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1 Leven vanuit het hart

...van hart tot hart...
VOOR WIE DIT LEVEN WIL
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Leven vanuit het hart is het thema van
dit nummer en dat past goed bij de
naam van dit tijdschrift.Vanaf dit
nummer van …van hart tot hart…
hebben we een nieuwe ondertitel,
namelijk voor wie dit leven wil. We
willen onszelf en u graag uitnodigen
om vanuit het hart te leven. Met

deze ondertitel willen we telkens weer in herinnering
roepen dat dit een mogelijkheid is.
Het gedachtegoed van Attitudinal Healing en Een Cursus
in Wonderen zal als een rode draad door het blad blijven
lopen. Dat kan ook niet anders, omdat ons leven en ons
werk daarvan doorspekt zijn. Daarnaast willen we aan-
dacht besteden aan en ons laten inspireren door mensen
die leven vanuit het hart.
In dit nummer vindt u bijdragen die het hart aanspreken.
In Het hart kent geen vijanden wordt u uitgenodigd de
wereld tegemoet te treden vanuit het hart, hoe lastig dat

soms ook is.Wiljo Oosterom wordt geïnterviewd door
Annemarie van Unnik: in De vergeten kinderen van Afrika
ontmoet u een vrouw die zich door haar hart laat leiden.
Ho’oponopono is de titel van een bijdrage van Jo Vitale. De
zinnen ‘Het spijt me’ en ‘Ik hou van je’ blijken van essen-
tiële waarde en de illusiewereld lijkt te worden doorzien.
Dat dit niet altijd lukt vertelt Ian Patrick ons in Als je erin
gelooft is het geen illusie.Verder een Column van Annemarie
van Unnik, Een wonder voor David door Lorraine en
George Cook, Alleen maar liefde van Anita Koster, De 
functie van het (on)volmaakte en Als ik in jouw ogen kijk, zie
ik Jezus van May Parijs, waarin we kunnen zien dat als we
in liefde kijken alles mogelijk is. Een suggestie voor het
oefenen van principe 6 van Attitudinal Healing kan hier-
bij wellicht helpen, maar voelt u zich vooral vrij. Janny
Buys verzorgt overigens vanaf dit nummer de illustratie bij
de meditatie.Verder de gebruikelijke boekbesprekingen.
We hopen dat u plezier zult beleven aan dit nummer.
En dank u wel dat u abonnee bent!

Els Thissen

nr. 1 - februari 2007 nr. 1 - februari 2007

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

Mijn vader is 96 jaar. Een lieve, oude man is hij. Kort
geleden heeft hij nog een gedichtenbundel uitgegeven.
Zeer kort geleden heeft hij zijn jongste zoon verloren.
Pas 60 jaar. Moedig en blijmoedig had hij gestreden
tegen zijn ziekte. ‘Zo is het leven,’ zei mijn vader. Hij
zegt dat geregeld als er iets gebeurt. Hij berust. Is het
leven zo? vraag ik me op een avond vlak voordat ik
inslaap af. Is het leven zo? En dan droom ik.

Ik loop op een markt. De zon schijnt en alles ziet er
vrolijk uit. De mensen zijn kooplustig. Prachtige
kraampjes zijn er met mooie stoffen, met kleurrijke
sieraden, met potten en pannen, kruiden, exotische
vruchten, kazen en kammen. Ik heb nog niets gekocht.
Eerst eens kijken, denk ik. Bij het één na laatste
kraampje is het druk. Ik zie mensen betalen - maar zie
ze niets meenemen. Nieuwsgierig blijf ik staan. En als
ik eindelijk aan de beurt ben, kijkt een vrouw met een
lief, rond gezicht en een zonnehoed met bloemen mij
vriendelijk aan. Er ligt niets op haar toonbank, die is
afgedekt met een zijden doek in schitterende tinten.
‘Wat verkoopt u?’ vraag ik.‘Verhalen,’ zegt ze.‘Droevige
verhalen en blije verhalen. De meeste zijn het beide,
droevig soms en dan ook weer blij - en weer droevig,
want zo is het leven. Maar weet je,’ vervolgt ze,‘als de
mensen zo’n verhaal kopen, kennen zij de inhoud niet.
Ze moeten het verhaal gaan leven, helemaal, want zo
staat het geschreven.’‘Oh nee, ik wil geen verhaal,’ roep
ik uit. ‘Ik wil de waarheid.’ ‘Dan moet je hiernaast zijn,

bij het laatste kraampje,’ zegt de vrouw.
Ik loop er naartoe. Ook hier is niets uitgestald. Ook
hier ligt zo’n zijden doek over de toonbank. En ook
hier een aardige marktvrouw met een strohoed met
bloemen. Ik zeg:‘Ik hoor dat u de waarheid heeft. Die
wil ik kopen.’ Liefdevol zegt ze:‘De waarheid kun je
niet kopen, die moet je zoeken’. Ze geeft me een per-
kamenten rolletje.Als ik dat afrol, lees ik: De waarheid is.
‘Kijk,’ zegt ze wijzend,‘zie je die zandweg? Loop die af.
Ergens op die weg zul je de waarheid vinden’. Ik kijk
en zie een lange, droge, kronkelende zandweg onder de
hete zon. Er loopt niemand. Ontmoedigd doe ik mijn
rugzakje af en kijk erin.Twee appels en een klein flesje
water. Niet veel voor een lange reis. ‘Ik zal eerst nog
maar wat gaan kopen,’ zeg ik tegen de vrouw.‘Stevige
schoenen, wat water en fruit.’ ‘Nee, keer niet weer om,’
zegt de vrouw.‘Ik vergat je wat te geven.’ En van onder
haar toonbank haalt ze een zakje tevoorschijn en geeft
het me. Kleurige korreltjes en zaadjes zitten erin.‘Doe
maar in je rugzak,’ zegt ze vriendelijk.‘Wat is het?’ vraag
ik.‘Vertrouwen,’ zegt ze,‘een zakje vol vertrouwen.’
Ik loop het pad op. En zie nu toch mensen.Voor mij
uit lopen ze en achter mij sluiten zij zich aan. Ook naast
mij lopen mensen. En ergens op die weg loopt ook
mijn broer, weet ik. Ook op zoek naar de waarheid. En
in die waarheid zullen we elkaar terugvinden.Want zo
is voor mij het leven.

Ik draag dit verhaal op aan mijn broer Paul, want hij
zou gezegd hebben: ‘Dat moet je opschrijven zusje’.
En dat heb ik dus gedaan.

Myra Nieuwenhuis
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Els Thissen

O
p de televisie zag ik een documentaire
over een Amerikaans legerziekenhuis in
Bagdad. Daar worden aan de lopende
band dode en zwaar gewonde

Amerikaanse soldaten binnengebracht. En af en toe
Irakese burgers. ‘Life over limbs’, leven boven ledema-
ten, is de stelregel bij de operaties.Als door het ampute-
ren van ledematen een leven gered kan worden, dan
gaat amputeren vóór. De artsen en priester spreken over
de waanzin van de oorlog. ‘Ik móet geloven dat wat we
hier doen goed is voor de burgers van Irak, want als ik
dat niet geloof is het alleen maar waanzin,’ zei een van
de soldaten voor de camera.
De wereld lijkt regelmatig een gekkenhuis en wij moe-
ten ermee omgaan. Ik hoorde, dat tweehonderd jaar
geleden mensen in hun héle leven gemiddeld 300 tot
500 andere mensen kenden en tegenkwamen. Dat lijkt
tegenwoordig ondenkbaar.Wat waarschijnlijk ten
opzichte van tweehonderd jaar geleden niet is veran-
derd, is de indruk die sommige gebeurtenissen op ons
achterlaten en waar we mee om moeten gaan. Zulke
gebeurtenissen zullen er altijd weer zijn. Mensen blijven
doodgaan door ziekte of ongelukken en ook door oor-
log en geweld, zolang we daarin blijven investeren.

Wat kan ík doen? 
Ik hoor mensen zeggen: ‘Hoe moet ik hiermee omgaan
gezien vanuit Een Cursus in Wonderen of Attitudinal
Healing? Principe 1 van Attitudinal Healing zegt:“De
kern van ons wezen is liefde,” maar ik heb er véél moei-
te mee om dat te zien in mensen die oorlog voeren of
in een dader van een geweldsdelict.’ Dit zijn inderdaad
momenten, waarop je oog in oog staat met je intenties
en de feiten van het dagelijkse leven. Dan kun je zien of

je wérkelijk bereid bent verder te kijken dan het oor-
deel dat er in je denken opkomt. De Cursus nodigt je
uit om je te realiseren, dat niets is wat je denkt dat het
is, dat niets is wat het lijkt te zijn en dat je niet weet wat
je ziet. En om te vergeven als je denkt dat je wel weet
wat je ziet en daaraan lijdt. Dus als ik niet doorzie dat
alles een zelfgemaakte illusie is, om mijn illusies te ver-
geven.
Als ik in Irak slachtoffers en daders zie, in plaats van
mensen, dan kies ik partij in een niet bestaande wereld
van dualiteit. Dan denk ík te weten wie de ‘good guys’
en wie de ‘bad guys’ zijn. Dat is een moment om te ver-
geven. Dat kan klinken als: ‘Ik vergeef Saddam Hussein
dat hij Irakese burgers heeft vermoord’. Of: ‘Ik vergeef
president Bush dat hij Irak is binnengevallen en dat er
nog steeds Irakezen worden vermoord.’ En ook: ‘Ik ver-
geef al die mensen die zichzelf met bommen opblazen
en daarbij honderden mensen de dood injagen.’ En ver-
geet ook vooral deze niet: ‘Ik vergeef mezelf dat ik dit
nu niet anders kan zien’. Zolang ik denk dat deze
gedachten over schuld, goed en slecht realiteit zijn, kan
ik vergeven oefenen.

Als ik achter mijn oordeel over de situatie wil kijken, als
ik de betekenis van de eerste lessen van de Cursus wil
doorgronden, kan ik zeggen: ‘Weet ik zeker, dat het
waar is wat ik denk? Dat dit de “good guys” en dat de
anderen de “bad guys’ zijn?” Of: ‘Kan ik zeker weten dat
dit alles niet mag gebeuren terwijl het wel gebeurt?’
Ik realiseer me, dat als ik de verschillende argumenten
hierover naast elkaar zet en daar mijn verstand, het
logisch denken en wat algemeen geaccepteerd wordt, op
los laat, ik dan tot bepaalde conclusies kom.

Het antwoord van het hart
Als ik het anders doe en met mijn aandacht naar mijn
hart ga en deze vragen daar herhaal, en het antwoord in
mijn hart laat opkomen, dan moet ik in alle eerlijkheid
zeggen: ‘Ik weet het écht niet’. Dan merk ik dat het ter-
rein van het hart andere koek is. Daar wordt de logica
verlaten en gelden andere ‘waarden’ en daar komt een
ander antwoord op. Bijvoorbeeld dat ik niet weet of
zelfs één gedachte over de oorlog in Irak de ‘waarheid’
over de situatie weerspiegelt. Sterker nog, daar heb ik
géén idee en géén notie van de betekenis van de
gebeurtenissen voor de kosmos, de mensheid, Irak en
mezelf. Dat wil niet zeggen dat ik vóór oorlog ben,
integendeel. Ik vind het fantastisch als het vechten en
het ontploffen van bommen stopt en mensen een
vreedzaam leven leiden. Gewoon, omdat ik ze dat gun.
Omdat ik Irakezen en hun kinderen een leven in vrede
gun. Zo evenzeer de Amerikaanse, Engelse en
Nederlandse soldaten en hun familie.

Er gebeuren dingen in de wereld die bij mensen

een schok teweeg brengen. Dat kunnen natuur-

rampen zijn zoals overstromingen, aardbevingen

of grote droogten, waarbij massa’s mensen

omkomen. Onveranderlijke dingen zijn dat. Er

zijn ook oorlogen waarin veel doden vallen. En

er is geweld op straat, dicht bij huis. Hoe kan ik

hiermee omgaan is de vraag die bij veel mensen

opkomt. Els Thissen gaat hierop in.

Het hart kent geen vijanden

Niets is, wat je denkt dat het is
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Wat ik zie is, dat in deze wereld oorlog, moorden en
geweld plaats vinden. En dat doen ze zonder mijn toe-
stemming en zonder mijn instemming. Ik kan er niets
aan doen om het te stoppen als het gebeurt. Ik kan niet
eens voorkomen, dat iemand door een rood stoplicht
rijdt op het moment dat hij dat doet.Wél kan ik presi-
dent Bush en premier Balkenende vragen om de solda-
ten terug te halen, en ze doen het of ze doen het niet.
Ik kan niemand afhouden van het voeren van oorlog, als
dat is wat ze willen en doen, en misschien omdat ze
denken dat ze zichzelf en anderen daar een dienst mee
bewijzen. Dat is net zo onmogelijk als de zon tegen te
houden op te komen en onder te gaan. Of een kat te
laten blaffen en een hond te laten miauwen. Het kan
zelfs een hele tijd duren voordat mensen iets doen wat
ze willen, maar uiteindelijk doen ze het toch.

Ik hoorde van een vrouw die wist dat ze wilde scheiden
zodra de kinderen uit huis waren. Een van haar zoons
verliet de ouderlijke woning pas toen hij ruim veertig
was. De moeder was inmiddels ruim zeventig jaar en
glashelder over wat ze wilde, namelijk scheiden, wat ze
toen ook meteen deed. De mensen zijn net als ik, of
andersom, ik ben net als de mensen.Als ik iets écht wil,
doe ik het en niemand kan me daarin stoppen.
Terug naar Irak. Dat is voor mensen zoals ik, zonder een
directe verbinding met de mensen in dat land, in feite
een soort ver-van-mijn-bed-show. Maar hoe is het als
opeens iemand in Hoogerheide een kind van 8 jaar ver-
moordt? Er is geen motief voor de moord, zeggen de
media. En het lijkt erop dat een willekeurige jongeman
een willekeurig kind van 8 jaar, genaamd Jesse, ver-
moordt.Weer een schok en de gedachte:Wie doet
zoiets? 

Het lijkt hard en onredelijk, en toch….
Dit zijn de momenten waarop we onszelf kunnen vra-
gen: ben ik bereid ook hier liefde te zien? Ben ik bereid
ook hier uit te gaan van het gegeven dat de kern van
ieders wezen, ook van dit kind en van deze man, liefde
is? Ben ik bereid te overwegen, dat álles wat zich aan
mij voordoet liefde is? Dat het mogelijk is, dat ik dat
niet herken, omdat ik een idee heb over hoe liefde eruit
hoort te zien, en in wezen geen idee heb wat de ware
betekenis ervan is? Dat ik ervan overtuigd ben dat
bepaalde daden en situaties niets met liefde te maken
hebben, omdat die er anders uitzien dan dat ik denk dat
liefde eruit ziet?
In feite kan ik zoiets alleen maar denken als ik vergelijk,
als ik een idee in mij hoofd heb en alles wat ik tegen-
kom daaraan afmeet, onderscheid maak. Dat doe ik met
gedachten zoals: ‘Ik ben beter dan zij. Zoiets zou ik
nooit doen. Ze zijn slecht als ze oorlog voeren of moor-

den plegen’. Daardoor ontstaat er een jij en een ik, of
een zij en een wij en dit brengt afscheiding teweeg en
logischerwijs verlies van vrede. Het gaat in tegen het
bereiken en behouden van vrede, zoals de Cursus dat
voor ons beoogt. Om vrede te ervaren is het nodig, zegt
de Cursus, om elke waarde die je erop na houdt, in
twijfel te trekken. Je kunt geen enkel concept ervan uit-
zonderen, want dat kost je je vrede. Dus ook de waar-
den die je koestert in de situatie rond de moord in
Hoogerheide zijn hiervan niet uitgezonderd.
Het lijkt hard en onredelijk, en toch….

Vijanden maak je in je denken
Om vijanden te maken, zegt de Cursus, moet je jezelf
als speciaal zien.Want speciaalheid is nodig om verschil
te zien en om verschil te zien, moet je vergelijken en
een oordeel vormen. Dat oordeel komt van iemand die
‘beter’ is, die niet doet wat die ander doet, die daartoe
niet in staat is en die zichzelf als zondeloos ziet in ver-
gelijking met die ander (vgl.T24.I.4). En zo kun je je
zwak en broos voelen door de verschillen die je ziet, op
basis van je oordeel. Realiseer je dat het zien van die
denkbeeldige verschillen je afscheiden en de situatie of
de ander tot je vijand maken. En dat jij je, hoe meer je
aan dat oordeel hecht, verder verwijdert van het besef
van wat waar is over jou en de ander.
De Cursus leert ons dat jij en je broeder gelijk zijn
(Vgl.T24.I.8:6). En zolang je dat niet wilt, zul je je
tegen de Cursus verzetten. Zolang je denkt dat de ander
anders is dan jij, zul je hem als vijand zien. En zolang je
iemand als vijand ziet kan er geen vrede in jou zijn, ter-
wijl de ander je vriend is omdat jullie hetzelfde zijn.

Telkens als je denkt: gelukkig ben ík dat niet, weet je
dat je onderscheid maakt, dat je je afzondert, dat je vij-
anden maakt in je eigen perceptie van de werkelijkheid.
In feite vertrouw je niemand buiten jezelf en geloof je
alleen je eigen oordeel. Dat maakt je niet schuldig of
slecht, maar berooft je wel van vrede.
Dit kan in een onoplettend moment gebeuren, in een
eerste reactie door een schok over wat er gebeurd is.
Dat je er niet aan moet denken dat jij diegene bent die
zoiets doet of overkomt.
Die gedachte roept onmiddellijk angst op en daarom
gooi ik het ver van me af. Deze angst kan tot verschil-
lende reacties leiden. Sommige mensen huilen, worden
boos, gaan er vandoor, of worden apathisch. Die emoties
zijn er totdat het stiller en stiller wordt. Soms kan dat
jaren duren en dat is prima. Soms lijkt de stilte nooit te
komen en lijken verwijten, boosheid en wraakgevoelens
onverbiddelijk aanwezig te blijven. En ook dat is prima.
Het is ook niet zo dat huilen beter is dan boos zijn. Of
dat stilte beter is dan tumult. Het enige wat er gebeurt,

is dat stilte een andere ervaring geeft dan woede. Dat
huilen een andere ervaring geeft dan wraak. En ook dát
zijn allemaal uitingsvormen van liefde, die je misschien
niet direct herkent.Vrede is er eenvoudigweg en wacht,
tot het ontvangen kan worden.
We doen te allen tijde wat we kunnen en het lukt een-
voudig niet om over onze eigen schaduw heen te sprin-
gen. Hoe we ook rennen, hoe groot onze sprong ook is,
onze schaduw blijft ons vooruit gaan. Pas als we ons
omdraaien, de andere richting opkijken, naar het licht
toe, valt de schaduw achter ons en kan er een nieuw
zicht ontstaan.

Dit is geen pleidooi voor het wegmoffelen van pijnlijke
emoties. Die zijn er gewoon als ze er zijn. Maar wat als
je ze als leidraad neemt? Hoelang wil je daar dan aan
vasthouden? En niemand zegt dat daar een termijn aan
verbonden is. Soms lijkt het erop dat je niet mag lachen
op begrafenissen, terwijl het heerlijk is om het treurige
daarmee te verzachten. Zoals het ook heerlijk is om het
gelach te doorbreken met het intieme van stilte en tra-
nen.Van geen enkele reactie kun je zeggen dat ze ‘goed’
of ‘fout’ is. Reacties komen en gaan.Als je je niet hecht
aan de vorm van de reactie, ben je vrij in het ervaren en
het achter je laten daarvan, tot ze zich weer aandient.
En wat ik zie is dat de reactie verandert en verandert.
Om een reactie telkens hetzelfde te laten zijn, moet je je
best doen. Je moet telkens op precies dezelfde manier
investeren in hetzelfde verhaal om die specifieke reactie
tot stand te brengen.Als je echter géén doel hebt met je
reactie, dan is ze vrij er te zijn, op de manier waarop ze
zich voordoet. Het kan zijn dat het aanvankelijk onwen-
nig voelt om als er een zekere neutraliteit ontstaan is,
daarbij te blijven. Of om wanneer je compassie voelt in
plaats van woede, daarbij te blijven.Vooral als je in een
omgeving bent waar de nadruk ligt op een specifieke
andere reactie.

Alleen illusies kunnen vergeven worden
Vergeving is het einde van speciaalheid, zegt de Cursus,
en alleen illusies kunnen vergeven worden
(Vgl.T24.III.1). Dat wisten we natuurlijk al. God ver-
geeft niet en maakt daarmee schuld niet waar.Vergeven
is iets voor de dualiteit. In eenheid wordt geen schuld
gezien.Vergeving bevrijdt daarom van alle illusies. Dat
vraagt wél dat we álle illusies vergeven, en geen énkele
daarvan uitzonderen.Als je dat tóch wilt, als je blijft
vastklampen aan illusies, al is het maar één enkele, dan
kun je jezelf niet als zondeloos zien.Want je blijft één
vergissing in stand houden, en je doet dat doelbewust.
Door het maken van die ene uitzondering kun je ver-
geving niet ontvangen, want je ontvangt altijd precies
dat wat je geeft.
Ik zeg niet dat het gemakkelijk is. Ik zeg ook niet dat je
me moet geloven. Ik zeg wel, dat als je je boos, onge-
makkelijk, kwaad, ongerust, terneergeslagen, geraakt
voelt of wanneer je iets pijnlijks voelt over de situatie in
Irak of over de moord op Jesse, dat je dan een andere
benadering van de situatie zou kunnen proberen. En
natuurlijk alleen als je dat wilt en als je denkt dat het
zinvol voor je is.

Ik doel op het jezelf gunnen van de mogelijkheid in
vrede te leven, ook als de wereld om je heen oneerlijk,
wreed en chaotisch lijkt te zijn. Haal éérst écht adem…
En realiseer je dat dit, nu, de wereld is die zich aan je
voordoet. Dat er iets is gebeurd, dat jij niet kunt veran-
deren nu niet en nooit niet. Het is namelijk al gebeurd.
Het enige wat je kunt doen, is in vrede ermee omgaan.
Je kunt je realiseren dat je de wezenlijke betekenis er
niet van kent. Je kunt de situatie vergeven dat ze heeft
plaatsgevonden. Je kunt dank je zeggen en de situatie
zegenen en er het beste voor wensen, hoe tragisch de
gebeurtenissen ook lijken te zijn. Gewoon omdat je niet
weet wat je ziet en omdat je écht niet weet wat ‘beter’
zou zijn. En versta me goed… Dit is geen pleidooi voor
het voeren van oorlog of het vermoorden van kinderen.
Doe dat juist níet, is mijn suggestie.
En als ik zie dat mensen die suggestie niet volgen en
wél oorlog voeren en kinderen vermoorden, kan ik aan
de situatie bijdragen door er in alle omstandigheden
vredig in te staan. Door de ander niet tot míjn vijand te
maken. Door niet míjn eigen oorlog te beginnen of een
moord te begaan, al is het maar in gedachten. Dat houdt
me ‘helder’ om vredig met mezelf, de situatie en de
mensen die daarbij betrokken zijn om te gaan.
En als dat iets is dat je nu nog niet wilt, weet dan dat
vrede wacht… Ze wacht tot jij klaar bent om haar te
ontvangen. En weet dat vrede ieder moment klaar is om
jou te ontvangen. •

Weet ik zeker, dat het waar is wat ik denk?

Ben ik bereid ook hier liefde te zien?

Vrede is er eenvoudigweg
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Annemarie van Unnik

’
Op mijn zevende ging ik wel eens mee naar zon-
dagschool, maar alleen als ze het over Afrika hadden.
We spaarden melkflesdoppen voor Afrika en je
mocht er ook hutjes bouwen. Zo’n rond lemen

hutje met een gebogen deur en rieten dakje. Dan dacht
ik: daar ga ik later in wonen en dan ga ik al die zielige
kindjes helpen. Nu woon ik inderdaad acht maanden per
jaar in zo’n hut. En kinderen helpen doe ik ook, maar niet
in de geest van toen.
Toen ik 12 was, kregen mijn broer en zijn vrouw een
kindje met het syndroom van Down. Zij hadden het daar
moeilijk mee. Ik trok er veel mee op. En voordat ik vijf-
tien was had ik een club verstandelijk gehandicapte kin-
deren waarmee ik wandelde, spelletjes deed of knutselde.
In mijn woonplaats Bodegraven, was een groot kamp,
waar woonwagens kwamen en gingen. Fascinerende,
warme mensen waren het, die prachtige muziek maakten.
En de wijde rokken en grote oorbellen vond ik zo mooi!
Mijn dorp was somber en stil, op zondag hield men er de
gordijnen gesloten, maar de zigeuners hadden plezier.
Met mijn groepje kinderen ging ik vaak naar dat kamp.
Daar mochten ze trommelen, dansen en zingen. Zelfs in
die stijve tijd heb ik altijd leuke mensen om me heen
gehad - en veel medewerking. Ja, en ik stootte ook wel
eens mijn neus, maar dat vond ik niet erg.’

Moeilijk plaatsbare pleegkinderen
‘Toen ik 18 was trouwde ik en raakte kort daarop in
verwachting. Ik was nogal ondernemend en zou nu
thuis moeten blijven. Crèches waren er niet. En wij wil-
den graag iets meer doen met ons leven en mogelijkhe-
den - en dat delen met anderen. Mijn man Cor
attendeerde me toen op een advertentie voor moeilijk
plaatsbare pleegkinderen.Wij meldden ons daarvoor aan,
maar de voogdij-instelling vond ons te jong. Ik in tra-
nen. Bij een andere voogdijvereniging waar we ons
inschreven, veranderden we wat data zodat we ouder
waren.Toen kregen we na de geboorte van ons kind
een 14-jarig meisje op proef in een rolstoel. Cor maakte
er gelijk een motortje op zodat het allemaal wat harder
ging en wij namen haar overal mee naartoe. Naar de
kermis, de Bijenkorf, het theater - en lieten ons niet
afschrikken door schijnbare onmogelijkheden.We heb-
ben haar een leuke tijd bezorgd. Daarna kwam er een
vrouw bij ons haar zwangerschap uitzitten en bevallen,
gevolgd door een kindje van een moeder die het niet
goed aankon. En kort daarop een kindje waarmee het
niet goed ging bij de adoptiefouders. Een driejarig doof,
spastisch kindje dat niet kon lopen, praten, lachen of
huilen en dat niet kon eten vanwege een vernauwde
slokdarm. Ze had een bruin velletje, wat bijzonder was
in die tijd - en littekens van vele operaties. Het zou
gaan om een tijdelijke plaatsing, maar uiteindelijk is ze
bij ons gebleven. Zo zijn er meer kinderen gekomen,
waarvan vijf meervoudig gehandicapt en andere hadden

emotionele problemen - of werden geplaatst via justitie.
Daarmee samen vormden we dat grote gezin. Je krijgt
ook kinderen met achtergronden waarmee je niet
bekend bent, bijvoorbeeld op het gebied van criminali-
teit of seksualiteit. En de kring om zo’n kind is groot:
ouders, familie, vriendjes, leerkrachten. Daar in goede
orde mee omgaan, zodat het kind qua loyaliteit niet
hoeft te kiezen, is belangrijk. Een kind houdt van de
ouders, ook al komen ze voor de 100ste keer niet opda-
gen. Niets hielden we buiten de deur, maar we maakten
dingen wel bespreekbaar. Een crimineel vriendje is meer
dan dat. Het criminele is vaak slechts een klein maar
zeer lastig aspect. Dan probeerde ik vooral naar dat
andere stuk te kijken - en te hopen dat door hoe je met
elkaar leeft, het kind goede keuzes gaat maken. En als
het dat niet doet - dat te accepteren. Stuk voor stuk zijn
ze opgegroeid tot fijne mensen met veel mogelijkheden
en daar ben ik reuze dankbaar voor.’

In gesprek van hart tot hart
‘Als moeder is het je eerste taak ervoor te zorgen dat je
een band krijgt met je kind. Dat vraagt om communica-
tie. Bij dove kinderen die niet kunnen praten of schrij-
ven ging dat niet. Dat was hun frustratie en reden van
grote gedragsproblemen. Enkele van onze kinderen
konden niet leren praten, daarvoor waren ze of niet
intelligent genoeg of hadden ze te veel aan het
hoofd/hart. Omdat een Amerikaanse Universiteit gepu-
bliceerd had over communiceren met gebaren, ging ik
daar naartoe en heb ik me op de hoogte gesteld. Daarna
gingen we het thuis gebruiken en ook begon ik met
visuele beelden.Als we ergens naartoe gingen tekende
ik altijd een verhaal, zodat ze wisten dat we niet weg-
gingen om een kies te trekken, maar om bij een tante
taart te eten.Als je niet weet waar je naartoe gaat, is een
tochtje niet leuk.Als je het weet, kun je je er op instel-
len. Het hele gezin deed mee.Vrijwillig. Dan zijn er
toch al elf gezinsleden, waarmee je kunt communiceren.
Later kwam de doorbraak van gebaren hier op scholen.
Toen moesten we die gebaren leren. Met elkaar in
gesprek gaan van hart tot hart, is heel belangrijk, in
welke vorm is ondergeschikt. Informatie moet ook aan-
sluiten, herkenbaar zijn. In Afrika kom ik om die reden
niet aan met verhalen over Nederland, maar wel met
informatie over andere gebieden in Afrika.
Toen de kinderen ouder werden, zijn Cor en ik in
samenwerking met een agogisch centrum een boerderij-
project gestart.Wij hadden een dubbele stolpboerderij.
In het voorste deel woonden we en het achterste
gebruikten we voor een leer-werkproject. Daar leerden
we de kinderen brood bakken, yoghurt maken, de die-
ren (o.a. geiten, schapen en een paard) verzorgen, spin-
nen en weven van de wol, de moestuin bewerken,
hekken timmeren e.d. Dat is zo begonnen, omdat we
voor onze kinderen ‘buiten’ geen plek konden vinden.
In een dagverblijf deed men destijds niet veel meer dan

knippen uit tijdschriften & plakken. Of in de ene kamer
een sjaal breien, die in de andere werd uitgehaald voor
hergebruik van de wol. Héél frustrerend en het paste
gewoon niet in onze manier van denken. Bovendien
kregen we de kinderen vanwege gedragsproblemen al
snel weer thuis, zélfs van school. Het werk dat wij
boden had prestige en hield ze flink bezig, zodat ze hun
energie kwijt konden. De werkvorm groeide uit tot een
nog altijd bestaand dagprogrammaproject.’

Arme dorpen
‘Twee keer per jaar gingen Cor en ik samen op pad met
een vliegticket en een rugzak. Dan logeerden we in
arme dorpen bij mensen thuis. Cor ging dan waterput-
ten maken of dingen repareren. En ik richtte me op
kinderen met een handicap, wat veel voorkomt in ont-
wikkelingslanden. Door middel van gebaren communi-
ceerde ik met ze - en probeerde de ouders erbij te
betrekken. Zij merkten dan dat hun kind best slim was.
Daarnaast bezochten we ook gewoon de bekende din-
gen in de omgeving.Veel van de wereld zien maakt
ruimdenkend. Je accepteert niet alles, maar je leert wel
op een andere manier naar de dingen te kijken.
In 1990 overleed Cor. Na 25 jaren samen. Ingewikkeld,
maar boeiend met daarin geluksmomenten. Golvend en
roerig, met ook de nodige pijn en verdriet.Alles zat erin.
Ik had nog zeven kinderen thuis en mijn leven stond op
zijn kop. Ik was onvoorstelbaar verdrietig en probeerde
nu vader en moeder tegelijk te zijn maar redde dat niet.
Ernstig ziek kwam ik in het ziekenhuis terecht. De psy-
choloog daar zei dat het niet-verwerken van de dood
van mijn man mijn genezing tegenhield. Dat dát boek
uit was - en ik het dicht moest doen.Van dat advies
raakte ik erg in de war omdat het niet lukte. Dus stond
ik mezelf toe gewoon te rouwen.Wel ging ik dingen
anders doen, zoals in de stad wonen en ander werk zoe-
ken nu ik voor het inkomen moest zorgen. Qua finan-
ciën hadden we niets goed geregeld, maar Cor had een
sommetje geld achtergelaten met de bepaling het alleen
te gebruiken om van te reizen. Geleidelijk aan gingen
de laatste kinderen zelfstandig wonen en omdat Afrika
altijd al trok besloot ik daarheen te gaan. Zo ben ik er
12 jaar geleden terechtgekomen en er aan de slag
gegaan. Dat heeft zeer bijgedragen aan de genezing van
zowel mijn ziekte als verdriet. Ik leef er in een dorp ver
van de asfaltweg op traditioneel Afrikaanse wijze volgens
de regels van de Peul-stam. Het leven is er hard en rauw.
Voor je dagelijkse maaltijd moet je heel wat doen. Maar
er zijn daar veel dingen die bij mij passen.Vier maanden
per jaar ben ik in Nederland, omdat ik de band met
mijn kinderen niet wil missen - en voor fondswerving.
Daarvoor stap ik dan over van Woodi (mijn Afrikaanse
naam), naar Wiljo. En die vrijheid heb ik.’

Een berg waar veel kinderen zwierven
‘De eerste keer trouwde ik in de kerk omdat mijn man

Werken vanuit het hart

De vergeten kinderen van Afrika

Als jong kind al wordt Wiljo Oosterom (1946)

getrokken naar alles wat te maken heeft met Afrika.

Als zij op de zondagschool een lemen hutje met

rieten dak in elkaar knutselt, verlangt zij ernaar om

daar later in te gaan wonen. Maar voor het zover

is, biedt zij eerst samen met haar echtgenoot Cor

een thuis aan 18 veelal niet-doorsnee kinderen.

Ruim na de dood van haar man reist zij alleen naar

Afrika en leeft en werkt daar sindsdien het grootste

deel van het jaar. Samen met haar huidige

Afrikaanse man biedt zij hulp aan diegenen die

hun pad kruisen en hen weten te raken - en dat

zijn wederom vooral de kinderen. Silent Work is de

naam van de stichting die Wiljo Oosterom opricht-

te ter ondersteuning van de vele projecten.

Annemarie van Unnik sprak met haar.
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gereformeerd was. De tweede keer via de moskee
omdat mijn huidige echtgenoot islamitisch is. In beide
richtingen zitten fantastische dingen. Demba beleidt het
geloof niet alleen met de lippen. En ik vind handen die
werken heiliger dan lippen die bidden. Met leven vol-
gens de regels van een religie heb ik moeite. Dat kon ik
vroeger al niet - en ook nu niet. Maar voor oprecht
gelovigen heb ik alle respect.
Terwijl ik in 1994 werkte in Senegal en Mauritanië
kwam ik in aanraking met Rwandezen ten tijde van de
genocide in hun land. Ze vroegen me te kijken hoe het
met hun familie was - en of ik iets doen kon voor de
kinderen. Ik ging erheen en kwam terecht op een berg
waar veel kinderen zwierven waarvan de ouders waren
gevlucht of vermoord of gevangen genomen. Ze hadden
geen onderdak, geen school en vormden legertjes. Later
bleek dat ik naar een van moeilijkste gebieden van
Rwanda was getrokken, maar dat hoort een beetje bij
me. Mijn man zegt vaak als grapje: ‘Als jij ergens heen
gaat is de weg er naartoe al slecht.’ Mijn weerwoord is
dan: ‘Wees er dankbaar voor, want zo ben ik jou tegen-
gekomen, via een moeilijke tocht en een slechte weg.’
Ik liep op die berg in de regen en kou. Geen kind had
schoeisel of behoorlijke kleding. Er was geen volwasse-
ne, geen warmte, geen zonnetje. Zo armoedig en triest.
Met al je kleding aan bibber je nog van de kou - en wat
kun je doen? Het was er ook zeer onveilig en ik heb er
afschuwelijke dingen gezien en meegemaakt, maar ik
kon niet teruggaan en niets doen. Op een keer waren
we midden in de nacht gaan voetballen met een clubje
agressieve jongeren om te voorkomen dat ze elkaar te
lijf zouden gaan - en ik dacht: ik ga die totaal kapotte
school herbouwen.Als we dan voor leerkrachten zor-
gen, is er in ieder geval van 9.00 tot 16.00 uur een vol-
wassene, een aanspreekpunt voor deze kinderen - en
kunnen ze er een maaltijd krijgen. Dat is snel te realise-
ren. In Nederland heb ik de stichting Silent Work opge-
richt. Ik werk veel in stilte en in mijn eentje - en met
doven.We hebben inmiddels heel veel projecten gedaan
in allerlei Afrikaanse landen. Nergens zul je een bordje
vinden met ‘dit is tot stand gekomen door Silent Work’.
Ik zou het ook niet prettig vinden als bij de ingang van
mijn huis een bordje stond met ‘dit huis is mede-eigen-
dom van de Rabobank’.We bouwen daar eenvoudig en
in de stijl van het dorp.Wel gebruiken we duurzame
materialen. Onze aannemers leiden dorpelingen op tot
bouwvakker en tegelzetter - en vrouwen naaien
(school)uniformen. Ik zorg ook altijd dat veel baantjes
geleverd worden aan mensen met een handicap.Voor
een nieuwe school waren 300 schoolbanken nodig, die
worden getimmerd door dove jongens.We werken voor
mensen die we kennen en waarmee we een band heb-
ben. Men kent ons in de regio goed. Eerst stellen we
ons altijd ter plaatse zelf goed op de hoogte van de pro-
blematiek. Ons werk richt zich voornamelijk op de ver-
geten kinderen van Afrika, maar die hebben wel

gezonde ouders nodig willen ze goed kunnen opgroei-
en. Slecht drinkwater zorgt voor veel ziekte en sterfte -
en slechte voeding voor het achterwege blijven van
goede leerprestaties. Moeder- en kindzorg kan sterfte in
het kraambed en handicaps voorkomen e.d.We probe-
ren mensen voor dit werk op te leiden en doen dat
altijd in samenwerking met de lokale (natuur)genezers.
Met elkaar vormen wij een ketting met kleine en grote
kralen, soms een hangertje en een slotje. Elke kraal is
belangrijk, want als er niet voldoende zijn is er geen
ketting. Ik ben als klein zilveren kraaltje onderdeel van
een gouden ketting. Op een gegeven moment moet dat
kraaltje er tussenuit anders stoort het. Je helpt bijvoor-
beeld tijdelijk bij het opzetten van een agricultuurpro-
ject, waarvan iedereen kan mee-eten. Blijft er iets over
voor de verkoop, dan kan daarvan schoolgeld worden
betaald.Armoede is de wereld uit als je schoon drink-
water, gezonde voeding, gezondheidszorg, onderwijs en
werkgelegenheid hebt. En op sommige plekken is dat
tot stand gebracht. Laatst was ik uitgenodigd voor een
dag over ontwikkelingssamenwerking. Het thema was: Is
it possible? Van de organisatie kreeg iedereen een vraag
opgespeld. Bij mij luidde die: Is het mogelijk dat Woodi
in haar eentje Afrika redt? Nee dus. Maar nogal wat
mensen merkten op: in stukken heb je het voor elkaar
gekregen - en als het dáár kan, kan het overal.’

Vijf euro in de maand voor 30 kinderen
‘Soms kom ik schrijnende dingen tegen waarvan ik
denk: dit mag niet. Zo heb ik nu een te lange lijst met
kinderen, waar iets voor zou moeten gebeuren. Dat kan
ik niet financieren en ik bedel nooit. Mensen die Silent
Work een warm hart toedragen krijgen reisverslagen.
Als ze iets overmaken is het goed, doen ze dat niet ook.
Maar nu denk ik, ik moet mensen zien te krijgen die
voor die 30 kinderen vijf euro in de maand willen beta-
len. Dit klopt aan mijn deur, ik zie het en ben er onder-
deel van en daardoor medeverantwoordelijk. Het is niet
altijd gemakkelijk en het groeit me wel eens boven het
hoofd, maar ik blijf toch maar gewoon met beide benen
op de grond rondwandelen en tegenkomen wat ik
tegenkom - en heel gestructureerd bezig zijn met
armoedebestrijding en gezondheidszorg. In het gebied
van de Sahel waar ik woon, stierven zeven van de tien
kinderen. Nu ligt dat aantal op drie. Dat is nog veel,
maar het is een groot verschil. Er is minder ondervoe-
ding en er zijn nu 300 mensen in het dorp die eigen
inkomsten hebben, en dat is gebeurd in verschillende
gemeenschappen. Je bent hier zeer op elkaar aangewe-
zen. Je kunt geen instanties bellen, dus moet je alles zelf
en met elkaar doen. Bij brand helpt iedereen met blus-
sen, ook al haat je elkaar tot in de diepte. Men deelt het
voedsel.Als je weet dat je buren niets hebben, deel jij
jouw beetje met hen. In de stam waartoe ik behoor, is
dat delen heel belangrijk.Waar ik moeite mee had in
het begin was dit.Als wij bij temperaturen van 50 graden

voor langere tijd op pad gingen, namen we een jerrycan
diesel en een jerrycan water mee.Vaak zie je dan dagen
niemand. Maar nu kwamen we een man tegen die ons
om water vroeg. Demba overhandigde hem onze jerry-
can. Dat die man dorst heeft en moet drinken kan ik vol-
gen, maar als hij dan de rest van het water aan zijn kameel
geeft, word ik razend en maak daarover ruzie met mijn
man. Die zegt:‘Die man had dorst en kwam ons tegen.Als
wij dorst hebben komen we ook iemand tegen.’ En ik
moet zeggen dat het inderdaad zo lijkt te gaan. Mijn man
heeft een groot, helder en optimistisch geloof.
Spreken gaat bij ons in commandotaal.‘Geef mij water.’
‘Breng mij daarheen.’ De reden hiervan is, dat je uitslui-
tend dingen vraagt als het écht nodig is. Er wordt ook
geen sorry gezegd als er iets misgaat. Het is nu eenmaal zo
gebeurd. Dat scheelt veel woorden en schuldgevoel.Wel
worden er veel woorden gebruikt om verhalen te vertel-
len - waarbij men elkaar graag op de hak neemt. Er wor-
den veel grappen gemaakt over mijn Afrikaanse vrouw
zijn. Maar op een warme en nooit respectloze manier.
Ruzies tussen bijvoorbeeld vrouwen om dezelfde man
worden uitgespeeld of bezongen zonder haat en nijd. Het
gaat er daarbij niet om wie er gelijk heeft. En aan het eind
ervan worden de vrouwen weer opgenomen in de kring.
Veel dingen gaan in het openbaar, want er is niets anders.
Je hoeft dus niets op te houden. Ik draag dezelfde kleren
als de andere vrouwen en houd me aan dezelfde rituelen
en regels, maar leef ook op een andere manier. Ik kan niet
zo zwart, mooi en zo soepel worden als zij en heb een
andere achtergrond en andere rijkdommen. Figuurlijk
gesproken dan, want daar ben ik niet rijker dan zij.Als
Peulvrouw beschik je niet over geld. En alles wat je hebt
is voor iedereen.Als ik met mooie sandalen aankom en ze
uitdoe, stapt iemand anders erin en ermee weg. Dat noem
ik niet stelen maar weglenen. En als het mij ergens aan
ontbreekt, wordt het me aangedragen.
Over mezelf maak ik me niet veel zorgen. Ik ben in het

begin een aantal keren flink ziek geweest. In de hitte
word ik dan gewassen met zo koel mogelijk bij elkaar
verzameld water uit de waterputten.Als het nodig is
trekken de vrouwen een reep van hun enige jurk om
me mee schoon te maken. De medicijnman wordt
gehaald en er wordt voor me gebeden. De zorg is rauw
maar liefdevol en er wordt gedaan wat mogelijk is.
Iedereen komt stil bij je zitten, je bent geen minuut
alleen als je ziek bent. Dat geeft vertrouwen en het
gevoel dat doodgaan niet zo erg is. Niemand zit bij je
bed met enorm verdriet. Je probeert beter te worden -
en als het niet lukt ga je dood. Natuurlijk hoop ik dat
als ik iets mankeer ik naar snel naar Nederland kan.
Maar ik blijf er niet voor thuis.’

Kleur bekennen
‘Over mijn ervaringen in Afrika heb ik een boek
geschreven, Kleur bekennen uitgegeven door de
Wereldbibliotheek. Het is een voor een groot deel auto-
biografisch verhaal van de ervaringen van een blanke
vrouw die in Afrika haar thuis vindt. Er lopen meerdere
verhalen dooreen. Maar eerst wordt verhaald over een
liefde die verder reikt dan kleur, land, bestemming en
zelfs verder dan het aardse bestaan. Niet alles erin is
rozengeur en maneschijn, maar als het goed is laat het
lezen ervan een positief gevoel achter over Afrika. Zeker
in deze tijd vind ik het belangrijk dat mensen een ande-
re kijk krijgen op de islam en Afrika. Onderschat
Afrikanen niet, met die onzin over een verloren conti-
nent. Ze zijn fantastisch in overleven, in van niets iets
geweldigs maken, en in er iedere dag mooi en verzorgd
uitzien. Dat is vieren! En de kinderen die ik help zijn niet
zielig. Ik hoef ze mijn geloof of wijsheid niet bij te bren-
gen. Het logo van Silent work is dan ook een zwarte hand
die de witte bij de hand neem. En niet andersom.’•
Meer info: www.silentwork.org 
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Joe Vitale

T
oen ik voor het eerst dit verhaal hoorde, dacht
ik dat het een broodje-aap-verhaal was. Hoe
kon iemand een ander genezen door zichzelf
te genezen? Hoe zou zelfs de beste meester-

zelfverbeteraar criminele psychiatrische patiënten kun-
nen genezen? Het voelde niet aan als realistisch. Het was
niet logisch, dus schoof ik het verhaal terzijde.
Een jaar later hoorde ik het verhaal echter opnieuw. Ik
hoorde dat de therapeut een Hawaiiaanse geneeswijze
had toegepast, genaamd ho’oponopono. Ik had daar
nooit eerder van gehoord, toch kon ik het niet meer uit
mijn hoofd zetten.Als het verhaal überhaupt op waar-
heid berustte, moest ik er meer van zien te weten te
komen. Ik had ‘totale verantwoordelijkheid’ altijd begre-
pen als verantwoordelijk zijn voor wat ik denk en doe.
Verder dan dat kon ik er niets mee. Ik denk dat de
meeste mensen op deze manier denken over ‘totale ver-
antwoordelijkheid’.Wij zijn verantwoordelijk voor wat
we doen, niet voor wat iemand anders doet - maar dat
klopt niet.

Totale verantwoordelijkheid
De Hawaiiaanse therapeut die deze criminele psychiatri-
sche patiënten genas, zou me op de hoogte brengen van
een geavanceerde, nieuwe kijk op totale verantwoorde-
lijkheid. Het gaat om dr. Ihaleakala Hew Len. Ons eer-
ste telefoongesprek kan goed een uur hebben geduurd.
Ik vroeg hem mij het hele verhaal van zijn werk als the-
rapeut te vertellen. Hij vertelde, dat hij vier jaar lang
voor het Hawaiiaanse Staatsziekenhuis had gewerkt. De
afdeling waar de criminele psychiatrische patiënten ver-
bleven, was gevaarlijk. Maandelijks vertrokken er psy-
chologen. De staf had een groot ziekteverzuim, of bleef
eenvoudig weg. Uit vrees om aangevallen te worden
door patiënten, liepen de mensen met hun rug naar de
muur door die afdeling heen. Het was geen prettige

plaats om te leven, te werken, noch om te bezoeken.
Dr. Len vertelde mij, dat hij nooit patiënten persoonlijk
ontmoette. Hij was overeengekomen, dat hij een kan-
toor had en dat hij hun dossiers doornam.Terwijl hij die
dossiers bekeek, werkte hij aan zichzelf. En terwijl hij
aan zichzelf werkte, begonnen de patiënten te genezen.
Hij vertelde verder, dat ‘na enkele maanden patiënten
die geboeid hoorden te worden, werd toegestaan om
vrij rond te lopen.Anderen die zware medicijnen moes-
ten gebruiken, kwamen van hun medicijnen af. En
degenen die geen kans hadden om ooit nog ontslagen
te worden, werden vrijgelaten’. Ik was vol ontzag. ‘En
dat niet alleen,’ ging hij verder, ‘maar de staf begon er
plezier in te krijgen naar het werk te komen.
Absenteïsme en banenverloop verdwenen. Uiteindelijk
hadden we meer staf dan we nodig hadden doordat
patiënten ontslagen werden en de volledige staf op het
werk verscheen.Vandaag de dag is deze afdeling geslo-
ten’.
Op dit punt aangekomen, moest ik wel de een-milioen-
dollar-vraag stellen:Wat deed u in uzelf dat die mensen
deed veranderen? ‘Ik heelde eenvoudigweg het gedeelte
in mij dat ze gecreëerd had,’ zei hij. Ik begreep het niet.

Dr. Len legde uit dat volledige verantwoordelijkheid
voor je leven betekent, dat alles in je leven - eenvoudig
omdat het in jouw leven is - jouw verantwoordelijkheid
is. In een letterlijke betekenis is de hele wereld jouw
creatie. Oef! Dat is moeilijk te slikken.Verantwoordelijk
zijn voor wat je zegt of doet, is één ding, maar verant-
woordelijk zijn voor wat iedereen in mijn leven zegt of
doet, is toch wel wat anders.Toch is dit de waarheid: als
je volledige verantwoordelijkheid neemt voor je leven,
dan is alles wat je ziet, hoort, proeft, aanraakt of hoe dan
ook ervaart, jouw verantwoordelijkheid omdat het in
jouw leven is. Dit betekent dat terroristische activiteit,
de president, de economie - of wat je ook maar ervaart
en niet leuk vindt - door jou geheeld moeten worden.
Deze dingen bestaan niet, om het zo maar eens te zeg-
gen, dan alleen als projecties van jou, van binnenuit. Het
probleem zit niet in die dingen, het zit in jou, en om ze
te veranderen moet je jezelf veranderen.
Ik weet dat dit moeilijk te vatten is, laat staan te accep-
teren of het in werkelijkheid te leven.Verwijt is veel
makkelijker dan totale verantwoordelijkheid, maar al
sprekende met Dr. Len, begon ik me te realiseren dat
healing voor hem en in ho'oponopono betekent houden
van jezelf. ‘Als je je leven wilt verbeteren, moet je je
leven helen.Als je iemand wilt genezen, zelfs een
krankzinnige crimineel, doe je dat door jezelf te helen’.

Het spijt me - ik hou van je
Ik vroeg Dr. Len hoe dat ging, dat helen van zichzelf.
Wat deed hij dan precies, als hij in de dossiers van die
patiënten keek? ‘Ik blijf alleen maar zeggen: I'm sorry en
I love you, steeds maar weer opnieuw,’ legde hij uit. ‘Dat
is het?’… ‘Dat is het.’… Het komt erop neer dat van
jezelf houden de belangrijkste manier is om jezelf te
verbeteren, en terwijl je jezelf verbetert, verbeter je
jouw wereld.
Laat me je een eenvoudig voorbeeld geven van hoe zoiets
werkt. Op een dag stuurde iemand me een e-mail die me
erg stoorde. In het verleden zou ik dat afgehandeld heb-
ben door met mijn emotioneel gevoelige plekken aan de
gang te gaan of door een poging om het er met de per-
soon van het vervelende bericht over te hebben. Maar
deze keer besloot ik om Dr. Lens methode toe te passen
en te zien of het werkte. Ik bleef in stilte zeggen: het spijt
me en ik hou van je. Ik zei het tegen niemand in het bij-
zonder. Ik riep eenvoudigweg de geest van liefde aan om
datgene binnen in mij te helen dat de uiterlijke omstan-
digheid creëerde. Binnen een uur ontving ik van diezelf-
de persoon een e-mail. Hij verontschuldigde zich voor
zijn vorige bericht. Houd in gedachten dat ik geen enke-
le uiterlijke actie had ondernomen om deze verontschul-
diging te ontvangen. Ik heb hem zelfs niet teruggemaild.

En toch, door te zeggen het spijt me, moet ik op de een of
andere manier datgene in mezelf geheeld hebben dat de
mij storende e-mail had gecreëerd

Later woonde ik een ho’oponopono workshop bij die
door Dr. Len werd geleid. Hij is nu 70 jaar, wordt
gezien als een grootvaderlijke sjamaan, en leidt een wat
teruggetrokken bestaan. Hij prees mijn boek, The
Attractor Factor. Hij vertelde me dat door mijzelf te ver-
beteren, de vibratie van mijn boek zal verhogen, en
iedereen zal het al lezende voelen. Kort gezegd, terwijl
ik verbeter, zullen mijn lezers verbeteren. ‘En hoe zal
het zijn met de boeken die al verkocht zijn in de bui-
tenwereld?’ vroeg ik. ‘Die zijn niet in de buitenwereld,’
legde hij uit, weer een keer mijn verstand te boven
gaand met zijn mystieke wijsheid. ‘Die zijn nog steeds in
jou.’ Kort gezegd, er is geen buitenwereld.
Er zou een heel boek voor nodig zijn om deze geavan-
ceerde techniek uit te leggen met de diepgang die het
verdient. Laat het voldoende zijn om te zeggen, dat
wanneer je iets wilt verbeteren in je leven, er maar één
plaats is waar je moet kijken: in jezelf.Als je kijkt, doe
het met liefde.•
Bron: www.educate-yourself.org

Twee jaar geleden hoorde Joe Vitale over een the-

rapeut op Hawaii die een hele afdeling criminele,

psychiatrische patiënten genas - zonder ze ook

maar één keer persoonlijk te hebben ontmoet. De

therapeut hoefde alleen maar het dossier van een

patiënt van die afdeling te bestuderen en dan in

zichzelf te kijken hoe hij de ziekte van die per-

soon had gecreëerd. Als hij vooruitgang boekte in

zijn eigen genezing, genas de patiënt.

De hele wereld is jouw creatie

Ho’oponopono
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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.

4 februari 2007

Miniworkshop, Moorveld
11 februari 2007

Familie- & Systeemopstelling,
Griendtsveen
14 februari 2007

Familie- & Systeemopstelling,
Rothem
2-4 maart 2007

Meditatief Mandala schilderen,
Wahlwiller
11 maart 2007

Miniworkshop, Moorveld
14 maart 2007

Familie- & Systeemopstelling,
Rothem
24-25 maart 2007

Familie- & Systeemopstelling,
Groesbeek
31 maart 2007

Landelijke Facilitatordag, Hilversum
14 april 2007

Familie- & Systeemopstelling,
Maassluis
23-24 juni 2007

Stilte workshop,Wahlwiller
9-20 juli 2007

Intensieve training The Work of
Byron Katie, Havelte
20-21 oktober 2007

Familie- & Systeemopstelling,
Groesbeek
23-25 november 2007

Facilitatortraining,Wahlwiller

Aanmelding activiteiten e/o bestelling
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Lorraine en George Cook
Vertaling: Emilia van Leent

V
oor de vijfjarige David en Christina waren
twee dagen kleuterschool per week hun
eerste ervaring met uit huis gaan. Mijn
gebed om de juiste leraar voor de tweeling

werd verhoord in de gedaante van Claire, die recht uit
de hemel leek te komen. De eerste dag dat we haar ont-
moetten, droeg ze een lange witte jurk. Haar blonde
haar hing los en haar ogen leken wel twee blauwe dia-
manten. Mijn man had z’n bedenkingen, tot ze begon te
praten met de kinderen. Haar begrip en waardering
voor hen verrieden een engelennatuur.
Het was een uur rijden van en naar school, maar de

kinderen vonden hun klas geweldig, en samen met drie
andere jongens en meisjes vormden ze al gauw een
hechte groep.Tot op de dag van vandaag is die band
blijven bestaan.

‘Ik wil me niet meer zo voelen’
Maar na een maand wilde David opeens weer bij mama
blijven. Het afscheid bij de school werd een vervelend
moment met veel tranen en vastklampen. En op een dag
belde Claire me op in het restaurant waar ik werkte, om
David te komen halen. Hij was ontroostbaar. Claire en
ik bleven met hem praten, probeerden te luisteren, te
begrijpen, hem tijd te geven dit uit te werken, maar het
bleef vele weken lang aanhouden. Zelfs thuis huilde hij
als ik de kamer uit ging.
Op een dag zat ik buiten, toen ik naast me de aanwe-
zigheid voelde van een klein, zeer verdrietig manneke.
Ik keek naar David, bij wie de tranen stroomden.
‘Mama,’ vroeg hij, ‘wanneer begint de school weer?’
‘Over drie dagen,’ antwoordde ik. ‘Ik wil me niet meer
zo voelen mama,’ zei hij. Mijn hart ging naar hem uit,
hij voelde zich zo ellendig. En toen herhaalde die zin
zich in mijn hoofd: ‘Ik wil me niet meer zo voelen’. Ik
was kort daarvoor bezig geweest met het gedeelte in de
tekst van Een Cursus in Wonderen, die ‘De keuze voor
God’ als titel heeft en die eindigt met de volgende uit-
nodiging voor de Heilige Geest:
Ik moet de verkeerde keuze hebben gemaakt, want ik ben niet
in vrede.
Ik heb die keuze zelf gemaakt, maar ik kan ook anders kiezen.
Ik wil anders kiezen, omdat ik in vrede wil zijn.

Ik voel me niet schuldig, want de Heilige Geest zal alle gevol-
gen van mijn verkeerde keuze ongedaan maken als ik Hem
laat begaan.
Ik kies ervoor Hem te laten begaan, door toe te laten dat Hij
voor mij voor God kiest. (T5.VII.7:11)
‘Jij wilt je dus niet meer zo voelen?’ zei ik tegen David.
‘Nee,’ antwoordde hij. ‘Oké, we kunnen iets doen.We
kunnen Jezus vragen om te helpen. Zou je dat willen?’
‘Ja,’ zuchtte hij. En dus baden we. Zijn stem was heel
oprecht toen hij me na zei: ‘Ik voel me verdrietig en
ben bang om naar school te gaan. Ergens moet ik een
fout gemaakt hebben. Maak alstublieft de fout goed
zodat ik me niet meer zo voel’.Vijf minuten later meld-
de hij: ‘Het is er nog steeds’. Ik zei: ‘Nou, we hebben
gebeden en dus is ervoor gezorgd. Soms heeft het wat
tijd nodig’. Na nog eens vijf minuten: ‘Het is er nog
steeds’. ‘Maak je geen zorgen, er wordt voor gezorgd.’
De daarop volgende dagen bleef dit hetzelfde, regelma-
tig kreeg ik, weliswaar met grotere tussenpozen, te
horen dat de pijn er nog steeds was.
Toen we de derde dag naar school reden, hoorde ik
vanaf de achterbank van de auto een met ontzag vervul-
de David zeggen: ‘Mama, het is weg!’ En zo was het.
Die dag vroeg Claire me na school wat er gebeurd was.
Toen ik het haar vertelde, lachte ze en zei: ‘Ik weet dat
het werkt. Ik ken Een Cursus in Wonderen ook’. •
Dit artikel is overgenomen met toestemming van Miracle
Distribution Center, 3947 E. la Palma Ave.,Anaheim, CA
92807, USA, uit The Holy Encounter juli/augustus 2001.
Website: www.miraclecenter.org

De tekst van Een Cursus in Wonderen wordt soms 

als moeilijk ervaren. Dat de vertaalslag naar de erva-

ring eenvoudig kan zijn, wordt verwoord in de woor-

den van een moeder die haar zoontje wil helpen.

Een wonder voor David

WORKSHOPS
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.
11 februari 2007, Griendtsveen 
Deurnseweg 9, 5766 PH Griendtsveen.
Zon 9.45-16.30 uur. Info/Opgave:
Liduïne Jansen 0493-526022 
14 februari 2007, Rothem
14 maart 2007, Rothem 
Klinkenberg 20, 6231 BD.Woe 19.30-
22 uur. Kosten Û15 per keer
24-25 maart 2007, Groesbeek 
De Poort, Biesseltsebaan 34, 6561 KC.

Zat 10-zon 16 uur. Cursus Û120.
Verblijf Û90 (2pk).
14 april 2007, Maassluis
Ontmoetingscentrum Koningshof,
Uiverlaan 20, 3145 XN. Zat 10-16 uur.
Cursus Û60 (incl. koffie/thee/lunch).
Opgave: Nelly Tweehuijsen 010-
5917289 E-mail: nelke2@hetnet.nl
20-21 oktober 2007, Groesbeek
De Poort, Biesseltsebaan 34, 6561 KC.
Zat 10-zon 16 uur. Cursus Û120.
Verblijf Û90 (2pk)

Meditatief mandala’s schilderen
Mandala’s tekenen/schilderen is een
manier om een reis naar binnen te
maken. Het is een momentopname van
onze innerlijke staat. In stilte laten we
ons leiden door onze intuïtie.We teke-
nen de beelden die zich aan ons tonen,
en gebruiken de kleuren die zich aan-
dienen. Of we laten ons leiden door
onze eigen innerlijke beweging die vor-
men en kleuren doet ontstaan.We wer-
ken met potlood, inkt en acrylverf.
Om een mandala te maken hoef je niet
gestudeerd te hebben of te ‘kunnen
tekenen’. Je wordt gevraagd bereid te
zijn om open te staan, om in stilte de
impulsen van het moment te volgen en
het innerlijke beeld, of de innerlijke
beweging naar buiten te brengen.
2-4 maart 2007.Wahlwiller
Arnold Janssen Klooster, Capucijnenweg
9, 6268 BA Wahlwiller.Vrij 10–zo 16 uur
Cursus Û160 (incl. papier, acrylverf).
Verblijf 1pk Û90 

A C T I V I T E I T E N  

                                                                                 



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:
Nanja 024-3224327
Nunspeet:
Jurja Kammeijer 0341-251181
& Marjan Rikkers 033-2460521
Rheden:
Annie Bekker 026-4454004
Flevoland
Flevoland
Lelystad:
Mariet ten Doeschot 0320-256600
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
Amsterdam(3):
Nicolien Gouwenberg 020-4003124
De Rijp:
Frans Kok 0299-673404
Haarlem (1):
Ynze Keetlapper 023-5367538
Haarlem (2):
Frans Kok 0299-673404
Heemskerk:
Frans Kok 0299-673404
Hoorn:
Frans Kok 0299-673404
Purmerend:
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 
Den Haag (3):
Yvonne Scharis 070-3522379
Gouda:
Marianne Spoor 0182-532396  
Streefkerk:
Krystyna Bergsma 0184-684340
Strijen:
Niesa Robberecht 078-6762529
Voorschoten:
Anna Walraven 071-5764877
Zoetermeer5:
Cathy Blom 079-3311735 & 
Wil Rijsterborgh 015-2615998
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
Huis ter Heide:
Fleur Smelt 035-6920802 & Anne-
Joke Vellinga 030-6920905
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 (1):
Gera Wolswijk 030-2947944
Utrecht (2):
Marie-Alice Storimans 030-2712855
Utrecht (3):
Jeanette Rutting 030-2892507
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 
Burgh-Haamstede:
Irene van Waveren & Cees Bakker
0111-650606
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):
Trudi van Dorp (0034)
965973199/639361999
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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 e7,- per bijeenkomst. Je mag méér betalen.
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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

Limburg/Sittard
Beppie Cloo
046-4581597

Set van 12 kaarten met de
geïllustreerde principes van
Attitudinal Healing door
Annemarie van Unnik.
Prijs Û3,- (excl. verzendkos-
ten).Te bestellen bij: Stichting
Centrum voor Attitudinal
Healing.Tel 043-3647987;
Luipertstraat 12, 6237 NM
Moorveld; E-mail:
ahnl@elsthissen.nl 

N I E U W E  A H  G R O E P E N

Den Haag (3):
Yvonne Scharis 070-3522379

Lelystad:
Mariet ten Doeschot 
0320-256600

Utrecht (3):
Jeanette Rutting 030-2892507

Burgh-Haamstede:
Irene van Waveren & Cees
Bakker 0111-650606

Stilte workshop
In de kloostersfeer van de gastvrije zus-
ters maken we contact met de stilte in
onszelf. Door middel van (geleide)
meditaties en oefeningen gericht op het
naar binnen keren, zoeken we de stilte
in onszelf en vinden we de toegangspoort
tot onze eigen antwoorden. Daarin kun-
nen we onszelf herkennen in wat we
wezenlijk zijn en maken we van de
theorie een ervaring van het hart. Els
Thissen werkt met de deelnemers naar
aanleiding van hun vragen en inbreng.
De workshops hebben daarom een wis-
selende inhoud, waarbij het accent ligt
op innerlijk werk in stilte.Tijdens de
maaltijden en buiten de werkruimte
wordt stilte in acht genomen.
23-24 juni 2007.Wahlwiller
Arnold Janssenklooster,
Capucijnenweg 9. Za 10- zo 16 uur.
Cursus Û120.Verblijf 1pk. Û60

Open Mini-Workshops
Moorveld, 10-12.15 uur. Op basis van
donatie, tenzij anders vermeld.
zo 4 februari 2007, Moorveld
zo 11 maart 2007, Moorveld
Zo 1 april 2007, Moorveld

TRAININGEN
Intensieve Training The Work of
Byron Katie
Een intensieve training in het begeleiden
van jezelf en anderen in de The Work of
Byron Katie. Zij heeft ons een methode
gegeven (vier vragen en een omdraaiing)
om onze gedachten op waarheid te

onderzoeken en onze
vrijheid –die er altijd is-
te realiseren door onze
overtuigingen met
begrip tegemoet te tre-
den.
We lijden als we een
gedachte geloven die
tegen de realiteit ingaat.
Zo’n gedachte zou kun-
nen zijn: de kat moet
blaffen en mijn moeder
moet minder praten.Als
ik wil dat de realiteit
anders is dan ze is, vraag
ik iets onmogelijks en
offer ik mijn vrijheid aan
het vasthouden aan mijn
overtuigingen.We zoe-
ken naar wat méér waar is, dan de over-
tuiging die we koesteren en kijken wat
de antwoorden en omkeringen ons te
bieden hebben.
9-20 juli 2007. Havelte
Meeuwenveen, Meeuwenveenseweg 1-
3. Ma 19.30 uur – vrij 12.00 uur
Cursus Û550.Verblijf 2pk Û525; kampe-
ren Û475 (beperkt mogelijk)

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.
23-25 november 2007.Wahlwiller 
Arnold Janssen Klooster,
Capucijnenweg 9.Vrij 10 – zo 16 uur.
Cursus Û160.Verblijf 1pk Û90

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.

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

Feb.. 2007

Informatie en opgave

Centrum voor Miracles-Studies

Luipertstraat 12,

6237 NM Moorveld,

tel: 043-3647987 

e-mail: cms@elsthissen.nl 

website: www.elsthissen.nl

V E R V O L G  A C T I V I T E I T E N  
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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 stam-
men uit Een cursus in wonderen (A Course in Miracles©).
Stichting Miracles in Contact (MIC) is contact- en ont-
moetingspunt voor Een cursus in wonderen in Nederland
en België met o.m. een boekenvoorraad rond de Cursus.

NIEUWSBRIEF
Verschijnt vier keer per jaar. Met artikelen over Een cursus
in wonderen, besprekingen van uitgaven over de Cursus,
informatie over MIC-activiteiten, een overzicht van lees-
en studiegroepen en het activiteitenprogramma van alle
Courseleraren.
Nr. 4, november 2006
Het kerstlicht: Ronald Belfor laat in dit artikel zijn licht
schijnen over wat ECIW onder het licht verstaat. Praten
met kinderen over God (vervolg): Louise Frechette vertelt
verder over hoe je met kinderen over de Cursus praat.Wil
Rijsterborgh legt twee wonderprincipes uit.Verder: een
lezer beschrijft een vergevingservaring, Peter Meijer en Vera
van Dijk ontmoeten Conrad Hanson in een interview en
de presentatie en bespreking van het door MIC in eigen
beheer uitgegeven en vertaalde boek van Kenneth
Wapnick: Je weerstand tegen liefde loslaten.
Wie de Nieuwsbrief wil ontvangen kan donateur worden
van MIC (Û15,00 per jaar).
MAANDELIJKSE  BIJEENKOMSTEN AMERSFOORT.
Lezing of mini-workshop door een Courseleraar:
Let op nieuwe aanvangstijd: zaal open vanaf 13.30 u. lezing
van 14.00 tot 15.30 u.
4 februari:Tom Oosthuizen:Wat is genezen volgens ECIW?
5 maart: Koos Janson:Wat zegt de auteur van de Cursus
over zichzelf?
1 april: Minke Weggemans: Mijn heiligheid zegent mijn
broeder, mijn zus.
6 mei: MIC ontmoetingszondag met workshops (10.30 -
17.00 u).

MEER INFORMATIE: Miracles in Contact, Postbus
30261, 1303 AG Almere.Tel: 036-5290109, fax: 036-
5292326, mail: info@miraclesincontact.nl, www.miraclesin-
contact.nl 

H A R T  H E T  H A R T H E T  H A R T  H E T  H A R T H E T  H A R T  H E T  H A R T H E T  H A R T  H E T  H A R T

Regeladvertenties: Û2,50 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

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 e19,50
May Peace Prevail on Earth e19,05
The Order of the Beloved Disciple e20,50
Peter Makena
In Love, e18,15
Heart of Kindness e18,50
River of Blessings e18,50
Shaina Noll
Bread for the Journey e18,15
David Whyte
Close to Home e20,50
Steven Walters
Just this Moment e19,50
So many blessings e19,50

Wild Roses/Beth & Cinde
Voices on the Wind e19,00
Northren Lights e15,00
Kathy Zavada
In Love Divine e19,00
I’m right here e19,00
Union e19,00 
Journey Home e19,00 
Mother‘s Song e19,00
Return to love e19,00
Kirtana
The Offering e18,15
This Embrace e18,50
Parrish Light e18,50 
A Deeper Surrender e18,50

Kurt van Sickle
River of Life e19,00
Mother Divine e19,00
Father, Father e19,00
Make me an Instument e19,00
Climbing the Mountain e19,00 
Sophia
Journey into love e19,00 
Hidden waters/Sacred ground e19,00 
Return e19,00 

KAARTEN
Doreen Virtue
Het orakel van de Aartsengelen. Met
Nederlandse vertaling. e21,50 (excl. verzend-
kosten e5,50).

Het bereiken van vrede

De vrede, diep in jou neergelegd,
zal zich in stilte uitbreiden

tot in ieder aspect van je leven
en je omringen met een gloed van geluk
en het besef van volledige bescherming.

En jij zult haar boodschap van liefde uitdragen
naar een ieder die jou nadert.

Laat de vrede in jou - zich uitdijen
en over de blokkades heenvloeien
die jij ervoor hebt opgeworpen.

Want… wat is toch die wens je van vrede te ontdoen?
Je wens de barrière in stand te houden

tussen jou en je broeder?
Wil je hiermee werkelijk de Hemel voor jezelf verborgen houden?

Kom, laat de vrede er overheen vloeien.

Onder haar vleugels
zal zij stilletjes verdwijnen

als een sneeuwvlokje voor de zon.
Leg al je relaties in handen van de Liefde.

En laat de kou achter je - zonder spijt.

Want de Hemel in jou 
is in blije verwachting van je komst.

Jij bent haar thuis - haar vredige woonplaats 
van waaruit zij zachtjes naar buiten reikt,

zonder jou ooit te verlaten.

Geef de Liefde een rustplaats
voor jou om in te rusten,

en de vrede zal haar gezanten
van jou naar heel de wereld zenden.

ECIW T19.IV & T19.IV.A
Bewerking: A.v.U.

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is … 
Weten dat alles goed is.

Dat wat er ook gebeurt het altijd goed is.
Dat er liefde, kracht genoeg is.

Dát te weten, dát te leven!

Ik kan mijn leven aan! Ik kan mijn leven leven!
In vreugde en in pijn, in weten en niet weten,
In zekerheid en twijfel, in liefde en in angst,

In blijdschap en verdriet, in volheid en in leegte,
In samen en alleen zijn, in stilte en verwarring,

Samen en all één,
Aanvaardend dat wat is.
Dat wat is zeker goed is.

Goed is zoals het is.

Annelies Brouns
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Z
e keek me aan met haar bijna blinde ogen en
vertelde me opnieuw, dat ze het zo verdrietig
zou vinden als ze mij in de hemel niet tegen
zou komen. Ze vertelde me ook zeker te

weten dat zij wel naar de hemel zou gaan, want zij had
Jezus als haar verlosser aangenomen en wist op grond
van de bijbel dat ik in de hel zou achterblijven als ik
geen christen zou worden. En ze wilde er absoluut
zeker van zijn dat ze het mij goed had uitgelegd, dat ze
echt haar uiterste best had gedaan om mij te overtuigen
van de waarheid die naar de hemel leidt. Dat ze niets na
had gelaten om mij te waarschuwen voor de ellendige
poel waarin de wereld zou verdwijnen (kijk maar, de
tekenen worden steeds duidelijker!) als Jezus zijn volge-
lingen zou komen halen. Ik moest dan als ik weer bij
haar kwam, niet gek opkijken als ik haar niet meer kon
vinden in haar huis. Zij zou dan met alle christenen zijn
weggetrild naar de hemel en ik zou in de hel achterblij-
ven.
Levend met en lerend van Een Cursus in Wonderen kon
ik helemaal niets met haar pogingen mij te ‘bekeren’.
De god van de bijbel, de Jezus uit de bijbel, ik kon er
helemaal niets mee.

Met Jezus aan het vechten
Ondertussen had ik me aangesloten bij een ECIW-lees-
groep, en ontdekte ik het boek van Gary Renard, The
Disappearance of the Universe (De verdwijning van het
universum). Beide brachten een intense verdieping van
mijn ‘begrip’ van en ervaring met de Cursus.
Ik woonde een workshop van Gary Renard bij in
Londen. Naast veel dingen werd ik ook zeer getroffen
door de simpelheid waarmee hij sprak over Jezus als zijn
vriend. Dit raakte me heel erg diep. En door dit geraakt
zijn volledig toe te laten, ontdekte ik dat ik mijn hele
leven al met Jezus aan het vechten was. Niet onbegrij-
pelijk gezien mijn achtergrond (mijn vader vocht al met
Jezus, zie …van hart tot hart… november 2005,
‘Liefde’), maar bij mij was dat tot dat moment totaal
onbewust gebleven.Van jongs af aan voelde ik contact
met God, maar met Jezus kon ik geen kant op. Ik had
inmiddels wel geaccepteerd, dat hij de auteur was van
de Cursus, maar dat was min of meer de acceptatie van
een (niet te ontkennen) feit en niet meer dan dat.
Lezend in de Cursus reikte ik altijd naar God of de
Heilige Geest. Ik moest alleen God vinden, de Heilige
Geest (Cursus) zou me helpen, en ach, Jezus kon ik wel
terzijde laten.Als een voorbeeld uit het verleden, wegge-
stopt in de servieskast. Hij was er en ik deed er niks mee.
Langzaam maar zeker werd het me duidelijk, dat ik op
een punt bleef steken als ik geen vrede zou sluiten met
Jezus. Mezelf vergeven en Hem vergeven voor de
afstand die ik bleef houden, die ik weigerde op te

geven. De simpelheid waarmee Gary Renard over Jezus
als vriend sprak, maakte eindelijk het verlangen in mij
los om Jezus werkelijk als broeder in mijn leven toe te
laten. Geen genoegen te nemen met alleen in vrede met
hem zijn, maar hem echt toe te laten in mijn hart.
Tegelijkertijd zag ik hoe onzinnig het was, dat ik dacht
dat ik Jezus gescheiden kon houden van God en de
Heilige Geest. Juist daardoor bracht ik dualiteit, geschei-
denheid in de eenheid waar ze alledrie voor staan. En
mijn hart hunkerde naar die eenheid.
In het vliegtuig van Londen terug naar Amsterdam liet
ik het gebeuren. Jezus was er en ik was er en het was
een moment om nooit te vergeten. Mijn weten kwam
tot leven en was niet meer van mij.

Tot bloedens toe
Enige weken later vertelde die lieve oude dame van het
begin me over een huisvriend, waar ze erg op gesteld is
(en die ik ook had leren kennen), en die vijf jaar gele-
den mede door haar ‘tot geloof ’ was gekomen. Hij
moest de volgende zondag preken in zijn kerk.Terwijl
ze me dit vertelt, flitst er een beeld door me heen: ik zie
mezelf in die kerk zitten, terwijl hij preekt.
Mijn hoofd schrikt zich rot. Ik in een kerk?
Nevernooitniet! Als klein meisje was ik ooit een keer
met een vriendin mee geweest naar een kerk en sinds-
dien had ik sterk het gevoel dat ik daar niets te zoeken
had. En dat gevoel had ik nog steeds.
Daarnaast had ik nogal gemengde gevoelens bij deze
huisvriend. Hij stelde zijn christen zijn zo op de voor-
grond bij alles wat hij deed en gebruikte ieder onder-
werp om over Jezus te getuigen en mensen te bekeren,
dat ik er een beetje misselijk van werd. Kortom, mijn
gevoelens ten aanzien van hem varieerden van matig tot
koel, maar echt warm werd het nooit.Tot het moment
dat ik inzag, dat ik stijf stond van de oordelen over hem
en daar iedere keer weer in verstrikt raakte, en steeds
mezelf weer dwong hem aardig te vinden (want hij doet
toch zoveel goeds voor de oude dame). Een hopeloze
strijd, dat zag ik wel in. Dus besloot ik maar eens echt
eerlijk te worden. Na dit besluit zag ik ineens dat de
situatie tussen de oude dame, hem en mij veel leek op
de driehoeksverhouding tussen mijn moeder, mijn broer
en mij. Mijn broer was altijd haar lieveling geweest, niet
alleen in mijn gedachten, maar ze had het ook zo in
woorden gezegd (voor de echte ECIW-kenner is dit
natuurlijk onzin, alles speelt zich alleen maar af in mijn
denken, maar ik verhaal van mijn worsteling en dat is
alleen maar in de vorm…).
Dit besef hielp, en ik stond mezelf voor het eerst toe, alle
negatieve gedachten over hem te accepteren, hem als het
ware in mijn denken volledig in elkaar te meppen. In
plaats van mezelf te dwingen tot mooie liefdevolle

gedachten, mepte ik er vrolijk op los… en steeds kwaai-
er mepte ik steeds harder.Tot het uiteindelijk gewoon
grof geweld was wat er vanuit mij op hem inbeukte.Tot
bloedens toe.Terwijl ik zo bezig was, werd ik me er
ineens met een rotklap van bewust, dat hij volstrekt
onbeschadigd bleef onder mijn geweld. Hoe ik mijn
best ook deed, ik was op geen enkele manier in staat
zijn ware zijn te beschadigen. Zijn lichaam bloedde, viel
op de grond, maar meteen daarna kwam hij als een dui-
kelaartje steeds weer stralend overeind.
Verbluft stopte ik en realiseerde me, dat ik al mijn oor-
delen uit mezelf had geslagen en geen enkele behoefte
meer had, me ermee bezig te houden, laat staan hem
ermee lastig te vallen. Mijn opluchting was enorm en ik
moest ook uitermate bevrijdend lachen. Jarenlang had ik
mezelf gedwongen hem aardig te vinden, mijn oordelen
te verdoezelen en nu ik ze eindelijk accepteerde, zag ik
hem pas echt.Ware spiritualiteit heeft absoluut humor
als onmisbaar bestanddeel. En oh wat is het makkelijk
vergeven als je lacht!

God is ook in de kerk
Terug naar mijn verhaal en de kerk. Die zondagochtend
werd ik voor mijn doen vroeg wakker en hoe ik ook
probeerde in bed te blijven, ik stond op om naar die
kerk te gaan. Het was een zeer dualistisch gebeuren,

want mijn lichaam was onderweg en mijn geest strib-
belde heftig tegen. Zo sterk, dat ik mijn geliefde niet
kon vertellen waar ik naar toe ging, zo raar vond ik het.
Op zijn vraag: ‘Waar ga jij nou heen?’ kon ik alleen
maar antwoorden: ‘Vraag dat maar als ik terug ben’. In
de auto ging ik redenen bedenken waarom ik dit in
godsnaam (!) ging doen. En ineens dacht ik het te
weten: om me te realiseren dat als ik God (en Jezus!)
overal kan ervaren, ik dit ook in de Kerk kan! Dat was
de reden van dit uitstapje: te leren dat God overal is,
ook in de Kerk! Yippie, ik ‘begreep’ waarom ik dit deed! 
In de kerk aangekomen werd er eerst gezongen. Ik zong
mee en overal waar het woord lijden verscheen op de
overheadsheet, zong ik vrolijk liefde en ik voelde me
bevrijd om zo mezelf te kunnen zijn in een omgeving
die ik voordien zo afwees. Ik had ook geen enkele
behoefte om het oneens te zijn met de woorden die
gebezigd werden. Ik concentreerde me op dat wat
Liefde sprak en met de rest hoefde ik me niet bezig te
houden.
Toen begon de preek. De huisvriend heette iedereen
welkom. In het bijzonder mevrouw X en May Parijs.
Waarna hij me over de preekstoel aankeek en zei: ‘en
May, als ik in jouw ogen kijk, zie ik Jezus’.

Na die woorden was het alsof er een lichtflits door me
heen ging en ik was verdwenen, letterlijk. Een aantal
dagen heb ik in dat licht rondgelopen en ik voelde de
Cursus in mij leven. De oude dame was verrukt toen ik
haar mijn ervaring vertelde en is sindsdien gerustgesteld:
ook ik ga naar de hemel!
Ik heb een diep besef gekregen van de overeenkomsten
(en de verschillen!) tussen de Cursus en de Bijbel.Vanuit
mijn beleving van de Cursus kan ik de Bijbel eindelijk
lezen zonder afwijzing. Ik geniet van de rijkdom van
beide in de zin van Jezus als de vorm (mijn broeder) die
via de Heilige Geest niets anders meer kent dan God.
Daarnaast ben ik Gary Renard enorm dankbaar voor
zijn boeken waarin zo duidelijk wordt aangegeven wat
Jezus echt heeft gezegd en wat er in de loop der eeu-
wen is bij verzonnen. Het verschil is voor de ‘juist
gerichte’ lezer onmiskenbaar. Daar waar verwarring toe-
slaat in de vorm van hel, vagevuur en lijden, roept het
nu geen afschuw meer op, maar compassie (‘Vader ver-
geef hen, ze weten niet wat ze doen’).

De oude dame, de huisvriend en ik hebben dat jaar
tweede kerstdag twee uur met zijn drieën doorgebracht.
In stilte openden we ons voor de eenheid van Jezus, de
Heilige Geest en God.We waren de vrede die alle vorm
overstijgt.
En ja, we hebben ook gelezen uit de bijbel, en gebeden
en geluisterd naar de preek in de kerk die opgenomen
was op een bandje. En ja, hij had het echt gezegd!

May Parijs

Als ik in jouw ogen kijk, zie ik Jezus

                           



Tweede pinksterdag 2006. Halfbewolkt met regelma-
tig zon. Een ideale dag voor een wandeling.We kiezen
voor het Dommeldal bij Liempde.
Als we Liempde binnenrijden, blijkt het er druk te zijn.
We boffen met een parkeerplaats bij de kerk, beginnen te
lopen en raken verzeild in een kermisachtige drukte. Er
blijkt een oldtimerbijeenkomst te zijn van brommers en
auto’s. Onze hond Doesjka, die weinig drukte gewend is,
raakt min of meer in paniek. Dan blijkt dat we de ver-
keerde kant zijn opgelopen, en via een alternatieve route,
waarbij we aan de huizen in een hele straat uitbundige
demonstraties zien van Oranjeliefde en voor de
Nederlandse leeuw, ter ondersteuning van ons nationale
voetbalelftal, slagen we er alsnog in om buiten Liempde
en op de goede route te geraken. Ook hier echter veel
drukte van voorbij stuivende, veelal overjarige auto’s en
brommers. Doesjka blijft gespannen, trekkerig, maar het
lukt om haar in toom te houden, en de omgeving met
populieren, weilanden en houtsingels is prachtig.
Na een minuut of twintig arriveren we in de buurt-
schap Kasteren, waar bij een oude spoorlijn naar

Duitsland een café is.Volgens onze routebeschrijving het
enige op onze weg en mijn vriendin Marian zegt zin in
koffie te hebben. Dus hoewel het wel erg snel is na de
start, lopen we naar het terras, dat bijna helemaal vol zit
met, zie ik in een flits, verstandelijk gehandicapten. Dat
beklemt me.Toch loop ik door naar de zijkant en daar
helemaal achteraan blijkt nog een redelijk rustig plekje
vrij.We installeren ons, leggen Doesjka vast, en kijken
om ons heen. Er blijken ook nog een paar niet gehandi-
capten te zitten. Omdat er geen bediening lijkt te zijn,
besluit ik naar binnen te gaan om zelf koffie te halen.
‘Liefst zonder cafeïne en met gewone melk,’ benadrukt
Marian. ‘En als ze dat niet hebben,’ vraag ik vanuit een
voorgevoel. ‘Dan chocolademelk,’ is de boodschap. Ook
binnen in het café blijkt het overvol te zijn, met
opnieuw bijna alleen maar verstandelijk gehandicapten.
Ik sluit aan in een soort rij bij de bar.Als ik tot de toog
ben genaderd, raakt een jongeman me aan. Hij legt zijn
arm tegen de mijne en zegt tevreden: ‘Ik ben bruiner’.
‘Ja,’ zeg ik kort en zo vriendelijk mogelijk. Ik houd niet
van dit soort contact, voel me belaagd. ‘Ik ben John,’
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De functie van het (on)volmaakte
Op een diner om fondsen te werven voor een
Amerikaanse school ten behoeve van gehandicapte
kinderen, hield één van de ouders een toespraak die
door de aanwezigen niet meer vergeten zou wor-
den. Na een woord van dank en waardering aan de
school en haar directie stelde hij een vraag:
‘Wanneer de natuur geen externe bemoeienis kent,
functioneert alles in de natuur volmaakt.Toch kan
mijn zoon niet leren zoals andere kinderen. Hij
begrijpt minder dan andere kinderen.Waar is de
natuurlijke volmaaktheid als het om mijn zoon
gaat?’
De zaal viel helemaal stil bij deze vraag, en de
vader vervolgde zijn toespraak: ‘Ik denk dat als een
kind als onze Shay op de wereld komt, er zich dan
een kans voordoet om onze ware menselijke aard te
tonen, namelijk op de manier waarop wij met zo'n
kind omgaan.’
Daarna kwam hij met het volgende verhaal.

Shay en zijn vader liepen langs een park waar enke-
le jongens die Shay kende baseball speelden. Shay
vroeg zijn vader: ‘Denk je dat ik mee mag doen?’
Zijn vader wist dat de meeste jongens liever niet
iemand als Shay in hun team hadden, maar aan de
andere kant zag hij ook in dat als zijn zoon mee
mocht doen, hij een hoognodig gevoel van ‘er bij
horen’ zou krijgen. Dus liep hij op één van de jon-
gens af en vroeg of Shay mee mocht spelen. De
jongen keek om zich heen voor steun, maar omdat
niemand reageerde, nam hij zelf een besluit en ant-
woordde: ‘We staan zes punten achter en we spelen
al in de achtste inning.Als het aan mij ligt kan Shay
meedoen, en we kijken wel of we hem aan slag
kunnen krijgen in de negende inning.’
Aan het eind van de achtste inning scoorde het
team waar Shay in meedeed een paar punten, maar
ze lagen nog steeds drie punten achter. Op het
hoogtepunt van de negende inning kreeg Shay een
handschoen en een plaats als verrevelder. Ondanks
dat er geen bal zijn kant op kwam, was hij duidelijk
heel opgewonden dat hij zomaar stond opgesteld.
Hij had een grijns van oor tot oor als zijn vader
vanaf de zijlijn naar hem zwaaide.
Tegen het einde van de negende inning scoorde
het team waarin Shay speelde weer. Met twee pun-
ten te gaan en alle honken bezet was de potentiële
winnende slag aan de beurt, en het was Shay's
beurt. Zouden ze op zo'n cruciaal moment in de
wedstrijd Shay laten spelen en de kans lopen om te
verliezen?

Verrassend genoeg kreeg Shay het slaghout.
Iedereen wist dat een rake slag gewoon onmogelijk
was, omdat Shay niet eens wist hoe hij de knuppel
moest vasthouden, laat staan dat hij er een bal mee
kon raken. Maar Shay ging op de thuisplaat staan,
en de werper deed een paar passen naar voren om
de bal zachtjes te gooien zodat er een kans bestond
dat
Shay hem zou raken.
De eerste worp kwam op hem af, Shay sloeg er
maar een slag naar en miste. Daarop kwam de wer-
per nog een paar passen naar voren om de bal heel
zacht te werpen. De bal kwam en Shay raakte de
bal die pardoes over de grond recht op de werper
af rolde. De werper pakte de slappe bal op en had
alle tijd om de bal naar het eerste honk te gooien.
Shay zou dan uit zijn en het hele spel zou dan over
zijn. In plaats daarvan pakte de werper de bal op,
draaide zich om en wierp de bal met een hoge
boog naar rechts, helemaal buiten het bereik van de
eerste honkman. Ineens begon iedereen te roepen:
‘Shay, ren naar het eerste! Ren naar het eerste
honk.’ Shay had nog nooit in zijn leventje het eer-
ste honk bereikt. Hij hobbelde verschrikt langs de
baseline met wijd opengesperde ogen, en iedereen
riep: ‘Naar het tweede, ren naar het tweede honk.’
Tegen de tijd dat Shay over het eerste honk hinkel-
de, had de speler op het rechterveld de bal. Hij had
de bal naar het tweede honk kunnen gooien, en
dan was Shay uit. Maar hij begreep de bedoeling
van de werper en gooide opzettelijk hoog over het
derde honk. Shay rende zo goed als hij kon naar
het tweede honk, terwijl de renners voor hem als
gekken de honken passeerden op weg naar het
thuishonk. Shay bereikte hijgend het tweede honk,
en de korte stop van de tegenpartij holde op hem
af om hem de goede richting op te helpen naar het
volgende honk terwijl hij riep: ‘Ren naar het
derde!’Tegen de tijd dat hij het derde honk bereik-
te, schreeuwden de jongens van beide teams: ‘Shay,
naar de thuisplaat, ren naar de thuisplaat.’
Shay strompelde naar de thuisplaat en raakte het
honk. Iedereen was door het dolle heen en juichte
hem toe alsof hij een homerun had geslagen, en de
wedstrijd voor zijn team had gewonnen. ‘Op die
dag,’ zei de vader zacht, terwijl de tranen langs zijn
wangen drupten, ‘op die dag brachten de jongens
van beide teams een stukje onvoorwaardelijke lief-
de en menselijkheid in het spel...’

Ontvangen van Pieter Vegter

Alleen maar liefde
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Het verlossingsplan van het ego 
draait om het vasthouden aan grieven.
(WdI.71.2:1)

Arend en de kinderen brengen me naar het klooster in
Amersfoort voor een Attitudinal Healing facilitatortrai-
ning. Zij rijden door naar familie in Overijssel. In de
wirwar van gangen in het klooster weet ik inmiddels de
weg. Ik zet de bagage in mijn kamer, ga naar de huiska-
mer en begroet de mensen die daar al zijn.
Even later als we in een grote kring zitten voor de start
van de driedaagse, denk ik terwijl ik rondkijk: dit wordt
niks tussen deze groep en mij.Wat mijn ogen me laten
zien, bevalt me niet en ik voel weinig tot geen bereid-
heid me open op te stellen. Bovendien zit er iemand in
de groep met twee levensgrote pluchen hondensloffen
aan haar voeten en om een deel van haar benen.Tongen
steken uit de bekjes terwijl hun pootjes naar voren rei-
ken. Het lijkt wel alsof deze vrouw vanuit een helikop-
ter in de buitenren van een kennel, midden in twee
honden is gesprongen - en daarna regelrecht naar deze
training is gebeend. Ik háát dierensloffen. Zelfs al zijn ze
minder opvallend.
Langzaamaan ontspan ik in de groep. En die middag
vertelt de hondenvrouw een verhaal dat me raakt. Ik
kijk naar haar sloffen.Verdomd, het lijkt wel alsof ze
kleiner zijn geworden.

De volgende dag als ik voor de warme middagmaaltijd
aan tafel schuif, zie ik eronder tegenover mijn voeten
nog net twee paar hondenoogjes me trouwhartig aansta-
ren. Hun bazinnetje zit tegenover me hoorbaar te
genieten van het eten. En inderdaad, ik weet niet of er
gedurende mijn afwezigheid een koks-coupe heeft
plaatsgevonden in de kloosterkeuken, maar dit AH-
weekend smaakt het eten inderdaad vers en lekker. Ze
leeft in het nu, gaat het door me heen. Ze geniet van
het moment. ‘Weet je,’ zegt ze, terwijl we wachten op

het toetje, ‘men had het gisteravond over
gedoe met geld.Weet je dat ik me nooit
druk maak om geld.Als ik het nodig
heb is het er altijd. Ik heb maar een
bescheiden inkomentje, maar weet je
hoe ik aan het geld kom voor dit week-
end? Doordat ik een hond heb doodge-
reden.’ ‘Oh wat erg’, grom ik. ‘Viel wel
mee,’ zegt zij. ‘En de eigenaar van die
hond dan?’ hijg ik. ‘Dat was een hande-
laar in honden.’ Daarna vertelt ze dat zij
van de verzekering voor de autoschade,
ontstaan door de aanrijding, veel meer
geld terugkreeg dan ze nodig vond om
de auto voor te laten oplappen.Van het

extra geld kon ze dit weekend ruim betalen. ‘Wat een
lieve hond was dat,’ zeg ik, ‘dat hij je deze dienst
bewees.’
Wanneer de trainster ons tegen het eind van de middag
vraagt, of nog iemand ergens iets over wil zeggen, wordt
duidelijk dat men het voor nu wel welletjes vindt. De
vrouw met de sloffen gooit haar benen de lucht in en
roept: ‘Kom, zullen we de hondjes gaan uitlaten?’ Er
wordt gelachen en er klinken instemmende geluiden.
Ze trekt haar sloffen uit, komt naar me toe, zet ze voor
mij neer en zegt: ‘Hier, jij mag de honden uitlaten.’ Oh
God wees me genadig. Nee! Wat moet ik doen? Waar
kan ik heen? Ik kan nergens heen. Er is maar één ant-
woord op dit gebeuren: acceptatie. Deze situatie vraagt
om totále acceptatie. ‘Dit zijn de sloffen waarin je nooit
gezien wilt worden,’ hoor ik naast me iemand fluisteren
tegen een ander. Kunnen ze gedachten lezen hier? Met
mijn ogen dicht zeg ik nog één keer voor mezelf, maar
dit keer hardop: ‘Totále acceptatie!’ en begin dan mijn
schoenveters los te knopen. Even later sta ik in twee
dampend warme honden. Ik ga weer zitten en til mijn
voeten op zodat ik mijn benen kan zien eindigen in
beest. En zij zag dat het goed was. Echt, er is eigenlijk
niets mis mee. Diepblij zelfs, begin ik me te voelen. ‘Wat
lief van je om ze me aan te bieden,’ roep ik dankbaar
naar mijn slofloze overbuurvrouw. ‘Als deze honden je
straks achterna komen, weet dan dat ik je ga omhelzen,’
kef ik nog dreigend de kring rond.

Wanneer we zondag na het ontbijt weer in de grote
kring zitten voor het ochtendprogramma mis ik iets. Ik
weet niet wat het is, maar er klopt iets niet. En ineens
weet ik het. De honden! De honden zijn er niet. De
hondenvrouw heeft schoenen aan. Ik vind dat niet kun-
nen: er horen honden op die plek. Er gaat een gevoel
van teleurstelling door me heen. Dan bedenk ik me dat
de hondensloffen niet meer nodig zijn.Tenminste niet
meer voor mij - nu ik mijn les in acceptatie geleerd
heb.

Annemarie van Unnik

zegt de jongen, totaal niet uit het veld geslagen.Als ik
me zonder reactie van hem afwendt om mijn koffie te
bestellen, loopt hij tot mijn niet geringe opluchting
weg. Ik vraag om cafeïnevrije koffie. Mijn voorgevoel
wordt bewaarheid, die hebben ze niet, en gewone melk
ook niet. ‘Heeft u wel chocolademelk,’ vraag ik dan
geheel volgens de instructies. Dat wel. Om mij heen
dringen mensen op, maar gelukkig kan ik nu zo weg.
Als ik twee kopjes chocolademelk krijg aangereikt, blijkt
echter dat het koude is, terwijl ik warme bedoelde. Dat
kan nog in orde worden gemaakt, alleen blijkt dat wel
even te duren.Terwijl ik sta te wachten, word ik aange-
sproken door een blij lachende man met een spraak-
stoornis, die ik met enige moeite wel kan verstaan. Hij
is mee met de huifkartocht, vertelt hij mij, of ik dat ook
ben. Nee, verzeker ik hem. Oh, hij al voor de derde
keer en ieder jaar is het een andere route en dat maakt
het extra leuk. Of ik uit Liempde kom. Nee, uit
Vlijmen. Dat zegt hem duidelijk niets. ‘Ten westen van
Den Bosch,’ probeer ik. Hij kijkt me blanco aan. Hij
komt uit Liempde, zegt hij dan. Ik krijg het benauwd.
Hoe kom ik van hem af? Gelukkig verschijnt nu de
opgewarmde chocolademelk en kan ik me met mijn
kopjes naar buiten spoeden. Opgelucht, maar nog steeds
op mijn hoede, vermijd ik ieder oogcontact met de
mensen om me heen.Toch zie ik genoeg, zoals een man
met het syndroom van Down in een oranje t-shirt en
met knaloranje, gemilimeterd haar. Duidelijk een voet-
balliefhebber. Ook verstandelijk gehandicapten doen dus
mee met de Oranjegekte.Als we opstappen en voorbij
de rode kruis medewerkers zijn, zucht ik.‘Poeh, daar kreeg
ik het toch benauwd van! Ik was echt een beetje bang.’

3 mei 1954. Het is de verjaardag van mijn zusje. Ze
wordt negentien en mijn ouders gaan bij haar op
bezoek in de inrichting bij Ermelo, waar ze al dertien
jaar verblijft. Ze is autistisch en zwakzinnig, begrijp ik
later, maar toen hoorde ik alleen dat ze ‘niet in orde’
was. Ik ben negen en nieuwsgierig naar haar, want ik
ken haar niet. Ieder jaar met haar verjaardag gaan mijn
ouders met een nieuwe, katoenen jurk als cadeau bij
haar op bezoek en word ik ondergebracht bij een tante.
En dit jaar heb ik besloten dat ik mee wil. Ik wil mijn
zusje leren kennen, ervaren dat ik echt een zusje heb en
geen enig kind ben, zoals het lijkt. Ik heb een zusje als
iedereen en dat moet bewezen worden. Mijn moeder is
erop tegen dat ik meega. Maar ik ben een volhouder,
wat ik in mijn kop heb… Mijn moeder gaat dus voor
de bijl en dit jaar vertrekken we met ons drieën met de
trein, wat op zich al een feest is. Ik ben dus opgewon-
den en vol verwachting.
Mijn herinnering.We lopen met ons drieën over het
bosachtige terrein van de inrichting. Daar komt mijn
zusje aan, begrijp ik van mijn ouders. Ze zit in een rol-
stoel, die door een verpleegster wordt voortgeduwd. Ik
aarzel, maar mijn verlangen neemt de overhand en ik

ren naar haar toe. Daar is mijn zusje! Ze komt overeind
uit haar rolstoel en doet een paar passen in mijn rich-
ting.We staan tegenover elkaar. Opgewonden, nieuws-
gierig en vol vertrouwen kijk ik haar aan. Dan krijg ik
een harde klap midden in mijn gezicht. Ik schrik meer
dan dat ik pijn voel.Verbijsterd blijf ik staan en herneem
mij vanuit mijn ontreddering. Ik lach een beetje,
schaapachtig, doe alsof er niets aan de hand is. Het is
mijn eigen schuld. Had ik maar niet zo moeten aan-
dringen om mee te mogen gaan.

Zestien jaar later. Ik studeer algemene taalwetenschap
en heb gekozen voor het bijvak orthopedagogiek.We
gaan met de hoogleraar en een groep studenten op
excursie naar een zwakzinnigeninrichting. En omdat we
studenten zijn, mensen van het vak, en dus nu al en in
de toekomst zeker, verstand van zaken hebben, krijgen
we alle afdelingen met toelichting over afwijkingen te
zien. Ook de afdelingen waar nooit andere bezoekers
dan de ouders van betrokken patiënten mogen komen.
Wat ik zie, tart alles wat ik me ooit zou hebben kunnen
voorstellen. Ik probeer me met open ogen af te sluiten.
Het lukt niet echt. Later zie ik een meisje, een mon-
gooltje, zoals we toen zeiden. Ze kijkt me aan, pakt me
bij de hand. Ik voel contact. Contact! Een enorme blijd-
schap golft door me heen. ‘Zij hoort hier eigenlijk niet
thuis,’ licht een verpleegster toe, ‘zij is veel te goed voor
hier’.
Als ik thuis kom, ziet mijn vriend Daniel mijn gezicht.
Hij slaat zijn armen om me heen en trekt me op zijn
schoot.Als een klein kind begin ik verschrikkelijk te
huilen. Daarna besluit ik te stoppen met dit bijvak.

5 juni 2006. ‘Ik dacht het al,’ zegt Marian, ‘dat je bang
was.’ ‘Ik voelde me bedreigd,’ zeg ik, ‘en dat terwijl ik
dacht dat ik het inmiddels redelijk had verwerkt. Dat
valt dus tegen, er zit nog steeds wat.’
We lopen door en ik denk aan het fotoboek van Jeanne
van Poppel met Rien van Kuik, waarin haar broer Jan,
die het syndroom van Down heeft, centraal staat.
Ontroerd heb ik de foto’s bekeken en ik kon er tegen.
Ik zag prachtige foto’s van bijzondere mensen, ik zag
liefde. En nu… ‘Ja, er zit toch nog wel een dingetje.’
Later zien we in de buurt van Olland, en dat geheel
tegen onze verwachtingen in, weer een café.We gaan
opnieuw, nu op een uitgestorven terras zitten en bestel-
len koffie verkeerd, die we zonder problemen krijgen. Ik
voel me prettig en ontspannen en constateer dat we
helemaal niet naar het café in Kasteren hadden hoeven te
gaan.Toch is het zo gebeurd, want het was nodig, het
was een les. Ik leg mijn hand op de arm van Marian, aai
Doesjka en denk terug aan de jongen die zijn arm tegen
de mijne legde en de man die me blij vertelde over de
huifkartocht. En ik zie nu liefde, alleen maar liefde.

Anita Koster

Grrrrr… (ieven)
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Vind je het ook zo vreselijk als mensen Een Cursus in
Wonderen citeren als dit totaal niet op z’n plaats is? Een
vriend van me woonde in een klein plaatsje in
Engeland.Tijdens een van mijn bezoeken was daar ker-
mis, en we besloten erheen te gaan. Een van de meest
indrukwekkende attracties was het reuzenrad (‘het rad
naar de hel’ zou ik het later noemen). Op het eerste
gezicht zag het er onschuldig uit, het stond stil. Ik
bedacht zelfs dat het uitzicht vanuit de hoogte geweldig
moest zijn. En dus gingen we erin.
Toen we aan kwamen lopen, was het reuzenrad aan het
draaien en ik hoorde de angstkreten. Hoewel ik zelf
bang werd, wilde ik niet door mijn vriend voor een
watje versleten worden. Mijn vriend herinnerde me
eraan dat mijn angst niet echt was.
We stapten in een fragiele kooi die alleen maar uit gaas
leek te bestaan. Hij sloot af met een enkel latje. De kooi
zelf draaide ook nog rond. Mijn hart klopte nu al als
een gek.Toen het rad omhoog schoot om de volgende
mensen in te laten stappen, vlogen we naar voren en
daarna weer naar achteren, en mijn maag keerde zich
om. De kooi zwiepte heen en weer terwijl we hoger en
hoger gingen. Ik wou er met alle macht uit, maar dat
was niet meer mogelijk.
Toen iedereen zat, ging het rad echt draaien, gaandeweg
steeds harder. Onze kooi die eerst zwiepte, maakte nu
complete salto’s. De krachten van versnelling en dan
weer langzamer gaan tijdens het ronddraaien, waren
ongelofelijk. Ik deed mijn best om te blijven leven, met
gesloten ogen weggedoken in mijn kooi. Ik verwachtte
dat ieder moment de deur open zou zwaaien, of dat de
kooi zou afknappen en we op de koude stenen gesmakt
zouden worden. Het was zo’n gelegenheid waarop je
wanhopig zou willen dat de tijd, de wereld en je leven
gewoon zouden stilstaan, nu, en je ergens anders kon
zijn. Ik gilde: ‘Stop, ik wil eruit’. Ik haatte iedere secon-
de.Vermoedelijk dachten de mensen op de grond dat
we ons kostelijk amuseerden! ‘Rustig maar, het is alleen
maar illusie,’ gilde mijn vriend, ‘je angst is niet echt’. Ik
wilde hem vermoorden. Zelfs de gedachte dat er een
grondige inspectie van het rad was geweest, verminder-
de mijn angst niet. En de sneer van mijn vriend dat de
angst ‘niet echt’ was, hielp ook niet: op dat moment was
ik ervan overtuigd dat mijn angst wel degelijk echt was
en ik hád het niet meer.

Andere momenten van doodsangst duurden slechts
enkele seconden, zoals de parachutesprong die ik ooit
maakte, maar dit bleef maar doorgaan.Vijf eindeloze
minuten van onverminderde angst die eeuwig leek,
voordat het rad tot stilstand kwam en we verdwaasd
konden uitstappen.
Mijn vriend gaf later toe net zo bang te zijn geweest als
ikzelf. Maar in het kader van Een Cursus in Wonderen
was het zeker waar wat hij zei. Mijn angst was een illu-
sie. Dat gegeven kan gestaafd worden door een eenvou-
dig experiment.Als ik van tevoren gehypnotiseerd was
en mij verteld was geen angst te voelen, zou dat ook
niet gebeurd zijn.Angst is geen absolute toestand die
niet te veranderen is. Maar terwijl ik die doodsangst
ervoer, was het me niet mogelijk dat te horen, en dat is
niet verbazingwekkend. Het is zeker waar dat ik op
ieder moment van gedachten had kunnen veranderen
en volledig in vrede had kunnen zijn. Maar mijn geloof
in de werkelijkheid van de gevaarlijke situatie en mijn
gehechtheid daaraan waren dusdanig groot dat ik daar
niet voor koos. Het was helder dat mijn gehechtheid
mijn illusoire leven en het niet tot pulp gesmakt willen
worden, gold! 
Ik weet heel goed dat mijn vriend me eerder plaagde
dan dat hij me op stang wilde jagen, en ik gebruik dit
voorbeeld alleen om iets duidelijk te maken. Het kan
erg gemakkelijk zijn, in de verleiding te komen spiritu-
ele principes op die manier te misbruiken. Dit soort
niveau van verwarring resulteert in het vergroten van
schuldgevoelens in anderen en onszelf. Het is alsof je
iemand met kanker zou vertellen dat zijn tumor een
illusie is. Dat is beslist niet helpend.
De waarheid is dat we de wereld gemaakt hebben en dat
de gevaren ervan heel werkelijk lijken. Daarom is het
behulpzamer dat we - de waarheid niet uit het oog verlie-
zend - mild zijn voor onszelf, tot we klaar zijn voor een
metafysische sprong met betrekking tot ons geloof.

Ian Patrick
Vertaling: Emilia van Leent

Dit artikel is overgenomen met toestemming van Miracle
Distribution Center, 3947 E. la Palma Ave.,Anaheim,
CA 92807, USA, uit The Holy Encounter mei/juni 2004.
Website: www.miraclecenter.org

Principe 6
We kunnen leren van onszelf en van anderen te
houden door te vergeven in plaats van te veroor-
delen.

Elke keer als ik vind dat iemand iets niet
had mogen doen of dat iets niet had mogen
gebeuren, heb ik me vereenzelvigd met
mijn lichaam, mijn spullen of iets anders
waarvan ik denk dat het waardevol is. Het
gevolg van zo’n denkwijze is dat ik me
erger, afgewezen of slachtoffer voel. Mijn
innerlijke vrede gaat eraan wanneer ik het
verhaal vertel over hoe slecht ik behandeld ben. Ik her-
haal het verhaal tot ik er genoeg van heb en stop met
het te vertellen, of bereid ben iets anders te proberen.
Bijvoorbeeld door het anders te zien. Of door me af te
vragen of het wel écht waar is wat ik denk, vertel of
geloof. En het kan zijn dat ik tot de conclusie kom dat
ik niet zeker weet dat het waar is.
En precies dát, dat ik niet weet of het waar is, kan aan-
leiding zijn te vergeven. Mezelf bijvoorbeeld dat ik iets
gedacht en geloofd heb. Of ik vergeef telkens weer
iemand anders, omdat de gedachte dat die ander schul-
dig is, blijft opkomen. En het is fijn om me dan meteen
te realiseren, dat ik vergeven vooral voor mezelf doe.
Het is de verstoring van mijn eigen innerlijke vrede die
mij last bezorgt. Degene die ik denk te vergeven, heeft
waarschijnlijk geen enkele weet van of boodschap aan
mijn innerlijk werk.Vergeven is een zelfzuchtige daad.
Het bevrijdt mij van een last die op míjn schouders
drukt. En sommige van die lasten heb ik jarenlang
gedragen.
Vooral wanneer ik denk dat het om ‘gerechtvaardigde
boosheid’ gaat, kan het een hele tijd duren voordat ik
bereid ben er afstand van te nemen.Wonderlijk is ver-
der, dat ook als er in zo’n situatie ‘gerechtigheid’ komt,
het gevoel van onvrede en boosheid vaak niet ver-
dwijnt. Het idee dat er iets is gebeurd dat niet had
mogen gebeuren, blijft gewoon bestaan. Gevangenisstraf
of een boete voor een ander verandert daar niets aan.
Als ik vergeef, vergeef ik niets anders dan het idee dat ik
heb over wat wel of niet had moeten gebeuren.

Vergeven is daarnaast het opgeven van de hoop op een
ander of beter verleden. Het verleden is voorbij. Daar is
niets meer aan te veranderen.Als het niet naar mijn zin
was, kan ik als ik vrede wil, het alleen maar vergeven,
dat het zo was als het was en het zegenen en met rust
laten. Dat geeft me ruimte om om me heen te kijken in
het hier en nu. Daarin kan ik mezelf zien en de ruimte
ontdekken om mijn leven nu zo te leven als het me
prettig lijkt. Los van de gebondenheid aan oude verha-
len. Daarin kan ik een levendigheid ontdekken die in
het verhaal van een pijnlijk verleden niet te vinden is.

Oefening
Als er nu iets gebeurt, iemand doet iets wat je uit je
innerlijke vrede brengt, onrustig of boos maakt, of wan-
neer je denkt dat er iets te vergeven valt, kun je jezelf
de volgende zinnen in herinnering brengen:
• Ah…, zó doet iemand dat! Zo kan het inderdaad ook.

Het kan zijn dat ik het anders zou hebben gedaan en 
deze persoon doet het zo!

• Dit gebeurt er nu en ik ken er de ware betekenis niet 
van.

• Ik weet niet waar de dingen voor zijn; ik weet niet 
waarvoor dit dient.

• Ik heb géén idee over het wezenlijke van deze situatie 
en ik ben bereid het anders te zien. Oók als ik nu nog 
niet weet hoe ik dat moet doen.

• Ik zegen de situatie, deze persoon en mezelf.

Els Thissen

Als je erin gelooft is het geen illusie

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

Vergeven is een zelfzuchtige daad

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.

                           



zijn ontdekken, is één enkele, non-
lokale en subtiele laag: ‘zuiver
bewustzijn’. De kosmos is wezenlijk
bezield.Aan de hand van de factor
coherentie (samenhang) met betrek-
king tot het co-evolutionaire proces
van het universum geeft hij vervol-
gens aan, dat iets als goed en kwaad
wel degelijk bestaat, namelijk als
bevorderend of belemmerend voor
de ontwikkeling.We kunnen in
onze omgeving goedheid bewerk-

stelligen door onze intentie op
coherentie te richten, en we kun-
nen kwaad bewerkstelligen door
ons te richten op fragmentatie,
scheiding en chaos.
Laszlo’s slotconclusie is dat een
bezielde kosmos de grond vormt
waarop ‘wetenschap en spiritualiteit
elkaar niet alleen kunnen ontmoe-
ten, maar waarop ze zich uiteinde-
lijk zelfs kunnen herenigen’.
Waarmee we een grote stap vanuit

de afgescheidenheid naar eenheid
zouden zetten. En dat is toch waar
het uiteindelijk om gaat.

Anita Koster

Ervin Laszlo. Bezielde kosmos;
nieuwe wetenschappelijke visie op
leven en bewustzijn in het univer-
sum. Ankh-Hermes, Deventer,
2005. 199 blz., Û19,50

Brengt meer van alles meer geluk?
Pierre Pradervand heeft ervaren, dat
het juist andersom werkt en schrijft
daarover in Meer leven met minder, een
klein boekje uit de ankertjesserie van
uitgeverij Ankh-Hermes. Hij stelt
voor te versoberen in alles wat je van

je levensdoel afhoudt. Dat veronder-
stelt dat je hierover keuzes maakt; dat
je de autoweg van het conformisme
verlaat en zelf aardige landweggetjes
gaat ontdekken. Het boekje gaat niet
over trucjes om minder geld uit te
geven, maar over bewustwording op
allerlei terrein - en daarnaar leven.
Op een proces van het je geestelijk
ontlasten, volgt vaak als vanzelf een je
ontdoen van onnutte zaken en spul-
len die je levensstroom belemmeren.
En andersom werkt ook trouwens. In
de zoektocht naar uiterlijke versobe-
ring kan onze werkelijke rijkdom die
vanbinnen zit, ontdekt worden.
Versoberen doe je voor jezelf en de
hele wereld. Het vraagt om nieuwe
waarden. Ondermeer om een van ik

naar wij, van meer naar genoeg, van
kwantiteit naar kwaliteit, van korte
naar lange termijn en van mijn
rechten naar mijn verantwoordelijk-
heden.Wie iets wil doen vindt een
manier.Wie niets wil doen een
excuus, zo luidt een Arabisch
spreekwoord.
Hoewel de manier waarop het boek-
je geschreven is me maar nauwelijks
wist te boeien, houdt de inhoud
ervan me zeer bezig, merk ik.

Annemarie van Unnik

Pierre Pradervand. Meer leven met
minder. Ankh-Hermes, Deventer,
2005.Û4,95
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Ervin Laszlo, schreef eerder het
baanbrekende boek Kosmische Visie,
waarin een alles verbindend infor-
matieveld, dat hij het ‘A-veld’
noemt, wordt geïntroduceerd. Dit
A-veld kan gelijkgeschakeld worden
met wat wetenschappers het nul-
puntenergieveld noemen, de weten-
schapsjournaliste Lynne McTaggart
het Veld, en met de Akashakronieken
die alle bestaande kennis bevatten
uit de oude traditie. In het verleng-
de hiervan is nu Bezielde kosmos,
een uit twee delen bestaand boek,
verschenen. In het eerste deel is
Laszlo zelf aan het woord, in het
tweede deel een aantal vooraan-
staande personen op het gebied van
de natuur- en menswetenschappen,
metafysica, persoonlijke groei, filoso-
fie en ruimtevaart, waaronder Jane
Goodall, Stanislav Grof, Irene van
Lippe-Biesterfeld, Edgar Mitchell en

Elisabeth Sahtouris, die Laszlo’s
bevindingen vanuit hun eigen ken-
nis en ervaring onder-steunen.
Laszlo benadrukt in Bezielde kosmos
de samenhang van het lichaam, van
het universum en de samenhang
van lichaam en geest met het uni-
versum. ‘Net als andere verschijnse-
len van transpersoonlijke aard is het
collectief onbewuste een bewijs dat
onze geest geen op zichzelf staande
entiteit is, maar voortdurend ver-
bonden is met niet alleen die van
alle andere mensen, maar ook met
de wereld om ons heen.Wij staan
nooit volledig los van de buiten-
wereld, met onze huid als buitenste
grens. Ons bewustzijn en ons lichaam
resoneren met onze omgeving, de
mensen in die omgeving inbegrepen.
Al in het verleden hebben veel men-
sen dit intuïtief geweten, maar er
bestonden destijds geen onweerleg-
bare bewijzen voor de realiteit van
dit feit. Daar komt nu duidelijk ver-
andering in door het beschikbaar
komen van significante bewijzen.’
Laszlo gaat uitvoerig in op wat het
Akasha-veld is, op de aard van het
universum en op het bestaan van
een metaversum, waar alle universa
(want ja, er zijn er meer dan één!)
deel van uitmaken.Wat al de uni-
versa met elkaar gemeen hebben, is

het kwantumvacuüm of A-veld, dat
alle informatie over levensvormen
bevat met een continue informatie-
overdracht van het ene universum
naar het volgende: latere universa
worden geïnformeerd door de spo-
ren van hun voorgangers. Kortom,
niets gaat ooit verloren en er is altijd
sprake van een progressieve evolutie
van universum tot universum.
Erg interessant is wat Laszlo over
bewustzijn zegt. Bewustzijn is vol-
gens hem zowel met de hersenen
verbonden als met alle dingen die
in het universum ontstaan en evolu-
eren. Het effect hiervan is, dat de
ene menselijke generatie na de
andere haar holografische sporen in
het lokale A-veld achterlaat. ‘Als
alles wat we ervaren in het A-veld
wordt opgeslagen en dan deel gaat
uitmaken van de collectieve geheu-
genbank van onze soort, kunnen we
in zekere zin zeggen dat het
bewustzijn van het individu de
dood van zijn of haar hersenen en
de rest van het lichaam overleeft.’
Een Cursus in Wonderen zei het al,
de dood bestaat niet.
Omdat ons bewustzijn deel uit-
maakt van het kwantumvacuüm
kunnen wij daar in principe ook
contact mee maken, bijvoorbeeld
via yoga en andere vormen van
diepe meditatie.Wat we dan onder
de uiteenlopende en gelokaliseerde
lagen van het normale waakbewust-

In het Engelstalige boek In the Light
laat Marja Huibers ons haar weg
van verlichting zien. Ze schreef eer-
der een boek over haar ziekte en
hoe ze deze ziekte overwon (zie de

bespreking in …van hart tot hart…
nr. 3/2005). In het voorwoord van
dit nieuwe boek schrijft Marja: ‘In
the Light does not deny anything.
Everyting, and I mean everything, is
present in the light.’
Ze beeldt de weg die ze gegaan is
met tekeningen en gedichten uit.
Haar eerste tekening, een meisje
met gesloten ogen en een hand
voor haar mond, wordt begeleid
door de tekst ‘I close my eyes, sear-
ching for the wisdom, within my
own body.’
De laatste tekening, en als ik goed

heb geteld heeft het boek er 82,
wordt begeleid door de tekst
‘COMING HOME is becoming
aware of your ONENESS WITH
GOD wherever you are. I will lead
you to your Self … Home’. De
tekening toont een man met een
stralend derde oog en de handen
gevouwen voor de mond.
Het is een boek om van te genieten.

Anja van Aarle

Marja Boeren-Huibers. In the Light.
Uitgegeven in eigen beheer, 2000.
Û24,95 / www.marjahuibers.nl

Bezielde kosmos

Marja is beland ‘In the Light’

Versoberen

Sommige boeken van Paul Ferrini
raken mij meteen in het hart.
Andere boeken van zijn hand vind
ik soms wat belerend en acade-
misch. De wetten van Liefde lijkt een
boekje dat een soort van midden-
weg bewandeld.Aan de ene kant de
opsomming van bijvoorbeeld de spi-
rituele wetten, zoals de wet van een-
heid, gelijkwaardigheid, spiegeling,
manifestatie. En aan de andere kant
mooie stukken tekst zoals ‘Alles wat
je zegt en doet heeft consequenties,
gevolgen. Dat wil niet zeggen, dat
het je beloning of straf oplevert. Het
heeft simpelweg consequenties,
gevolgen. Karma is eenvoudigweg
het “gevolg” of de consequentie van

een actie: datgene wat eruit voort-
vloeit.’ Prachtige woorden, die laten
zien dat spirituele wetten niet tre-
den in een beoordeling. Ferrini wijst
slechts op het principe, dat maakt
dat als het regent, de druppels van
boven naar beneden vallen. Er zit
geen schuld, kwaad of veroordeling
bij wat vanzelfsprekend is in de kos-
mos. Er is slechts oorzaak en gevolg,
het eerdere verschijnt voor het latere
in onze wereld van de dualiteit.
Precies zoals de moeder voor het
kind uitgaat, omdat zij eenvoudig-
weg degene is die het kind baart.
Ik denk vaak dat als we die wetma-
tigheid van de ordening werkelijk tot
ons zouden kunnen laten doordrin-

gen, het leven een stuk simpeler zou
zijn. Maar ja, dat is wat ik denk…
De wetten van Liefde is een aardig
boekje om te lezen en na verloop
van tijd nog eens te herlezen.

Els Thissen

Paul Ferrini. De wetten van Liefde.
Ankh-Hermes, Deventer 2005.
140 blz.,Û13,50

De wetten van Liefde

                                                         



volgende conclusie getrokken: geen
enkel pad volgt een rechtere lijn
naar het Jeruzalem van Jezus en
Jakobus dan de vrijmetselarij.
Dat de oude boekrollen (met infor-
matie over het leven van Jezus en
Jakobus) in Schotland zijn bewaard,

had er overigens mee te maken dat
dit, als zo ver mogelijk weg van
Rome, voor ‘ketterse’ documenten
de veiligste schuilplaats was.

Anita Koster

Christopher Knight en Robert
Lomas. De tweede Messias.
Uitgeverij M (De Boekerij),
Amsterdam, 2005. 304 blz. plus
foto’s. Û17,50

Het was vrij lang geleden dat ik
een kinderboek had gelezen, en het
was een genoegen. De jongen, de
wolf, het schaap en de sla van Allan
Ahlberg is een uitgelaten geschre-
ven verhaal rond het bekende raad-
sel. Een jongen moet in een klein
bootje een wolf, een schaap en een
krop sla één voor één overzetten.
Hoe doet hij dat, wetende dat de
wolf het schaap wil opeten en het
schaap de krop sla?
Deze vertelling, die overigens als
een mooi gebonden boekje met
leuke tekeningetjes is uitgegeven,
stelt de ‘schrijver’ genaamd Jan
Smout centraal. Deze wil DE
WAARHEID over de gebeurtenis
achterhalen door alle betrokkenen

hierover aan het woord te laten. En
allemaal vertellen ze een ander ver-
haal. Hoe het echt is gegaan, ver-
neemt hij uiteindelijk van het
kleine zusje van de jongen, dat eerst
niet betrokken leek.
Het leuke van het boek is de speel-
se springerigheid van de verteller,
die met zijn aanwezigheid het ver-
haal domineert. Een beetje ADHD-
achtig, dat wel. ‘Ik weet het ook
niet hoor, soms lijkt dat hoofd van
mij wel een bijenkorf,’ zegt hij er
zelf over. Boeiend, en dat is ook de
kern van het verhaal, zijn de ver-
schillende perspectieven die het
biedt, zoals het verhaal volgens de
sla: ‘De vooruitzichten voor een
groente- of saladepersoon op deze
wereld zijn niet best. De vegetariërs
- zelfgenoegzaam, dat zijn ze - heb-
ben heel wat op hun geweten. Ze
maken een hoop heisa over kippen
en lammetjes, maar aan ons denken
ze nooit. … Jonge erwtjes die levend
worden ingevroren! Jonge worteltjes
die levend worden gekookt!’ En het
is verrassend hoe je regelmatig op
het verkeerde been wordt gezet: ‘De
jongen was … een houthakkerszoon
en zijn moeder was de houthakker’.

Goed voor het weer eens opschud-
den van rolpatronen.
Overigens, het boekje heeft ook
nog een boodschap, namelijk dat
DE waarheid niet bestaat. ‘De theo-
rie is, zo zegt het schaap, dat er mis-
schien wel meer dan één universum
is, een heleboel zelfs. Multiversums,
dus, voor elke versie van de waar-
heid één. … Met andere woorden:
DE WAARHEID is slechts een van
de vele variabelen en alle redenerin-
gen en ONDERZOEKEN van
welke soort dan ook zijn overbodig.’
Als u de oplossing van het raadsel,
dat Jan Smout toch na enig onder-
zoek achterhaalt, niet weet en wel
zou willen weten: lezen dit boek of
voorlezen! Maar niet alleen daarom,
ook vanwege de grote kwaliteit. ‘Dit
boek wordt een klassieker,’ staat op de
omslag. Het zou me niet verbazen.

Anita Koster

Allan Ahlberg. De jongen, de wolf,
het schaap en de sla; een zoektochtje
naar de waarheid. Met illustraties
van Jessica Ahlberg. De Fontein,
Baarn, 2005. 93 blz., Û12,50
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ABONNEMENT!
Gun uzelf een abonnement

door het sturen van een kaart met uw naam, adres en abonnement 2007 en door overmaking van:

• Nederland: €16 of meer op postgiro 8905507

• België: €22 of meer op rek.nr. 088-2190186-18, Dexia Bank Maasmechelen

• Overige landen: €22 of meer op postgiro 8905507

t.n.v. Stichting Centrum voor Attitudinal Healing te Moorveld onder vermelding van: Abonnement 2007. 

Als u een abonnement neemt worden de reeds verschenen nummers van de lopende jaargang nagezonden. 

Een abonnement start in januari en loopt tot wederopzegging.

Gun uw hartsvriendin een abonnement!
Een abonnement cadeau geven kan door overmaking van het abonnementsgeld en het sturen van een kaartje 

met uw naam en adres en naam en adres van degene voor wie het abonnement bestemd is.
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Een boek met de titel De tweede
Messias intrigeert en liefhebbers van
De Da Vinci code kunnen zelfs den-
ken er een vergelijkbaar boek mee
in handen te hebben.Weliswaar
geen spannende roman natuurlijk,
maar meer een wetenschappelijke
speurtocht naar soortgelijke zaken
als die in De Da Vinci code centraal
staan.Althans, dat was wat bij mij
opkwam toen ik het boek voor het
eerst doorbladerde. Er was vrij in
het begin al direct sprake van ‘De
geheimen van Rosslyn’ in
Schotland, vervolgens van de rol
van Maria Magdalena en van de
Heilige Graal van de Tempeliers. En
dit alles dan ook nog eens geïllus-
treerd met tekeningen en foto’s.Vol
verwachting begon ik dan ook aan
het boek. En er staat veel interes-
sants in, waarbij de rode draad
wordt gevormd door een onder-
zoek naar de geschiedenis van de
vrijmetselarij.
Dit laatste nu vormt voor mij de
moeilijkheid. Ik ben beslist geïnte-
resseerd in het oorspronkelijke
christendom, met de leer van Paulus
als een ketterse afwijking en de
kerk van Jeruzalem onder leiding
van Jakobus, de broer van Jezus, als
puur joods. Ik word nieuwsgierig
als ik lees over boekrollen die in het
jaar 68, voor de verwoesting van de
tempel van Jeruzalem door de
Romeinen in 70, daaronder zouden
zijn verborgen. Ik vind het span-
nend om te lezen, dat de Tempeliers
deze documenten en nog wat ande-
re zaken in de 12e eeuw zouden
hebben opgegraven en later onder-
gebracht in de Rosslyn-kapel, die
aan de hand van de plattegrond van

de tempel van Jeruzalem, in het
klein zou zijn nagebouwd. In dit
verband wordt er overigens een
andere betekenis van de naam
Rosslyn gegeven dan in De Da Vinci
code, waar de naam wordt terugge-
voerd op ‘rose ligne’. Nee, heet het
hier, het gaat om een oud Gaelic
woord, dat je zou moeten vertalen
als ‘kennis van de generaties’. Ook
kan ik verder best warm lopen voor
nader onderzoek van de lijkwade
van Turijn. Maar in de (verborgen)
geschiedenis van de vrijmetselarij
ben ik minder geïnteresseerd, ook
niet als voortzetting van de orde
van de Tempeliers. En daar blijkt
toch het grootste deel van het boek
over te gaan en behoorlijk gedetail-
leerd ook.
Toch valt er wel te genieten.
Bijvoorbeeld als geschreven wordt
over de Priorij van Sion, waar iets
vergelijkbaars wordt beweerd als in
De Da Vinci code, namelijk dat de
Merovingische koningen en de her-

togen van Lotharingen direct
afstammen van Jezus, of wat wordt
verteld over de groep Rex Deus,
die weer af zou stammen van een
groep tempelpriesters van de kerk
van Jakobus, waar de Tempeliers uit
afkomstig zouden zijn. Of dat men
in de oude kerk geloofde dat niet
Petrus maar Maria Magdalena de
eerste paus was. Ook leuk zijn de
linken die tussen de tarot, de graal
en de Tempeliers worden gelegd.
Waar het allemaal natuurlijk uitein-
delijk om draait in het boek, is het
geloof in de komst van een tweede
Messias in de 13e eeuw, die evenals
de eerste Messias Jezus gekruisigd
zou zijn. Ik vond het wel interessant
om de bewijsvoering te lezen, waar-
uit blijkt dat Jacques de Molay,
grootmeester van de vrijmetselaars,
in 1307 gearresteerd, gemarteld en
gekruisigd, de tweede Messias moet
zijn geweest en de lijkwade van
Turijn die van hem.Tenslotte wordt
als alles bij elkaar is opgeteld, de

De rechte lijn naar Jezus en Jakobus

Multiversums

R E A C T I E

Dag Anja, lief licht van de wereld,

Met plezier heb ik het artikel in ...van hart tot hart... 4/2006 met je dualistische
kijk op eten gelezen.Vanuit eenheid kan het er als volgt uitzien.
Ik kook zelden. Ik eet bij familie, vrienden, in restaurants of ik nodig iemand uit
om bij mij thuis te koken. Ik heb geen voorkeur. Ik laat me graag verrassen en soms
is de verrassing driemaal boerenkool met worst in één week. Er zijn mensen die
vegetarisch eten, en mensen die gezond eten, en mensen die macrobiotisch eten, en
mensen die fastfood eten, of designfood, en mensen die calorieën eten, en mensen die
back-to-basic eten en mensen die slow food eten, en mensen die di-eten, en ik eet
Liefde.Wat ik ook voorgeschoteld krijg, ik eet Liefde. Ook al ziet het eruit als
spek, wild, zalm, foe yong hay, chocola, slagroomtaart, sla, brandnetel, sambal
goreng, koffie of patat. Ik lust alle Liefde en ontzeg me niets.
Al jaren noem ik dit: ‘Zen en de kunst van het eten’ en het zou ook: ‘De Cursus
en de kunst van het eten’ kunnen heten (Waar Liefde is, is angst afwezig; Liefde is
in al wat is).
Hier in de keuken staat een magnetron die zijn stralen liefdevol door het voedsel
straalt. Het kan zijn dat de cellenstructuur van het voedsel verandert en het kan zijn
dat die op chaos lijkt. De essentie verandert niet. En Liefde is altijd voedzaam.

Vrede, en alle goeds.

Met warme groeten,
Linda Slootman Croes
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