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...VAN DE REDACTIE

Wat een dooie boel! Dat 
was mijn eerste reactie 
toen ik de artikelen voor 
dit nummer onder ogen 
kreeg. Peter Oud schrijft 
over zijn contact met 
overleden dierbaren, 
Fanny Schreuder-Essink 
over haar bijna-dood 
ervaring. Ientje Dooijes 
kijkt in de allerlaatste fase 
van haar leven, erop te-
rug. En de columns gaan 
over reïncarnatie en een 

miskraam. Tel uit je winst. Hoewel… nadere beschou-
wing werpt een ander licht op de zaak. De dierbaren 
van Peter zijn wel over, maar niet leden. Het oord waarin 
mevrouw Essink verwijlde tussen leven & sterven doet 
je watertanden. En mevrouw Dooijes noemt de dood 
nieuw leven.
In het boek De verdwijning van het universum, vertelt 
een verheven meester de auteur Gary Renard: ‘Je zou 
naar de illusoire dood van jouw fysieke lichaam moeten 
kijken als naar de dag van je diploma-uitreiking. Het 
betekent dat je alles hebt gehaald wat je zou moeten 

halen uit deze ene specifieke tijdelijke klas. De lessen zijn 
geleerd! Het zou een feest moeten zijn. Ik verzeker je 
dat dat heel leuk zal zijn. In de meeste gevallen zouden 
mensen, als ze wisten wat het is om bevrijd te zijn van 
het lichaam, de doden niet betreuren - ze zouden jaloers 
zijn’.
Klinkt goed, vindt u niet? Oké, er zit een klein ad-
dertje onder het gras. Even verderop wordt verteld dat 
zolang we nog geloven in schuld, we op enig moment 
weer gaan ‘schuilen’ in een lichaam. De uitweg uit de 
schijnbare cyclus is leren vergeven, ongeacht wat er lijkt 
te gebeuren. De weg naar Goddelijke vrijheid is dus 
geplaveid met stenen van vergeving. 
Nog dit. Iemand die ook een overstap maakt, zij het 
met behoud van lichaam, is Emilia van Leent. Zij verlaat 
de redactie om voorlopig in Engeland te gaan wonen. 
Fijn dat zij erbij was al die jaren. En ze blijft vertaalwerk 
doen. 
Als laatste wil ik degenen noemen die VHTH steeds 
mede illustreren. Achterkanten: Willem Hanhart. Strips: 
Hans Bremmers. Meditaties: Janny Buijs. En in dit num-
mer is ook werk opgenomen van Peter van der Linden 
en Ron Verbrugge.
Kind van de eeuwigheid, dat het lezen van dit blad een 
levendige ervaring mag zijn!

Annemarie van Unnik

VHTH, jrg.2 nr. 3

Het enige dat er is, is NU.

Hoe zou het er ooit niet kunnen zijn?

Wat kan ontbreken is het bewustzijn

van de aanwezigheid van NU.

Els Thissen
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Els Thissen

‘We zijn allemaal op weg naar de Goddelijke vrij-
heid. Eigenlijk zoeken we bevrijding. Ik ben heel 
vrij opgevoed, maar met een ongelofelijk geloof in 
mij. Toen ik jong was had ik zoveel dromen en ik 

zag dingen in dromen. Daar was ik zo gelukkig in. 
Ik leefde in een gezin dat goed in de materie stond. Ik 

kon dat niet en zocht innerlijk geluk, de verbinding 
met God. Ik liep kerken in, zo klein als ik was om te 
kijken of ik een glimp van dát kon opvangen, wat mij 
antwoord gaf op mijn innerlijke heimwee. Later ben ik 
daar naartoe gegaan om te zoeken wat ik zocht. Het is 
begonnen uit absolute vrijheid. Mijn vader was doops-
gezind en zei: “als jullie ouder zijn kun je kijken wat je 
doet. Je kunt je laten dopen, of  niet”. Ik had een heel 
verwend leven. Ik reisde veel en kwam overal. Maar 
het leven bleef aan de buitenkant. En daar dacht ik van, 
“hoe kun je zo nou leven”. Ik vond niet wat ik zocht 
en heimwee naar het geestelijke bleef.
Toen brak de oorlog los en Rotterdam werd diep ge-
troffen. Dat veranderde alles. In het gezin waar ik was, 
hielden ze zich bezig met het verzet. Mijn boer werd 
door de Duitsers gevangen genomen en in Schevenin-
gen in het Oranjehotel geplaatst. Mijn zwager zat tot het 
laatst van de oorlog in kamp Oranienburg. Mijn vader 
hielp joodse mensen met vluchten. Ik hoorde alle ellen-
deverhalen en moest mijn weg daarin zoeken en vinden. 
Niet dat je hem meteen vindt, maar ik wilde mensen 
licht brengen en gelukkig maken.

Aan het eind van de oorlog werd ik ziek en kreeg ik 
een verlamming. Die heeft me geholpen om op “mijn 
weg” te komen. Ik ben op een heel prachtige manier 
genezen terwijl ik niet eens zitten kon. De geestelijke 
wereld heeft zich absoluut ontfermd over me en gezegd, 
dit is je weg, nu moet je gaan. Ik werd als het ware 
door onzichtbare handen aangeraakt en genezen. Toen 
kon ik alles weer.’

Bijna alles van mezelf moeten loslaten
‘Ook wilde ik danseres worden. Dat was voor het gezin 
waar ik uitkwam heel ongewoon. Mijn vader zei dat 
dansen voor slechte vrouwen was. Ik ging naar een 
beroemde choreografe en daar ontmoette ik mijn man 
Max. Hij begon al heel jong aan de choreografie en is 
een van Nederlands eerste choreografen geweest. Ik heb 
toen dat leven gekregen in de ballet- en kunstwereld. 
Ik heb wel bijna alles van mezelf moeten loslaten, zeker 
toen ik in het begin in dat huwelijk kwam met die 
geweldig begaafde, bijna geniale man. Dan ben je “de 
vrouw van” en moet je overal mee heen en die mens 
beschermen. En tegelijkertijd kreeg ik kinderen en 
moest ik er voor hen zijn. Dat was natuurlijk prachtig 
en goed. Ik aanvaardde alles zoals het kwam. En het was 
best eenzaam, maar ik kreeg steeds innerlijk een ant-
woord op dingen. De liefde voor mijn gezin heeft me 
daarin ook geholpen, ik wilde dat Max en de kinderen 
gelukkig waren.’

Wat was of is uw weg?
‘Mijn weg was mensen helpen die in nood zaten, in 
ellende en in verdriet. Ik had een heel begaafde en 
spirituele vrouw ontmoet, mevrouw Zegers, die mij 
met mijn genezing heeft geholpen, mij op mijn pad 
heeft gebracht en een soort geestelijke moeder voor me 
was. Toen ik haar ontmoette op de Prinsengracht hier 
in Amsterdam, was het net of ik thuiskwam. We leken 
op elkaar. Als je ons samen zag zei je: “hé dat zijn twee 
zusters.” Bij verschillende leraren, waaronder mevrouw 
Zegers, volgde ik cursussen op geestelijk gebied. Zij 
stuurde me naar mensen en zei niet wat ik moest doen. 
Maar als ik bij die mensen binnenkwam wist ik het. Een 
keer zei ze: “nu ga je naar een zeeman in de Jordaan”. 
Ik voelde me nog een beetje bekakt door mijn op-
voeding en dacht: “wat valt daar nou mee te praten!” 
Die man had keelkanker en was helemaal alleen. Van 
die man en zijn levenswijze heb ik ongelofelijk veel 
geleerd. Zo ben ik bij allerlei verschillende mensen 
geweest en heb steeds die metamorfose ondergaan. 
Steeds werd er in mij opgeroepen datgene wat er 
moest zijn, wat er gebruikt moest worden bij het 

werk, en wat ik moest begrijpen van de medemens.’

De echte ontdekking van God
‘Mijn persoonlijk leven kreeg er ook nog wat bij. Mijn 
kleinkinderen kwamen bij ons in huis omdat hun moe-
der jong stierf. Ik werd opeens moeder van een groot 
gezin, wat ik nog nooit had gedaan. Achteraf ben ik er 
heel gelukkig mee. Ik heb er veel vreugde aan beleefd 
en ontzettende lessen in loslaten door gehad. Ik denk 
dat dit de ontwikkeling van het “werkelijke ik”, het ho-
gere bewustzijn was, waarvoor je eerst al het andere, het 
tijdelijk af moet leggen. Het is een strijd tussen het tij-
delijke en het eeuwige. Het eeuwige leert aan het tijde-
lijke. Je ziel weet het allang, maar je tijdelijke ik denkt: 
“wacht even, ik wil nog even heerlijk iets anders”. Het 
gaat om het terzijde zetten van de eigen wil, en de wil 
van het hogere, die zich in de ziel manifesteert, op de 
eerste plaats te zetten. 
Het grote daarin is de échte ontdekking van God, van 
de Christus, die in ons allemaal wil wonen en die zegt: 
“ik ben bij je, wat je ook doet, waar je ook bent, als je 
me toelaat”. Zo werkt dat als je doet wat eraan vastzit 
en als je de dingen kunt loslaten die je nog vaak tijdelijk 
op aarde vasthouden. Hij is er, hij heeft ons, ik heb 
altijd een verbinding. 
Dat heb ik als iets groots in mijn leven gezien, waar-
door ik altijd een enorme blijheid heb gehad. Ik denk 
altijd aan de tijd dat de Christus op aarde was en aan de 
vrouwen van Jeruzalem, die optrokken met hem. En 
waartegen hij zei: “Vrouwen van Jeruzalem, ween niet 
over mij, maar over jezelf en jullie kinderen”. Altijd 
heb ik gedacht, daar hoor ik bij. Dit is de weg, dit is de 
waarheid, die deur wil ik binnengaan. Dat heeft mijn 
hele leven bepaald en het bepaalt het nog en dat heeft 
me enorm gesteund.’ 

Het leven op aarde is opdracht
‘Ik weet zeker dat het leven op aarde opdracht is en 
vroeg of laat komt deze eruit. De opdracht is niet voor 
iedereen hetzelfde. Mijn opdracht is om mensen te 
steunen en te helpen om weer bij zichzelf te komen, te 
helpen lief te hebben en om over te brengen dat liefde 
het antwoord is op alle vragen. 
Twee jaar geleden hadden we een avond in Amsterdam. 
Ik stond te praten en voel een hand die me achterover 
trekt. Dat was een hartaanval. Toen ik die kreeg schrok 
ik eerst, en meteen daarna was ik ontzettend gelukkig. 
Ik was even niet hier op aarde. Het was een en al liefde, 
harmonie, geluk. Op aarde moeten we zo vaak door 
de hardheid en het misverstand heen. Het is natuurlijk 
alleen maar scholing hier op aarde, we moeten ervan 
leren. Vanuit de geestelijke wereld wordt het leven op 
aarde als belangrijke scholing gezien. Het is een moeilijk 
gebied met veel beproevingen, waardoor je veel kunt 
leren en omzetten. 
Het was daar aan de andere kant zo liefdevol, ik wilde 

Op weg naar de Goddelijke vrijheid
Ientje Dooijes (7 september 1922, Rotterdam) 

heeft haar leven lang gewerkt voor het welzijn van 

mensen. Ze was behulpzaam, ging naar mensen 

toe of ontving ze bij haar thuis. Nu, in de laatste 

fase van haar leven, blikt ze terug en deelt ze met 

ons haar inzichten en wijsheden, over de opdracht 

die iedereen heeft en de weg die we allemaal gaan. 

Els Thissen sprak met haar.
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blijven, maar werd naar het ziekenhuis gebracht en kreeg 
een pacemaker. Nu is het leven anders, want ik weet dat 
het antwoord liefde is, écht voor iedereen. 
Waar ik wel onder lijden kan, is wat mensen moeten 
meemaken, het ongelofelijke verdriet en de eenzaam-
heid. Maar het zijn allemaal kansen om vrij te komen. Ik 
geloof alleen in een weg die bevrijdt. We gaan naar die 
top van de Himalaya, we klauteren omhoog en zakken 
weer een beetje, en dan gaan we weer omhoog. Eens 
zullen we kunnen blijven. Ik weet dat het écht waar is, 
want het is bij me geweest.’ 

Liefde is het antwoord
‘Ik vond mijn bijna-dood ervaring erg mooi. Dat je 
zo gelukkig bent en zo in harmonie. Ik wilde iedereen 
meenemen. Achteraf denk ik: ben je nou helemaal gek! 
Terwijl je je hele leven alleen maar loslaten moet, wilde 
ik iedereen meenemen omdat ze dan eindelijk bevrijd 
zouden zijn van die ontzettende strijd. Maar die strijd 
blijft helemaal niet, want liefde is het antwoord. Daar 
gaat het om, daar is God. En de liefde van God blijft, 
wat we ook moeten meemaken. Het is heel mooi en 
niet altijd makkelijk. 
Eigenlijk kunnen we heel gelukkig zijn en dankbaar. 
Dat vind ik een beetje oud woord, maar dat ben ik wel. 
Dank diep, heel diep en buig, want het gaat om de hele 
overgave. Daar is de vervulling, daar is de inspiratie. 
Iedere keer worden we weer geïnspireerd vanuit die 
dankbaarheid. Het is bedoeld om je te bevrijden en niet 
om je op de een of andere manier in de kerker te zetten. 
Geluk en liefde, dat is waar het om gaat en waar we 
bewustzijn uit moeten bouwen. Alles moet met een 
enorm bewustzijn benaderd worden, anders geloven we 
wat we af en toe aan misbaksels voorgeschoteld krijgen, 
aan hardheid, onbegrip en liefdeloosheid. En dan ineens 
zie je weer iets wat volmaakt liefdevol is, een stukje 
hemel op aarde. Ik denk dat de mens daarin geholpen 
wordt door engelen en geliefden die aan de andere kant 
zijn. Dat we het daardoor volhouden en deze wegen aan 
de ander, niet alleen mogen, maar ook moeten geven, 
omdat de mens anders niet bevrijd wordt. Wat voor 
vereniging of kerk ook, ieder geeft een stukje waarheid 
of onwaarheid. Ze kunnen wel eens fanatiek zijn. Ook 
daarin zijn dingen te vinden die tot bewustzijn gebracht 
moet worden.’

Hoe kunnen mensen weten wat hun opdracht is?
‘Dat wordt hun ingegeven door hun hogere ik, hun 
engel of geliefden of de Goddelijk Wil zelf. Het wordt 
voor iedereen geopenbaard. Maar veel mensen willen 
niet luisteren. Die zitten teveel vast aan het lagere ik of 
het ego. Daardoor wordt het niet gehoord. Maar ieder-
een en alles moet opgetrokken worden naar het hoogste. 

Mensen als Hitler zullen zware wegen moeten gaan, ook 
in de geestelijke wereld. Maar ik ben God niet, en kan 
niet op zijn stoel zitten. Mensen komen terecht waar 
ze thuis horen, óf  in de wereld van het licht, óf in de 
duisternis. Ik geloof dat Christus alle duisternis bevrijdt 
als de mens dat wil, als de overgave van de ziel zover is, 
waardoor de geest vrijkomt. Uiteindelijk wordt iedereen 
en alles bevrijd. Dat is het werk van het goddelijke. Maar 
dat kan een tijd duren. Daarom is er natuurlijk geen tijd 
in de geestelijke wereld. 
Veel mensen nemen tegenwoordig wraak. Dat zijn al-
lemaal onbevrijde dingen in een mens zelf. Ik geloof dat 
God daarmee werkt en er een eigen weg mee gaat. Dat 
is niet aan ons.’

De wil met inspiratie
‘Hoe eerder wij in het licht blijven staan, het vasthou-
den, hoe beter het gaat. Daarom zijn we hier en dat 
moeten we leren. Dat andere ondervinden we wel en 
moeten we onmiddellijk loslaten. Het gaat om de berg-
toppen, de zon en de bevrijding die dáár zit. De rest is 
wording voor de mens. De Goddelijke Wil wil in een 
mens werken, maar werkt speciaal eraan om de mense-
lijke wil tot rust te brengen en om de échte Goddelijke 
vlam, de wil met inspiratie, vrij te krijgen. In het lijden 
zit een ongelofelijke oerkracht van bevrijding, maar 
daarom vind ik het lijden van anderen nog wel vreselijk 
om te zien. En als ik het zelf mee moet maken zeg ik 
ook wel even “au”.  Maar je komt los, omdat je weet 
dat je hier bent om bewust te worden. We moeten ons 
niet verbinden met wat er gebeurt in die oorlogen en 
met ideeën als “we zullen ze straffen”. Wat hebben wij 
te straffen? Wie zijn we dan? Niet dat je dat niet een 
keer zou willen. Maar dat is het niet. Het is niet onze 
zaak.

In de geestelijke wereld is alles er. Er zijn veel sferen, 
veel hoge sferen en ook gevallen engelen en tegenkrach-
ten die weer bevrijd moeten worden, misschien wel 
door mensengedachten die in wijsheid en vrijheid willen 
leven. We moeten niet ingaan op die tegenkrachten. 
We hebben er natuurlijk wel mee te maken. Op een 
gegeven moment omringen ze je, plagen je en doen je 
pijn. Maar het heeft niets te betekenen, want zij moeten 
hun weg gaan en willen dat nog steeds niet. Daardoor 
duwen ze zich op jou af. Je mag zeggen dat je dat weet 
en je mag ermee vechten. Maar, beter nog is het om het 
los te laten. Als we er niet in investeren brengt dat vrede. 
En vrede maakt ons leven.’ 

Echt gebed is diepe meditatie
‘Ik heb veel gevochten in mijn leven, ook voor ande-

Het eeuwige leert aan het tijdelijke

ren en de kinderen. Maar je kunt ook “vechten” met je 
gebeden. Dan vecht je niet meer, dan bid en mediteer 
je. Wat je dan merkt is dat meditatie, leegmaking, de 
verbinding, het gaan in hetgeen waar je op dat moment 
moet zijn, dieper bidden is, dieper geloven. Écht gebed 
is diepe meditatie. Dan word je verbonden, daarmee 
kunnen we genezen. We kunnen er alles mee. Nie-
mand zal het snel geloven en dat hoeft ook niet. Maar 
ieder mens gaat uiteindelijk naar huis en komt ermee in 
aanraking. Je ziet dat je op aarde bent, en als aards mens 
geïncarneerd, maar dat je onverbrekelijk met die draad 
verbonden bent. En dat die draad alles in evenwicht 
houdt. 
Mensen hebben onnoemelijk geleden vaak, ook de oude 
mystieken, vooral in de middeleeuwen. Maar alles komt 

er weer bovenuit. Zo is het 
met ons mensen ook. Ze 
kunnen je half in elkaar slaan, 
maar je komt er toch boven-
uit door het bewustzijn te 
gebruiken. 
Je leert uit het ego, maar dat 
staat in dienst van de geest 
en de geest is wat we kun-
nen zijn. Het ego zoekt een 
weg om het te snappen en dat 
kan-ie soms niet. Dan wacht 
je weer en maak je weer van 
alles door. Maar het is toch 
iedere keer die lering. We zijn 
mensen onderweg, we leren 
alleen maar.’

Bent u wel eens bang?
‘Daar heb ik over nagedacht. 
Dan moet ik denken aan de 
kinderen van nu, die jong 
zijn, die de nieuwe tijd hele-
maal moeten meemaken. Dan 
denk ik wel: “O God maak 
ze sterk, hou ze vast, breng ze 
naar uw beeld, liefde en wijs-
heid, help ze en begeleid ze.” 
En bij sommige mensen denk 
ik: “Mijn God ik hoop dat ze 
het halen”. Dat kan angst zijn. 
Dat heb ik ook wel eens met 
mijn eigen kinderen, kleinkin-
deren of achterkleinkinderen. 
Dat is wat je als mens denkt. 
Maar eigenlijk kun je dat ook 
niet. Ik kan niet bepalen wat 
er van hen gewild wordt.’ 

Weet u wat de opdracht van 
mensen is?

‘Dat is het bewustzijn leren gebruiken, want het bewust-
zijn is ook hoger verbonden. Het hogere bewustzijn wil 
het bewustzijn wakker maken, om überhaupt te kunnen 
leven in een tijd zoals deze en ook in andere tijden. Het 
gaat erom om steeds God te dienen. Dat zeiden ze vroeger 
zo en het is misschien een oud woord. Het gaat erom het 
goddelijke in de aarde te brengen. En dat is soms moei-
lijk, soms gaat het half of voor een kwart of helemaal niet. 
Maar het zijn de opgaven die de aarde en de mens nodig 
hebben om tot het hoger bewustzijn van het goddelijke te 
komen. Het is steeds de weg van God in de mens. 
Ik geloof in de drie-eenheid. De Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. De Heilige Geest wil dat helemaal vertel-
len en dat bewustzijn open maken. Dat is wat er met 
Pinksteren is gebeurd. Bewustzijn is geïnspireerd.’ 

Geluk en liefde, dat is waar het 
om gaat
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We moeten vrijkomen
‘Ik geloof dat je alles tegenkomt wat je moet tegenko-
men. Alle moeilijkheden zijn ook nodig, want daar mag 
je misschien bevrijden of er onder lijden. We moeten 
vrijkomen. 
Ik vind het hele leven een wonder door God gegeven. 
En bij God zijn alle wonderen, die worden steeds ge-
openbaard. Maar veel mensen willen liever het makke-
lijke en tijdelijke. Dat vind ik in deze tijd heel raar. Dat 
alles zo tijdelijk is. Bijvoorbeeld met al die telefoontjes, 
die moeten ook kort want het is anders veel te duur. 
Hahaha…

Je bent als mens op aarde als ego geplaatst, maar je op-
dracht is wel degelijk goddelijk. Ieder mens heeft dat, de 
ene wat meer uitgewerkt dan de ander. En er zijn men-
sen die volkomen onbewust, maar met een ongelofelijke 
heimwee hun hele leven rondlopen en die er niets aan 
willen doen. Die alle psychiaters uitgeprobeerd hebben. 
Je kunt ze niet helpen. Een enorme eenzaamheid hoort 
daarbij. In het woord eenzaam zit het al. Een-te-samen. 
We zijn die mensen met die klimpartijen die steeds ver-
der naar het licht willen, dichter naar God en soms doen 
we daar korter of langer over…’ 

Kunt u iets over de dood zeggen?
‘Dood is nieuw leven. Vaak beleef je in dit leven dikwijls 
de dood door het verdriet, door de zwaarte waar je 
tijdelijk niet uitkomt. En zeker voor de mensen in het 
stervensproces. Maar de dood is nieuw leven, een ver-
dergaan. Dat zie ik als een proces waarin je weer thuis-
komt. Je komt in andere dimensies terecht. In een gebied 
waar je dan mag zijn. Daar leer je verder. Daar heb je 
je meesters en leraren. En je moet daarbij meewerken, 
ook aan de aarde. Want die heeft hulp nodig. Vanuit de 
geestelijke wereld is de aarde een moeilijk gebied op het 
ogenblik en het is ook zwaar voor die zielen om daarmee 
verbonden te zijn.
Ik denk dat er zoiets als een tijdelijke hemel is. Je hebt 
hele mooie gebieden, en een mens gaat steeds, als het kan, 
verder of blijft daar een tijd, en moet daar helpen. Dan is er 
uiteindelijk het gebied waar je op aarde aan gewerkt hebt. 
Want je zit nu al op je geestelijke gebied, daar horen we nu 
al. Dan kun je zeggen, wie blijft dáár en wie gaat er verder. 
Dat bepalen de heren van lot en leven die in dienst van de 
Goddelijke wijsheid staan. Ze hebben allemaal, net als de 
engelensferen, namen. Vroeger stonden die namen in de 
catechismus en leerde je dat. In de oerbronnen kun je nog 
dingen daarvan terugvinden.’ 

Verlicht is zoiets als een engel
Als mensen zich ongelukkig voelen betekent dat dan dat ze 
iets fout doen?

‘Vaak wel, maar niet altijd. Vaak is het zo, dat ze nog 
niet willen naar wat ze kunnen en naar wie ze zijn. En 
daardoor ben je ongelukkig, omdat je niet in jezelf staat. 
Soms moeten mensen eerst een ervaring opdoen die ze 
niet willen. Mensen willen wel vrij zijn, maar als we 
anderen ons lot laten bepalen dan worden we niet vrij. 
Dan kunnen mensen nog zo lief zijn en in wezen een 
vrije ziel. Maar als ze anderen hun leven laten bepalen, 
dan duperen ze zichzelf en soms ook anderen. Later heb-
ben mensen wel verdriet en spijt daarvan en denken ze: 
“waarom doe ik het toch niet?”’

Bent u verlicht?
‘Mensen die zich op aarde verlicht noemen, dat is 
tegenwoordig een ander begrip dan vroeger. Verlicht 
is natuurlijk zoiets als een engel. Een engel is verlicht, 
is een lichtlichaam. Daar komt het vandaan denk ik. 
Christus zegt ergens als ze tegen hem zeggen, wat bent u 
goed, “alleen mijn vader is goed in de hemel”. Ik geloof 
wel in inwijdingen. Maar ik wil mij op aarde niet vals 
binden aan mensen. Ghandi, Martin Luther King en 
Moeder Theresa dat, onder andere, zijn hoge zielen, ook 
door hun overgave aan de Goddelijke opdracht. Daar 
geloof ik in, maar niet in dat mensen zich zo snel verlicht 
noemen. Misschien ben je wel op één gebied verlicht, 
maar helemáál, dat is iets anders. Ik denk dat dit wordt 
bepaald door de Goddelijk Wil en dat je dan wordt 

geplaatst op een gebied waar je mag of moet zijn. Maar 
het wordt door de Goddelijke Wil geregeld en dat is los 
van ons mensen.
Ik vind dat de Goddelijke genade heel groot is en dat 
we er heel veel van meemaken. Maar het wordt niet 
benoemd of niet gezien als zodanig. Het wordt vaak 
als vanzelfsprekend gezien. Daarin zitten de mooiste 
en prachtigste dingen en als ik kijk naar mijn leven zit 
er veel genade in. Ik voel me dankbaar en heel blij.

Alles moet samengebracht worden voor de nieuwe tijd. 
Wij zullen allen één zijn. En één in inspiratie. Daar 
bedoel ik mee dat ieder zijn inbreng geeft, waardoor je 
veel sterker wordt dan nu. Een mens kan nog zo houden 
van de Christus, of Jezus, of hoe je hem noemen wilt, 
maar doodsbang zijn als hij aangevallen wordt. En dat 
kan natuurlijk niet. 
In iedere religie zit een stuk dat de bestemming heeft 
om mensen te helpen. Elke religie heeft een structuur 
aangepast aan de cultuur van die gelovigen. Dat wil niet 
zeggen dat die religie het is. Maar je hebt in alle religies 
geweldige mensen. Je bereikt zo mensen die anders niet 
te bereiken zijn. Dat is de bedoeling van de eenheid waar 
Christus zegt: “opdat allen één zijn. Ik in jullie en jullie 
in mij.”’ •

Wij zijn mensen onderweg, 
we leren alleen maar

Dood is nieuw leven

T erwijl ik rondkijk in het winkeltje van spi-
ritueel centrum De Roos, valt mijn oog op 
een mandje hartvormig geslepen stenen van 
rozenkwarts. Een begeleidende tekst zegt dat 

ze behulpzaam zijn bij het openen van ’t hart - en vooral 
geschikt voor kinderen. Ik pak er een. Wat past die mooi 
in de palm van mijn hand. Ik ben er wég van - en koop 
er een paar. Thuis 
gekomen overhan-
dig ik zo’n steen 
aan Iris zeggend: 
‘Lieverd, dit cadeau-
tje is een symbool van mijn liefde & respect voor jou.’ 
Diezelfde tekst spreek ik even later uit naar mijn dochter 
Eva. Voor wie is nu eigenlijk die derde steen? Die wil ik 
ook geven aan iemand van wie ik houd. Mijn moeder? 
Mijn dierbare vriendin Len? Zou kunnen - en toch lijkt 
dit het niet helemaal te zijn. Een paar dagen later als die 
vraag weer opkomt verschijnt het beeld van Emilia in 
mijn gedachten. Zij is mederedactielid van dit tijdschrift. 
En iets in mij zegt: Pling. The perfect match! Ik heb 
geen idee waarom. Het toeval wil dat ik haar aanstaand 
weekend zie. Haar naam staat op de deelnemerslijst van 
het familieopstellingenweekend waarvoor ik mij opgaf. 
Ik verpak de steen in een mooi doosje en doe er een 
strikje om. Zaterdagochtend tijdens de eerste pauze vraag 
ik of ik het haar kan overhandigen. Omdat zij even wil 
roken kiezen we een later tijdstip. ‘En wat enorm aardig 
van jou’, zegt ze. Aardig? Volgens mij is het meer zo dat 
dit cadeautje mij uitkoos als bezorger.

Die ochtend kom ik op het idee voor een opstelling van 
ons gezin. Dat gebeurt. Binnen de kring van deelnemers 
staat nu iemand opgesteld als representant voor mij - en 
iemand voor mijn echtgenoot. Hen wordt gevraagd even 
de ogen te sluiten - en zich zoveel mogelijk te openen 
voor hun rol. Als zij daarna hun innerlijke beweging vol-
gen, zie ik dat de vrouw steeds verder voorovergebogen 
gaat lopen. Tranen druppen in stilte langs haar neus op 
de grond. Herken je dit? vraagt de begeleidster mij. Nee, 
totaal niet. Er worden representanten voor onze kinde-
ren in de opstelling gebracht. Wat zij doen is zeer her-
kenbaar. Dan zegt de Annemarie in de opstelling tegen 
haar man: ‘Er staat iets tussen jou en mij in. En ik kan je 
niet vertellen wat het is.’ Hè, er staat iets tussen ons in? 

De vrouw wordt gevraagd te gaan zitten en ik neem haar 
plaats in. Terwijl ik daar sta krijg ik sterk het gevoel dat 
er iets ontbreekt. Zoekend kijk ik om me heen en zeg 
dan in een opwelling: ‘Iris is er één van een tweeling. Ik 
had een miskraam.’ Uit de kring wordt iemand gevraagd 
voor het ongeboren kind te gaan staan. Zij kruipt tussen 
de zusjes in. En dan weet ik met onbegrijpelijke zeker-

heid, dat dit kind 
een meisje was en 
Roos heette. Mijn 
hart klapt open en 
ik voel diepe liefde 

voor haar. Ik omarm haar en laat mijn tranen stromen. 
Wie werd er trouwens uit de kring geplukt? Emilia. Het 
cadeautje was dus voor het derde kind!
Na de opstelling ben ik zó verbaasd over wat er gebeurde. 
Ik had niet kunnen vermoeden dat dit leefde in mijn 
onderbewustzijn, verdriet over het verlies van dit kind, zo 
beeldend neergezet door die gekromde vrouw met stille 
tranen. Toen ik na de miskraam in het ziekenhuis hoorde 
dat er nóg een kindje was, verblijdde me dat zo, dat ik aan 
de voortijdig vertrokkene geen gedachte meer wijdde.

Als ik zondagavond thuis Arend het verhaal vertel is hij 
erdoor aangedaan. ‘Ik heb haar altijd gemist’, zegt hij tot 
mijn verbazing. ‘En bij Iris heb ik ook altijd dat gemis 
gevoeld. Dat heb ik willen goedmaken voor haar.’ Het 
irriteerde me vaak dat Arend Iris zo verwende, alles 
voor haar deed. Met terugwerkende kracht word ik er 
mild over. Kan ik ooit weten waarnaar ik kijk - wat ten 
grondslag ligt aan iemands gedrag? 
Inmiddels is er ook een doosje met een rozenkwartshart 
voor Roos. Er ligt een klein briefje in met vier hand-
schriften. Erop staat: Lieve Roos, je hoort er helemaal 
bij! Je vader Arie. Je moeder Annemarie. Je zus Eva. Je 
zusje Iris. Van de jongste zijn trouwens al haar film- en 
popidolen tweeling. Een week later zegt ze: ‘Mam, weet 
je dat ik altijd het gevoel had: Er hoort nóg een bedje in 
mijn kamer te staan.

Sinds de opstelling voel ik me krachtiger in het leven 
staan. Ook het slapen is veranderd van zeer naar wat 
minder slapeloos. Ik noem het slapen als een … roos!

Annemarie van Unnik 

De derde steen

C
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N
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In het centrum van je hart
is de bron van oneindige liefde.

Breng alle pijn naar dit heilig oord
en laat het eenvoudig oplossen.

- het hart geneest -

Zoek niet buiten
naar de liefde van binnen.

Het is er al, hier…
in het centrum van je hart.

Herken diep in jou het lichte lichtende.
Laat het stralen vanuit je wezen

in alle richtingen.
Verberg het niet.

- het licht geneest -

Het heelt de pijn - alle pijn
en je zult je weg in vrede gaan.

En liefde, je zult haar zien en herkennen
in jezelf & ieder ander.

Gebaseerd op een meditatie van Barbara Brennon

A.v.U.

Ons gezin, man, vrouw, twee dochters van 
twaalf en negen, was op weg naar huis. We 
hadden een vakantieweek doorgebracht 
met een Duits gezin in het Zwarte Woud 

en waren vroeg op pad gegaan. Het was immers nog een 
hele reis door Duitsland 
en ons landje. Alles ging 
voorspoedig. Het weer 
was zonnig en nevelig. Uit 
voorzorg had ik die ochtend 
een flinke pil tegen mi-
graine ingenomen. Ik begon 
me hoe langer hoe beter te 
voelen en de meisjes waren 
vrolijk. Tegen lunchtijd 
keken we uit naar een 
gezellig plekje, en vonden 
dat ook. We kwamen in 
een klein eethuisje terecht, 
met lange banken langs de 
muur, en een paar tafeltjes. 
Wij aan zo’n tafeltje. Het 
duurde helemaal niet lang 
voordat het eten, kip, friet, 
appelmoes, werd opge-
diend. Naar buiten, naar het 
zonlicht kijkend zei ik: ‘Nu gebeurt er toch zoiets geks’. 
Het was alsof ik een slag met een bijl kreeg bovenop mijn 
hoofd, geweldig pijnlijk. Daarop hoorde ik een geruis als 
van een grote waterval. Ik greep het tafelkleed vast en viel, 
zo werd me later verteld, met een smak op de grond.

Ik zweefde door een aquariumachtige tunnel. In zacht 
zeegroen, blauwachtig licht. Het was er zó heerlijk! Het 
is met geen mogelijkheid uit te drukken hoe verzaligd ik 
daar zweefde. ‘Oh, wat is het hier heerlijk,’ zei ik in me-
zelf, ‘ik ben vast dood, maar dit is zó zalig! Akelig voor 
Duco en de meisjes,’ ging het praten in mijzelf door, 
‘maar wat is het hier heerlijk!’ Wat zou er ook heerlijker 
kunnen zijn dan het gevoel gewichtsloos in pure liefde 
te zweven in een zacht zeegroenblauwe tunnel, die zich 
een beetje vernauwde. Wat een onvoorstelbaar gevoel 
van oneindige liefde en geluk. Alsof het zachtgroene 
waterachtige om me heen me koesterde, omvatte, 
liefkoosde. Zacht zweefde ik die tunnel door en bij het 
poortachtige einde ervan zag ik een engelachtige gestalte 
staan. De ogen die ik toch niet zag, straalden een enorme 
liefde en ook grote beslistheid uit. Tot mijn verbazing 
schudde de gestalte het hoofd met een duidelijk nee-
gebaar. Op dat moment hoorde ik van heel ver mijn 

naam roepen: ‘Fanny, Fanny!’ En ook: ‘mama, mama!’. 
Tegelijkertijd werd ik naar achteren getrokken, alsof een 
sterke stofzuiger mij uit die tunnel zoog. Daarop werd 
alles zwaar. Heel zwaar en donker. En mijn hoofd deed 
erg pijn. Ik was weer gewoon op aarde.

Ze had wel dood kunnen zijn
Mijn oogleden kreeg ik maar nauwelijks omhoog. Vaag 
hoorde ik stemmen om me heen en ik keek in twee 
ijskoude, blauwige ogen. Met daarnaast het spierwitte 
gezicht van mijn man en de meisjes. Er werd me in het 

Duits gevraagd of ik soms 
nat was. Nee. Die arts, 
met die enge ogen dacht 
waarschijnlijk dat ik een 
epilepsieaanval had gehad. 
Kennelijk had men een 
tijdje op die man moeten 
wachten, want ik hoorde 
zeggen: ‘Ze had wel dood 
kunnen zijn’. Daar lag ik 
dan op de bank langs de 
muur, te zwaar om me te 
kunnen bewegen. Intus-
sen werd de troep van de 
grond opgeruimd. Al het 
eten was met het tafelkleed 
mee van tafel gegaan. De 
dokter gaf me een rode 
pil om in te nemen, daar 
reageerde ik dronken op. 
Wij weer in de auto. Ik 

achterin zodat onze oudste mij eventueel kon helpen. 
Onderweg kreeg de auto koelwaterproblemen, maar we 
kwamen thuis. Natuurlijk volgden er doktersbezoeken. 
En in een paar weken viel ik vele kilo’s af. Ook daalde 
het ijzergehalte in mijn bloed enorm en was ik te zwak 
om ook maar een kopje vast te houden. Het duurde 
maanden eer ik herstelde. Ik had het gevoel in stukjes 
uiteengevallen te zijn. En was letterlijk nergens meer. Als 
een baby moest ik alles weer leren. Dankzij de hulp van 
een fijne psychotherapeut ben ik weer heel geworden. 
En zó mijzelf, dat ik daarna samen met mijn man een 
studie voor psychotherapeut ben begonnen. 
De bijna-dood ervaring is één van mijn gelukkigste 
ervaringen geweest. Als er aan Gene Zijde zoveel Liefde 
voor je klaar staat, waar zou ik dan nog bang voor zijn? 
En hoe zou ik ooit aan Liefde kunnen twijfelen nu ik 
heb mogen VOELEN wat Liefde is. Liefde is de aller-
grootste kracht. Deze ervaring heeft mijn leven richting 
en doel gegeven. En iedere keer als ik eraan denk - en 
dat is vaak, ben ik er weer heel erg dankbaar voor. 
Dat ieder die dit leest iets mag ervaren van de onvoor-
stelbare kracht van Goddelijk Liefde.

Fanny Schreuder-Essink

Liefde is de 
allergrootste kracht

De dag van mijn bijna-dood ervaring begon eigen-

lijk heel gewoon. Het gebeurde lang geleden, in 

’68, maar het staat mij nog altijd glashelder voor 

de geest. 
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 ‘Ja hoor, ik wil best een kaartje trekken. Eens even kij-
ken wat het citaat te vertellen heeft.

De Heilige Geest ziet de wereld
als een leermiddel om jou thuis te brengen.
ECIW

Ach… dit ontroert me. Het is een steunverklaring voor 
ik sta er niet alleen voor. Dat er alleen voor staan is trou-
wens een idee dat heel mijn leven speelde. Wat me zo 
aansprak in Een Cursus in Wonderen is dat het zegt dat 
we allen verbonden zijn met elkaar. En ja, ik ben naar de 
wereld gaan kijken als een leermiddel om thuis te komen 
- en de Heilige Geest is mijn aanspreekpunt.’

Dit is een zaak voor het lichaam
‘Een bijzonder leermiddel was mijn ziekte. Het maakte 
helder wie en wat ik ben - en wat ik niet ben. Zes jaar 
geleden zei de dermatoloog dat de moedervlek een mela-
noom was. In de stilte die viel keek hij me aan en vroeg: 
“Weet u wat dat is?” Ik had geen idee. Het bleek kanker 
te zijn van een soort die niet te genezen is met bestraling 
of chemotherapie. Kan ik eraan doodgaan, vroeg ik? Het 
antwoord was ja. Op dat moment kwam heel duidelijk 
binnen: Dit is een zaak voor het lichaam en niet voor de geest. 
En toen viel me in: Ik kan dus niet doodgaan! Deze twee 
dingen veroorzaakten een gevoel van overgave - dat 
me blééf vergezellen en dat me zeer geholpen heeft in 
het ziekteproces. Er volgde een operatie en een vijf jaar 
durende nabehandeling, bestaande uit het lichaam op 39 
graden houden, ter activering van het afweersysteem. 
Die continue koorts kostte veel energie en ik was maar 
vier uur per dag actief. Nu was ik geconditioneerd op 
presteren en meetellen. Die drang is overleden. Heel be-

wust keek ik naar wat ik nog wél kon. En dat was lezen, 
wandelen en cursussen voorbereiden. Wonderlijk was, 
dat ik in het weekend meer energie had en daardoor de 
groepen kon blijven doen.
Die ziekte was er niet om mij te plagen. Het was een 
middel in het leerproces. Allerlei dingen die al eerder in 
mijn leven voorbijkwamen en waaraan ik geen aandacht 
had besteed, kwamen opnieuw langs. Zoals de manier 
waarop ik naar mensen keek. Ik verdeelde ze altijd in 
twee groepen. Die waar ik wat aan had - en die waar ik 
niets aan had. Bij de laatste was ik hooghartig, bij de eer-
ste onderdanig, maar nóóit was ik mezelf. Tegenwoordig 
is er een andere kijk. Iedere keer opnieuw probeer ik in 
de ander mijn broeder te zien. Te zien dat die ten diepste 
is als ik: geest, liefde, volmaakt. En als mijn gedachten 
hiervan afwijken is dat niet erg, ik loop alleen de kans in 
onvrede te raken. De relatie met mijn vrouw veranderde 
ook, van een speciale in een heilige relatie. Zij mag zijn 
wie ze is en ik heb respect voor heel haar doen en laten, 
wat niet wil zeggen dat ik het altijd met haar eens ben. 
Mijn houden van was in de beginfase heel lichamelijk, 
nu meer een relatie in de geest. En Jopie is mijn grote 
corrector. Als ik niet in de gaten heb dat ik oordeel, zegt 
ze: “Hen…” Zo houdt ze mij bij de les. Als ik televisie 
kijk oordeel ik snel. Dat vergeef ik mezelf. Bij mijn start 
met ECIW was dat uit den boze. En dat was dan gelijk 
wéér een oordeel. Nu zie ik dat ik oordeel. Punt! En ik 
kies opnieuw. Je krijgt inzicht in hoe het ego zijn spelle-
tjes speelt - en wat het spel is van de HG met jou. Welk 
spelletje bevalt het best? Soms is het dat van het ego, wil 
ik even in de slachtofferrol zitten. Wanneer je dat door 
hebt is het om te lachen. Vroeger was ik héél belangrijk. 
En zó serieus bezig. Er is een lachen voor in de plaats 
gekomen, niet in de zin van uitlachen, maar als uiting 
van plezier.’

Alcoholisme 
‘Hoe ik met de Cursus in aanraking kwam? Het begon 
ermee dat ik alcoholist ben. Dat blijf je de rest van je le-

ven. Het verschil met vroeger is, dat ik niet meer drink. 
Alcoholisme was ook onderdeel van mijn leerproces, 
daarvan ben ik overtuigd. Een belangrijk keuzemoment 
erin was: Dit-wil-ik-niet-meer! Zonder te weten wat ik 
wel wilde trouwens. Tot dat eerste keuzemoment leefde 
ik zeer onbewust. Daarna kwam ik in een geestelijk 
vacuüm. Allerlei vragen kwamen uitvergroot op me af. 
Wie ben ik eigenlijk? Waarom ben ik hier? Ik raad-
pleegde alles wat antwoord kon geven op die vragen: 
lezingen, workshops, boeken, films. In ‘94 las ik in de 
krant over ECIW en kocht het boekje Inleiding tot A 
Course in Miracles. Er was die klik. Ik begreep waar het 
over ging en wist: dit wordt mijn weg! Een weten van… 
dit is heilig, helend. Dat is zó waar gebleken en dat stemt 
me zo dankbaar.
Ik ging naar een ECIW-leesgroep en was heel blij dat 
in ‘99 de vertaling van het boek op de markt kwam. 
Toen de leesgroepcoördinator stopte ging het verder bij 
ons thuis. Na één advertentie hadden we zes leesgroe-
pen in de week. Omdat we het tekstboek te moeilijk 
vonden, deden we de lessen met elkaar. Steeds opnieuw 
moest ik beginnen met les 1. Verhelderend, het heeft 
me erg geholpen. Mijn denken over de dingen veran-
derde. Na dat geestelijk vacuüm waarin ik alles buiten 
mij zocht, realiseerde ik me door de Cursus dat wat 
ik zocht in mij te vinden is. Wat een bevrijding! Het 
leven speelt zich af binnenin mij en de rest is projectie, 
onbelangrijk - en wel leuk. Mijn kleinkinderen zijn 
belangrijk, omdat ik ze dat maak. Ik sta mezelf toe van 
ze te genieten en weet dat bij hechten aan, het gevaar 
van pijn & verdriet van los moeten laten op de loer 
ligt. Maar oké, zo werkt het. Die binding heeft me nog 
steeds niet in onvrede gebracht. Bij alles wat ik doe 
en denk is mijn maatstaf: houdt het me in vrede of in 
onvrede? Gebeurt het laatste, dan houd ik mezelf voor 
dat ik anders kan kiezen. En vervolgens vraag ik me af 
of ik dat wel wil. Ik kies de rol die me aanstaat en hob-
bel voort.’

Vrijheid!
‘Het aspect tijd is ook iets waarnaar ik anders ben gaan 
kijken. Het is een hulpmiddel om op aarde te functione-

ren, maar niet iets wat wezenlijk bestaat. Zo zeg ik niet 
langer tegen mijn moeder dat ik geen tijd heb om te ko-
men, ik zeg dat ik een andere keuze gemaakt heb. Soms 
probeert zij mij schuld aan te praten. (dat bestaat ook niet, 
maar dat weet zij niet.) “Ik ben je moeder. En misschien 
ben ik er straks niet meer.” Mijn antwoord is dan dat ik 
dit keer voor iets anders kies - en nog steeds van haar 
houd. Ik laat me niet meer vastleggen door de tijd. Moet 
ik elke week naar mijn moeder? Niet de tijd bepaalt dat. 
Ik kies. Vrijheid!
Ik faciliteer twee ECIW-studiegroepen en een Attitu-
dinal Healinggroep. Bij die laatste is het onderwerp het 
leven. Daarover met elkaar praten is zo’n verrijking. 
Iedere keer weer ben ik er na afloop dankbaar voor. 
Er is niets ergs aan de ervaringen op het levenpad van 
de ander, ik zie alleen het mooie van de lessen die zich 
erin aandienen. De deelnemers leggen mij de rol op 
van degene die ‘t weet. Laatst vertelde iemand last te 
hebben van depressies en vroeg me wat te doen. Heb 
je een momentje? vroeg ik en maakte verbinding met 
de HG (Heilige Geest). Wat in me opkwam was dit. 
Omhels het. Ontken het niet. Want dat is wat je bent op dit 
moment. Toen ze me weken later opnieuw zag, om-
helsde en bedankte ze me. Dat is ook nieuw trouwens, 
dat ik kan ontvangen. In mijn oude leven was ik altijd 
bang dat ik dan iets moest teruggeven. Nu ervaar ik 
dankbaarheid als een zijnstoestand van degene die het 
aan me meldt. 
Ik ga weer lezingen geven en workshops houden samen 
met Jopie. De kosten houd ik laag. Vroeger was geld 
zéér belangrijk. Ik verdiende veel en raakte het weer 
kwijt. Tegenwoordig is er wat ik nodig heb. Mijn acti-
viteiten op het gebied van ECIW trekken steeds meer 
mensen. Mijn talenten worden benut.

Of ik dat alcoholisme en de ziekte had willen missen? 
Pertinent niet! Maar als me vooraf gevraagd was of ik 
mijn lessen op deze manier zou willen leren had ik 
bedankt. En mezelf kennende… weet ik, dat het niet 
anders had gekund dan zo.’

Annemarie van Unnik
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De wereld als leermiddel
Henny van der Feer (1945), van beroep bouw-

adviseur in bedrijfshuisvesting, is getrouwd en 

woont in Breda.
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1...van hart tot hart...
H E T  H A R T

Mijn oudste dochter Eva heeft sinds jaren 
te maken met pesten op school. Ik 
vraag Dianne, helderwetend regressie-
therapeute, op haar in te zoomen. Ter-

wijl zij dat doet springen de tranen haar in de ogen.‘Wát 
een verdriet,’ zegt ze. En even later: ‘Maar het komt niet 
van dit leven. Het heeft te maken met een vorig leven 
tijdens de tweede wereldoorlog. Eva is dit leven bin-
nengestapt met een rugzakje vol angst en verdriet. Dat 
wordt door andere kinderen aangevoeld en dáár reageren 
ze op. Voor je andere dochter geldt trouwens hetzelfde,’ 
voegt ze eraan toe. Ik ben blij dat zij dit noemt. Sinds 
een halfjaar heeft Iris 
het namelijk te pas en 
te onpas over haar angst 
voor oorlog. Aanleiding 
hiervoor was een ge-
beurtenis op school. Een 
klasgenoot tekende een 
hakenkruis op het bord. 
Dat leidde ertoe dat er in 
de klas gesproken werd 
over de oorlog. Sindsdien 
houdt dat haar bezig. 
Vooral voor het slapen-
gaan, maar ook overdag: 
‘Mam, waar verstoppen 
we ons als er oorlog 
komt? Mam, wat gaan we 
doen als …?’ 
Ik vraag Dianne of zij iets 
kan doen. Zij stelt een informeel samenzijn voor met de 
kinderen. 
Vaak hoeft het onderwerp alleen maar te worden aange-
raakt om heling te bewerkstelligen.
Mijn echtgenoot gelooft niet in vorige levens. Om die 
reden vraag ik hem alleen te letten op de (eventueel heil-
zame) uitwerking van de bijeenkomst op de kinderen.
Omdat wij enkele provincies van elkaar verwijderd wo-
nen, komt Dianne bij ons logeren. Nadat ik de volgende 
ochtend de ontbijtboel heb opgeruimd, zitten we nog 
gezellig met elkaar aan tafel. Mijn huisgenoten zijn na de 
kennismaking de avond ervoor al dol op ons bezoek. De 
kinderen weten nu ook dat zij iets voor hen gaat doen. 
Maar eerst wil ik weten of wat zij gaat zeggen niet te 
spannend zal zijn voor hen. Na dit innerlijk gecheckt te 
hebben, kijkt Dianne naar onze dochters en zegt: ‘Dit 
kunnen jullie aan’. Dan begint zij te vertellen. Terwijl 
het verhaal zich ontvouwt blijkt tot ons aller verrassing, 
dat het niet alleen gaat over de dochters, maar over het 
hele gezin. Dit is het verhaal.
Tijdens ons vorige leven waren wij een gezin in dezelfde 
samenstelling als nu. Arend de man, ik de vrouw en onze 
dochters, nu een tweeling. Wij leven als diep religieuze 
joden een eenvoudig leven op het Poolse platteland, in 
goede harmonie met de rest van de gemeenschap. Nog 

vrij in het begin van de tweede wereldoorlog worden 
wij opgepakt en overgebracht naar een concentratie-
kamp. Arend naar de mannen- en de rest van ons naar 
de vrouwenafdeling. We zijn er lang. Jaren. Hoewel we 
niets snappen van wat ons overkomt, houden wij het er 
vol door ons diepe vertrouwen in God. In het begin is 
er nog sprake van enige humaniteit in het kamp, maar 
naarmate de oorlog vordert wordt het steeds grimmiger. 
Omdat ik een deel van mijn eten aan de kinderen geef, 
raak ik uitgemergeld en verzwakt en kom terecht in de 
ziekenboeg. De kinderen staan er dan alleen voor. Eva 
weet een briefje te smokkelen naar het mannenkamp. 

Twee woorden staan 
erop: Papa, help! Door 
zijn krachtige persoon-
lijkheid en arbeidskracht 
heeft hij zich in leven 
weten te houden. Maar 
naar de kinderen toe staat 
hij machteloos. Op een 
dag horen de kinderen 
bij toeval vrouwen praten 
over het overlijden van 
hun moeder. Een andere 
vrouw ontfermt zich over 
hen. Eva plukt hiervan de 
vruchten. Iris kan het ver-
lies niet aan en overlijdt 
niet veel later. Op een 
dag krijgt Eva het bevel te 
gaan douchen. Te midden 

van chaos en paniek sterft zij in een gaskamer. Arend 
uiteindelijk ook, berustend bijna.
Na afloop van het verhaal loop ik met Eva naar de bak-
ker voor iets lekkers bij de koffie ter afsluiting van Dian-
ne’s bezoek. Ze ziet er stralend uit en zegt: ‘Mam, ik voel 
me alsof ik uit de gevangenis ben bevrijd!’ De volgende 
ochtend laat ze me weten: ‘In mijn droom zag ik allemaal 
oorlogsbeelden. Maar op een bepaald moment voelde ik 
me omarmd en opgenomen in een soort wolk van liefde 
- en toen wist ik: dit hoef ik nóóit meer mee te maken!’ 
Iris had het hele verhaal schijnbaar weinig geïnteresseerd 
aangehoord. Pas een maand later besef ik plotsklaps, dat 
zij het sinds die ochtend - nóóit meer over oorlog had.

Een citaat over reïncarnatie uit De verdwijning van het 
universum van Gary Renard.
“Het schijnt dat je incarneert en een lichaam bent. Maar 
wat we zien is niet waar. Onze ervaringen behoren tot 
het domein van de droom. Ook reïncarnatie is alleen 
maar een droom.
Als je droomleven voorbij is zie je jezelf het lichaam ver-
laten en andere avonturen beleven, maar je gaat nergens 
heen. Je kijkt alleen naar de projecties van de denkgeest.”

Annemarie van Unnik
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7 september 2008, Moorveld
Miniworkshop ECIW
12-14 september 2008, Wahlwiller
Familie- & Systeemopstelling
27 september 2008, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
3-5 oktober 2008, Wahlwiller
Facilitatortraining
8 oktober 2008, Geldrop
Familieopstelling
18 oktober 2008, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
19 oktober 2008, Vessem
Open workshop
24 oktober 2008, Hilversum
Familie- & Systeemopstelling
25 oktober 2008, Hilversum
Familie- & Systeemopstelling
26 oktober 2008, Moorveld
Miniworkshop ECIW
1 november 2008, Zevenbergen
Inleid. ECIW; vergeef, en je bent vrij
8-9 november 2008, Groesbeek
Familie- & Systeemopstelling
22 november 2008, Eindhoven
Open workshop
23 november 2008, Moorveld
Miniworkshop ECIW
29 november 2008, Geldrop 
The Work of Byron Katie & Attitudi-
nal Healing
7 december 2008, Amersfoort
Miniworkshop ECIW
13 december 2008, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
14 december 2008, Moorveld
Miniworkshop ECIW
27 dec 2008-1 jan. 2009, Havelte
Van oud naar nieuw / Vergeef, en je 
bent vrij
10 januari 2009, Maassluis
Familie- & Systeemopstelling
17 e/o 18 januari 2009, Den Haag
Familie- & Systeemopstelling
30-31 jan & 1 feb 2009, Wahlwiller
Training Familie- Systeemopstelling
7 februari 2009, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
25 februari 2009, Kloetinge
‘Vergeef, en je bent vrij’
21 maart 2009, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
22 maart 2009, Naarden
Miniworkshop ‘God zien in alles’
4 april 2009, Hilversum
Landelijke Facilitatordag

WORKSHOPS
Vergeef, en je bent vrij! 
Vergeven doe je voor jezelf. Geleide 
meditaties, schrijf- en andere oefeningen 
zullen gericht zijn op vergeven en in het 
vergeven kun je je altijd aanwezige vrij-
heid ervaren.
1 november 2008, Zevenbergen
Zat. 11–17 uur. Met een inleiding in 
Een Cursus in Wonderen. Multifunc-
tioneel Centrum de Kristal, Kristal-
laan 25C, 4761 ZC. Deelname: €50 
Opgave: Hedy Miranda 0168-326792/
info@taichikung.nl
25 februari 2009, Kloetinge
Wo. 20–22.30 uur. Dorpshuis Amicitia, 
Schimmelpenninckstraat 14, 4481 AH. 
Deelname: €5 leden, €8 niet-leden. 
Opgave: Nelleke Koole 0113-312263 / 
reikihuis@zeelandnet.nl
Van oud naar nieuw; vergeef en je 
bent vrij
27 dec. 2008 - 1 jan. 2009, Havelte 
Zat. 18-din 11 uur. Meeuwenveen, 
Meeuwenveenseweg 1-3, 7971 PK. 
Deeln. €200. Verbl. €300 (slapen 2pk).

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 ordening ‘hersteld’ worden. 
Zo kunnen verhoudingen binnen een 
familie harmoniseren of genezen. Ook 
kunnen de verschillende kwaliteiten 
die in een persoon samenkomen en ten 
opzichte van elkaar voor een span-
ningsveld zorgen, in een opstelling 
inzichtelijk gemaakt worden.
12-14 september 2008, Wahlwiller
Vrij. 10-zon 16 uur. Arnold Janssen 
Klooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA. 
Cursus €175. Verblijf 1pk €105
8 oktober 2008, Geldrop 
Wo. 20-22.30 uur. De Sprong. 
Tournooiveld 10, 5663 EA. 
Info & opgave: 040-2858757 / 
info@desprong-geldrop.nl
24 oktober 2008, Hilversum en/of
25 oktober 2008, Hilversum
Vrij 10-17 uur en/of Za 10-17 uur. 
Nieuw Nazareth, Dr. Cuypersplein 
7, 1222 NC. Deelname €50 per dag. 
Opgave: Marion Welch: 
Marionwelch-mol@kpnplanet.nl / 
035-6910589
8-9 november 2008, Groesbeek 
Zat 10-zon 16 uur. De Poort, Bies-
seltsebaan 34, 6561 KC. Cursus €130. 
Verblijf1pk €100; 2pk €90
10 januari 2009, Maassluis
Zat 10-16 uur. Ontmoetingscentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 3145 XN. 
Cursus €70 (incl. koffie/thee/lunch). 

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)

Aanmelding activiteiten e/o bestelling

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

nr. 3 - augustus 2008...van hart tot hart... ...van hart tot hart...14 1nr. 3 - augustus 2008

Niet van dit leven
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3...van hart tot hart...
H E T  H A R T

Opgave: Nelly Tweehuijsen 010-
5917289 - nelke2@hetnet.nl
17 januari 2009, Den Haag 
Zat 9.30-17.30 uur
18 januari 2009, Den Haag 
Zon 9.30-17.30 uur
Adres nog niet bekend. Info & 
opgave: Len Langeveld 070-3604276; 
Annemarie van Unnik 070-3467932

The Work of Byron Katie & 
Attitudinal Healing
29 november 2008, Geldrop
Za 10-16 uur. De Sprong. Tournooi-
veld 10, 5663 EA. Info en opgave: 
040-2858757/info@desprong-geldrop.nl

Open Workshop
Wie wil kan in deze workshop werken 
aan een persoonlijk thema. Els This-
sen werkt, in alle vrijheid, in de groep, 
individueel met die deelnemers die een 
kwestie inbrengen. 
19 oktober 2008, Vessem
Zo 10–16 uur. Jacobushoeve, Jan 
Smuldersstraat 4, 5512 AZ. Deelname: 
€20 (incl koffie/thee) . Opgave: Lilian 
van Rooij 0497-383404 / l.v.rooij@ia.nl
22 november 2008, Eindhoven
Za. 10-16.30 uur. Doopsgezinde ge-
meente Eindhoven. Da Costaweg 16, 
5615 NB

Mini-Workshops
Moorveld, 10-12.15 uur. Op basis van 
donatie, tenzij anders vermeld.
7 september 2008, Moorveld
26 oktober 2008, Moorveld

23 november 2008, Moorveld
7 december 2008, Amersfoort
Zo 14-15.30 uur. Meridiaancollege, 
Daam Fockemalaan 12, 3818 KG 
Kosten €8
14 december 2008, Moorveld
22 maart 2009, Naarden
Zon. 10.30-13.00 uur. 
Thema: ‘God zien in alles’.
Besant Hall, Meentweg 9. Info/
opgave: www.nieuwemens.nl

Meditatief mandala 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 
tekenen de beelden die zich aan ons to-
nen, en gebruiken de kleuren die zich 
aandienen. We werken met potlood, 
inkt en acrylverf.
Om een mandala te maken hoeft je niet 
gestudeerd te hebben of te ‘kunnen 
tekenen’. Het enige dat van je gevraagd 
wordt is de bereidheid open te staan 
om –in stilte- de impulsen van het 
moment te volgen.
23-26 april 2009, Wahlwiller
Arnold Janssen Klooster, Capucijnen-
weg 9, 6268 BA.
Do 10-zo 16 uur. Cursus €195 (incl. 
papier, acrylverf). Verblijf €145 (1pk).

TRAININGEN
Facilitatortraining
Deze training is bedoeld voor mensen 
die willen leven en werken met de 

principes van Attitudinal Healing (AH) 
en/of het gedachtegoed van Een Cur-
sus in Wonderen (ECIW) of AH- en 
/of Coursegroepen willen begeleiden. 
We oefenen verschillende vaardigheden 
die samenhangen met de AH-richtlij-
nen zoals empatisch luisteren, luisteren 
zonder oordeel, angst herkennen en 
met de ogen van liefde kijken. Ook 
kijken we naar onze motieven om 
groepen te begeleiden.
3-5 oktober 2008, Wahlwiller 
Arnold Janssen Klooster, Capucijnen-
weg 9. Vrij 10 – zo 16 uur. Cursus 
€175. Verblijf 1pk €105

Training Familieopstelling
Voor mensen die zelf opstellingen wil-
len gaan begeleiden. Heb je belangstel-
ling? Neem dan contact met ons op.
30-31 jan & 1 feb 2009, Wahlwiller
Vrij. 10-zon 16 uur. Arnold Janssen 
Klooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA. 
Cursus €195. Verblijf 1pk €115
Trainingsdagen Familieopstelling
2008: 27 sep; 18 okt; 13 dec. 
2009: 7 feb; 21 mrt; 6 jun. 
Hilversum
Nieuw Nazareth, Dr. Cuypersplein 7, 
1222 NC, 10-16.30 uur.
Per dag €60

De activiteiten worden verzorgd door 
Els Thissen.

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

Informatie en opgave
Centrum voor Miracles-Studies

Luipertstraat 12, 

6237 NM Moorveld, 

tel: 043-3647987 

e-mail: cms@elsthissen.nl 

website: www.elsthissen.nl

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 (1):
Nicole Blaauw 055-5336916 
Apeldoorn (2):
Emina van der Sluis 055-5226651
Doetinchem:
Pieter Vegter 0575-451799
Hengelo:
Pieter Vegter 0575-451799
Lochem:
Jan Helmus 0573-257927
Nunspeet:
Jurja Kammeijer 0341-251181
Rheden:
Annie Bekker 026-4454004
Flevoland
Almere8:
Ellis Vleugels 06-22219910
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):
Emma Veenstra 020-6969132
Amsterdam(2):
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  
Lekkerkerk: 
Jans Ooms 0180-663408
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 (1):
Fleur Smelt 035-6920802 & 
Anne-Joke Vellinga 030-6920905
Huis ter Heide (2)5:
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
Eindhoven:
Mieke Panhuysen 06-15354156 & 
Diny Smits 040-2425260
Mierlo:
Anneke van Haendel 0492-663226 
& Diny van Liempd 073-5492692
Ossendrecht:
Kees Zwinkels 0164-671255

Schijndel:
Diny van Liempd 073-5492692 & 
Anneke van Haendel 0492-663226
Tilburg:
Anja Gussinko 013-5363784
Vessem:
Mieke Panhuysen 06-15354156 &
Inez Zonneveld-Woelinga 
013-5146111& 
Diny Smits 040-2425260
Limburg
Berg en Terblijt:
Riny Blom 043-6041816 
Echt:
Peter Winteraeken 0475-484833 
Moorveld:
Els Thissen 043-3647987
Roermond:
Jeannette Fabrie 0475-341130
Sittard:
Beppie Cloo 046-4581597
Venlo-Blerick:
Jolanda Megens 06-17516018
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 & An-
kie 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:
Ingrid Vierstraete 050-337332
Houthalen:
Maria van Engeland 0497-571303 (NL)
Christiane Volders 0498461212 (B) 
Oelegem:
Fons & Diane Melis 03-4816439
Schoten:
Beja Pingnet 03-6588287

OOST-SPANJE
Benitachell (Alicante):
Trudi van Dorp (0034) 
965973199/639361999

1 Thema: Werken aan werk
2 Voor rouwverwerking na het 
verlies van een naaste of dierbare
3 Voor mensen die gedurende een 
lange tijd ziek zijn
5 Jongerengroep
6 Voor ouders van kinderen die 
kort of lang geleden overleden zijn.
7 Voor kinderen die een ouder, 
broertje of zusje verloren hebben 
of chronisch ziek zijn.
8 Leesgroep Jampolsky

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.

Intervisie-groepen 

Voor facilitators van AH- en/of 
Course-groepen
Algemene informatie
Centrum voor AH 043-3647987

Noord-Brabant
Henny van der Feer 
076-5208377

Midden Nederland
Fleur Smelt 035-6920802 & 
Anne-Joke Vellinga 030-
6920905

Limburg/Sittard
Beppie Cloo
046-4581597

Set van 12 kaarten met de 

geïllustreerde principes van 

Attitudinal Healing door 

Annemarie van Unnik. 

Prijs €3,- (excl. verzendkosten). Te 

bestellen bij: 

Stichting Centrum voor Attitudinal 

Healing. Tel 043-3647987; 

Luipertstraat 12, 6237 NM Moorveld; 

E-mail: ahnl@elsthissen.nl 
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Nieuwe groepen 

Apeldoorn (2):
Emina van der Sluis 
055-5226651
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H E T  H A R T

De principes en richtlijnen van Attitudinal Healing komen uit Een cursus 
in wonderen (A Course in Miracles©). Stichting Miracles in Contact 
(MIC), als platform voor Een cursus in wonderen in Nederland en België 
faciliteert lees-/studiegroepen, workshops en lezingen, een maandelijkse 
ontmoetingszondag in Amersfoort en geeft een Nieuwsbrief uit. Zij is het 
contact- en ontmoetingspunt voor studenten en leraren van ECIW.

MIC ontmoetingszondag. Iedere eerste zondag van de maand vanaf 
13.30 u tot 17.00 uur bent u van harte welkom in het Meridiaan College, 
Daam Fockemalaan 12, 3818 KG Amersfoort. Tijdens deze ontmoetings-
zondagen wordt er een lezing met miniworkshop gegeven en verzorgt 
MIC een uitgebreide boekentafel. Er is een MIC-infostand voor nieuwe 
Cursusstudenten en na de lezing is er tijd voor uitwisseling en kennisma-
king. Ook liggen er folders van leraren met hun cursusprogramma. Er 
wordt een vrijwillige bijdrage van €8 per persoon gevraagd, koffie of thee 
inbegrepen. Uw eerste kennismaking is echter gratis.
7 september / Juno en Bert Quist. Mini-workshop: Met frisse moed.
5 oktober / Joost Vanhove. Mini-workshop: Jezelf vergeven, hoe doe je dat?
2 november / Wil Rijsterborgh. Lezing: ‘Als ik me niet verdedig, ben 
ik werkelijk veilig’.
MIC website www.miraclesincontact.nl voor het bekijken van  het zondag-
programma en de routebeschrijving. De webwinkel met boeken, audio- en 
dvd materiaal, dagelijkse Cursuslessen, vraag- en antwoordservice, activiteiten 
van leraren in binnen- en buitenland, overzicht van de studiegroepen etc. 
Contact: din. en vrij. tel 035 8883073, E-mail info@miraclesincontact.nl of 
Postbus 3086, 3760 DB Soest.
MIC Nieuwsbrief. 
In het augustusnummer legt Robert Perry in het hoofdartikel uit wat 
‘Boomeritis’ is en wat de invloed daarvan is op ons denken en onze spiritu-
aliteit. Volgens Perry betekent deze ‘aandoening’ een overmatige interesse 
in diversiteit gecombineerd met narcisme. Boomeritis verscheen voor het 
eerst tijdens de Babyboomgeneratie (1947-1964) en heeft zich sindsdien 
razendsnel verspreid. Ook onder Cursusstudenten. Maar hoe erg is om uit 
te gaan van jezelf en geïnteresseerd te zijn in veel verschillende (spirituele) 
wegen? Verder in deze Nieuwsbrief interviews met Frans Kok en Ali We-
zel over wat een Cursus in Wonderen in hun leven betekent. Tenslotte de 
vertrouwde rubrieken zoals Vraag/Antwoord van Greg Mackie, de column 
van Margot Krikhaar, een wonderprincipe, bestuursinfo en Cursusnieuws.

Veel leesplezier! Een abonnement? Mail naar redactie@miraclesin
contact.nl of bel: 035-8883073. Prijs €15 p.j. Los nummer €4,50.

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

tekst 1/1; 1/4; 15/6; 1/10. Verschijningsdata: 5/2; 5/5; 5/8 en 5/11.

THE WORK OF BYRON KATIE workshops en consulten Joop 

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

e-mail joop.teggelove@12move.nl

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

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

joop.teggelove@12move.nl

Healing & meditatiecentrum Happy body and mind. Voor een 

behandeling of geleide meditatie kun je ons bereiken op het nummer 

00 32 49 8461212 Houthalen-België. www.happybodyandmind.be

James Twyman

Emissary of light €19,50

May Peace Prevail on Earth €19,05

The Order of the Beloved Disciple €20,50

Peter Makena

Heart of Kindness €18,50

River of Blessings €18,50

David Whyte

Close to Home €20,50

Wild Roses/Beth & Cinde

Voices on the Wind €19,00

Northren Lights €15,00

Kathy Zavada

Trust there is love €19,00

In Love Divine €19,00

I’m right here €19,00

Journey Home €19,00 

Mother‘s Song €19,00

Return to love €19,00

Kirtana

This Embrace €18,50

Parrish Light €18,50 

A Deeper Surrender €18,50

Healing Rain €18,50

Kurt van Sickle

River of Life €19,00

Mother Divine €19,00

Father, Father €19,00

Sophia

Journey into love €19,00 

Hidden waters/Sacred ground €19,00 

Return €19,00 

Karen Drucker

Hold onto Love €19,00

All about love €19,00

Songs of the Spirit I €19,00

Songs of the Spirit II €19,00

Songs of the Spirit III €19,00

Shine €19,00

KAARTEN

Zodiac Angel Cards (engelstalig). €20,00 

(excl. verzendkosten €6,20).

CD lijst
De volgende CD’s zijn bij het Centrum te bestellen met de bestelbon of e-mail cms@elsthissen.nl. Prijzen exclusief portokosten.

R E G E LT J E S

ONTMOETINGSPUNT UTRECHT VOOR EEN CURSUS IN WONDEREN

Ontmoetingspunt Utrecht, maandelijkse uitwisseling rond thema’s uit 

de Cursus. Programma van 11.00 tot 12.30 uur: ruimte open vanaf 

10.30 uur. Entree €7 (U-pas €5). Locatie: Angelshop, Oude Gracht 

288a, Utrecht, ingang winkel. Info: 030-6565024

• 21 september Maria de Wilde: Innerlijke stem: Inspiratie of ego? 

• 19 oktober Rozemarijn Ockhuysen: thema nog niet bekend

• 16 november Ad de Regt: Wat is je rol in deze wereld?

E N  V E R D E R . . .
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Peter Oud

Die toevoeging irriteerde me elke keer weer. 
Ik ervoer dit als ongewenste post van een 
nevenclubje. Het duurde een aantal num-
mers voordat ik erin begon te lezen. Een 

paar jaar later gaf ik me op voor een cursus om erachter 
te komen wat AH eigenlijk betekende. Deze cursus 
leverde me behalve een bijzondere ervaring ook wat 
vaardigheden op. Eenmaal terug op mijn werkplek, een 
psychiatrische afdeling in een ziekenhuis, heb ik de prin-
cipes van AH in een systeemgesprek met een suïcidale 
borderliner toegepast. Deze jongeman had in zijn jeugd 

incestervaring opgedaan met zijn inmiddels overleden 
vader en wilde een gesprek met zijn zus, naar wie hij 
veel verwijten had. De arts, bang voor escalatie, vroeg 
mij het te leiden. Na enige voorbereiding werd het 
een prachtig gesprek. De arts, toeschouwer tijdens het 
gesprek, gaf na afloop blijk verwonderd te zijn (zo ook 
ik). En zei zelf niet in staat te zijn een dergelijk gesprek 
op deze wijze te voeren. Dit soort ervaringen volgden 
elkaar op. 

Een geleidelijke overgang
Afgelopen jaar zijn er vijf mensen overleden die mij na 
aan het hart staan. Mijn vader, zwager, schoonvader, zus 
en beste vriend. Vorig jaar annuleerde ik mijn vakantie 
om er te kunnen zijn voor mijn terminale vader en voor 
mijn moeder. Wonderlijk dat hij juist in die periode 
overleed. Omdat ik niet hoefde te werken, had ik het 
stervensproces van mijn vader mijn onverdeelde aandacht 
kunnen geven. Gezien mijn ervaring als verpleegkun-
dige is overlijden op zich geen onbekend terrein. In de 
beginjaren van mijn 25-jarige carrière intrigeerde het 
onderwerp me en las ik boeken over stervensbegeleiding 
en bijna doodervaringen. Vooral de boeken van Elisa-

Contact met overleden zielen
In de jaren dat ik mij het gedachtegoed van Een 

Cursus in Wonderen wat meer eigen maakte, heb 

ik enkele Attitudinal Healing facilitatortrainingen 

gevolgd. Ik weet nog dat er bij de MIC Nieuws-

brief een geel blaadje werd toegevoegd, de voorlo-

per van …van hart tot hart... 

GEVRAAGD: 
Schrijvers voor ...van hart tot hart...!

Ben je bekend met Attitudinal Healing 

en/of Een Cursus in Wonderen 

en wil je een regelmatige bijdrage 

leveren aan ...van hart tot hart... 

neem dan contact op. 

tel: 043-3647987 / cms@elsthissen.nl

  
PLATFORM VOOR EEN CURSUS IN WONDEREN

MIRACLES in CONTACTMMMMMMIIIIIIRRRRRRAAAAAACCCCCCLLLLLLEEEEEESSS iiinnn CCOONNTTAACCTT
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beth Kübler-Ross hebben mijn denken over doodgaan 
richting gegeven. Toevallig kwam ik haar laatste boek 
De cirkel van het leven tegen in de boekhandel. Tijdens 
het waken bij mijn vader las ik het. Het hielp me mijn 
gedachten te ordenen. Stukken eruit heb ik kunnen 
delen met mijn vader en ik denk dat dit bijdroeg aan een 
geleidelijke overgang. Hij is rustig ingeslapen.
Een paar weken daarna, hoorden zowel mijn zus als 
zwager dat zij tumoren hadden. Zij overleden eraan. En 
mijn schoonvader overleed ook kort daarop. Ook Sjaak, 
mijn beste vriend en buurman ging onverwacht dood. 
Hierdoor wilde ik contact met hen ervaren. Met dit doel 
gaf ik mij op voor een stilteweekend in Wahlwiller, 
samen met een buurvrouw. Vanwege geografische 
redenen logeerden we de nacht ervoor bij mijn schoon-
zus. Haar man Kees was net een paar maanden daarvoor 
overleden. Laat ik daar eerst iets over delen.

Mijn zwager Kees, vader van jonge kinderen, lag op ster-
ven. Mede vanwege de lange lijdensweg wilde hij zijn 
leven beëindigen. Hij had de huisarts gevraagd hem pijn-
stillende en slaapmedicatie toe te dienen, zodat hij niet 
meer wakker zou worden. Het idee alleen te zijn met 
haar stervende echtgenoot, beangstigde mijn schoonzus. 
Om die reden bood ik aan haar daarbij te ondersteunen. 
Een intensief maar ook een prachtig proces. Er werd 
gehuild, gelachen en er was een enorme verbondenheid. 
Alsof iedereen plotseling besefte waar het werkelijk om 
draait. 
In afwachting van de uitvaartverzorger, stelde ik voor 
Kees af te leggen. Toen mijn schoonzus even naar de 
kinderen was, deed ik zijn kettinkje af om het veilig te 

stellen, niet wetend dat er drie bedeltjes aan hingen: ge-
loof, hoop & liefde. Nadat mijn schoonzus ernaar vroeg, 
zochten wij ernaar. Hoop & liefde vonden we snel, maar 
het kruisje, dat geloof symboliseerde, bleef zoek. Mijn 
schoonzus raakte in de stress, want zij had haar man 
beloofd de ketting na zijn dood te dragen. Het bedeltje 
bleef onvindbaar. Na enige twijfel, riep ik in gedachten 
mijn overleden zwager aan: ‘Kom op Kees, waar ligt dat 
kruisje?’ Direct daarna werd mijn aandacht getrokken 
door een plekje onder de bank schuin achter mij. Wa-
rempel daar lag het, achter één van de poten. De dagen 
daarna, toen ik wat reparaties deed in het huis, kon ik tot 
drie keer toe bepaald gereedschap niet vinden. Alle keren 
leverde mijn vraag aan Kees direct het gewenste resultaat 
op.

Een dolende geest?
In het bewuste weekend in Wahlwiller, tijdens een gelei-
de meditatie, kregen wij een opdracht die kon leiden tot 
heling. Omdat ik de pijnlijke momenten in mijn leven 
grotendeels uit- en afgewerkt heb, was deze oefening 
voor mij niet van groot belang. Na het avondeten ging 
ik even op bed liggen en werd prompt te laat wakker 
voor het avondprogramma. Me afvragend waarom ik 
mij had verslapen, toeval bestaat immers niet, liep ik naar 
beneden. Daar voegde ik mij bij de groep. Het lukte vrij 
makkelijk in te voegen in de geleide meditatie totdat we 
innerlijk in een grote ruimte met deuren werden geleid. 
Hier zouden wij onze begeleider tegenkomen die ons 
zou meenemen naar de helingskamer. Mijn ruimte was 
wazig en ik zag geen deuren en geen begeleider. Wat 
teleurgesteld hoorde ik de ervaringen van de groepsge-
noten aan. Het was mijn doel in contact te komen met 
dierbare overledenen en ik zag dit als een gemiste kans. 
Toen ik echter later hoorde wat de bedoeling van de 
oefening was, realiseerde ik me dat ik die ook niet echt 
nodig had. En ook dat ik al contact heb met overle-
denen en begeleiders. Tijdens mijn werk, zeker als ik 
er ’s nachts op uit moet voor een crisisdienst, vraag ik 
gewoonlijk aan Jezus: ‘Ben je er weer bij?’ 
Mijn buurvrouw en ik hadden afgesproken op de terug-
weg naar huis ergens te eten. Niet te geloven, maar alle 
grote wegrestaurants die we aandeden hadden wacht-
tijden, of een besloten feest. Uiteindelijk aten we dicht 
bij huis in een intiem restaurantje. Dat deed pas recht 
aan onze belevenissen van het weekend! Goed voor ons 
geregeld, vonden wij.

De volgende dag hoorde ik dat mijn wat helderziende 
overbuurman, mijn overleden vriend Sjaak ’s nachts had 
zien lopen. Zou hij een dolende geest zijn, vroegen we 
ons af. Hij was immers nogal plotseling overleden. Sjaak 
had de afgelopen jaren epileptische aanvallen en daarom 
hielden wij hem als buren in de gaten en doorzochten 
zijn woning als wij het niet vertrouwden. Zo hebben we 
hem destijds ook dood aangetroffen. 

Ik nam mij voor hem te helpen. 
Op dinsdag was vroeger altijd de ochtend voor Sjaak en 
mij. Na het hardlopen ging ik bij Sjaak, of hij bij mij, 
koffie drinken. Zo stapte ik die eerstvolgende dinsdag 
met een ‘waar begin ik aan’ naar zijn huis. Toen hij nog 
leefde, maakte ik voor zijn raam handgebaren om aan te 
geven hoe laat ik er zou zijn voor de koffie. Nu gebaarde 
ik naar hem(?) dat het deze keer bij mij zou zijn. Ho-
pelijk deed ik dit onbespied door buren. Na het hard-
lopen zette ik mijn voordeur open en nodigde de geest 
van Sjaak uit binnen te komen. Ik had zijn stoel aan de 
eettafel al zo gezet dat hij makkelijk kon aanschuiven. 
Het koffiekopje stond klaar en de boekjes van Sjaak zijn 
avondwake en afscheidsviering lagen pontificaal op tafel. 
Die moesten de geest van Sjaak wel opvallen. Ik vertelde 
hem dat hij dood was, en dat ik dacht dat hij dolende 
was. Ik vertelde hem hoe hij was gestikt in zijn kussen 

tijdens een epileptische aanval en hoe de dagen daarna 
waren verlopen. En dat hij wel wist dat ik niet helder-
ziend was, en dat hij er misschien wel helemaal niet zat. 
Ook draaide ik muziek voor hem en stak een kaars voor 
hem op. Ik zei waar zijn lichaam lag en dat het mij een 
goed idee leek voor hem - naar het licht te gaan, naar 
zijn ouders en nichtje. Ook zei ik dat hij altijd terug 
mocht komen, en dan als vrije ziel. Toen ik ’s middags 
naar Sjaaks graf ging, verbeelde ik me dat hij door zijn 
ouders ontvangen was. Voor mij was het goed zo.

Ik ben hier vooral om aardse ervaringen op te doen. 
Tijdens het stilteweekend realiseerde ik me contact met 
overledenen te hebben op alleen die momenten dat ik 
dat wil, en anders niet. Dit is eigenlijk niet veel anders 
dan met de levenden in deze wereld, al is het soms in 
mijn gedachten. •

Gehoord:

Als je het fantastisch vindt wanneer je huisgenoten thuis zijn of thuis komen. 

Als je graag gaat wandelen wanneer iemand je meevraagt. 

Als je tevreden bent met wat je elke maaltijd op je bord krijgt en het smakelijk opeet. 

Als je blij bent met het gezelschap dat er is. 

Als je het heerlijk vindt om thuis bij de kachel te zitten als het buiten koud is. 

Als het je werkelijk lukt om in het HIER en NU te zijn….. 

Dan ben je waarschijnlijk een hond!

VHTH, jrg.2 nr. 3

Vergeven kun je zien als het oversteken

van de brug van tijd naar tijdloosheid.

Vergeven is stoppen met investeren

in het verhaal over iets dat vroeger gebeurd is.

De realiteit NU is dat het voorbij is.

Els Thissen
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‘In 2006 nam ik wat proefnummers van …van hart 
tot hart…mee. Toen die uit waren heb ik me gelijk 
geabonneerd. Het blad inspireert, is toegankelijk en 
laat zien dat er anderen zijn, die op dezelfde wijze in 
het leven willen staan. Ik lees het blad meestal tijdens 
het eten, streep dingen aan en schrijf mooie uitspraken 
in een boekje. Na twee maanden denk ik steeds: “Zijn 
ze mijn blad kwijtgeraakt bij de post?” Maar dan moet 
ik nog een maand wachten. Van mij mag het naar zes 
nummers per jaar.’

Elke dag pijn
‘Ik ben erg ziek geweest. Ik leed aan het total-allergy-
syndrome. Elke dag pijn. En ik was allergisch voor 
voedsel en geuren. Als de buren de openhaard aanhad-
den viel ik hier flauw. Ik woog nog maar 39 kilo, had 
een longziekte, kon de deur niet meer uit, belandde in 
een rolstoel en werd depressief. Op een dag was er de 
ingeving: er bestaan mensen die pijn hebben en toch 
gelukkig zijn. Dat gaf een wat andere kijk op de zaak. 
In 2005 werd dat enorm versterkt door de volgende 
ervaring. Ik las over John of God, een Braziliaanse 
healer en wist: dáár moet ik heen. Hij zei: “Ik ga jou 
genezen”. De entiteit van een overleden arts voerde 
via hem een energetische operatie uit. Dat veroor-
zaakte een twee uur lang durend voorbijtrekken van 
uitsluitend fijne jeugdherinneringen. Terwijl ik dacht 
niets dan een rotjeugd gehad te hebben: het gevoel 
er niet bij te horen op school, een vader met losse 
handen... Die beelden gaven me zoveel positieve ener-
gie! Zoekend op internet naar welke entiteit met mij 

gewerkt had, stuitte ik op de site van Patti Conklin. 
Daarop las ik over genezen door cellular cleansing. Ze 
zou naar Londen komen. Tijdens een telefoontje bleek 
zij bereid naar Nederland door te reizen als ik zorgde 
voor een hotel en vliegtickets. In de dagen dat ze hier 
was leerde Patti me, dat aan fysieke kwalen opgeslagen 
emoties ten grondslag liggen, die zich kunnen vast-
zetten in het celgeheugen. Zij leerde me technieken 
waarmee ik dat geheugen kon neutraliseren. Verge-
ving was daarbij belangrijk. Ze vertelde, en dat was 
even slikken, dat allergieën gemakkelijk te genezen 
zijn - omdat het aangeleerd gedrag is. Stel, je uit je 
boosheid niet en krijgt hoofdpijn - en je at die dag iets 
met suiker, dan kun je de link leggen: van suiker krijg 
ik hoofdpijn. Het lichaam gehoorzaamt de gedachte 
en voert de opdracht trouw uit: je krijgt hoofdpijn 
van suiker. En ik wás erg bezig met voeding. Omdat 
mijn moeder weinig kookte en ik daardoor veel ging 
snoepen, heb ik me als volwassene op de macrobio-
tiek gestort. En in de filosofie daarvan ligt de nadruk 
sterk op wat wel - en niet goed is. Voor fysieke pijn 
zocht ik steeds een verklaring in voedsel. Daarna kon 
ik er dan ook écht niet meer tegen. Patti zei: “It is 
not the food”. Het zijn de opgeslagen emoties! Na de 
behandeling adviseerde ze me naar een restaurant te 
gaan en te eten wat ik lekker vond. Binnen vijf dagen 
was er geen allergie meer te bekennen. Patti vroeg 
me ook wat het voordeel was van ziek zijn. Nou, dan 
hoefde ik niet te presteren, iets wat thuis zeer hoog 
in het vaandel stond. En mijn moeder vond me altijd 
te dik en door allergieën val je af. Uiteindelijk ben ik 

Wie zijn onze lezers? De 

redactie van …van hart 

tot hart… wil ze graag 

beter leren kennen en… 

aan u voorstellen. 

Coachie Wijnen (1966), 

van beroep psycholoog, 

is getrouwd en woont in 
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helemaal bij mezelf gekomen. En mijn moeder raakte 
geïntrigeerd door wat er met mij gebeurde. Tegen-
woordig komt ze om raad bij mij.’ 

Leven vanuit liefde
‘Na die WAO periode begon ik met coaching & coun-
seling van mensen met fysieke klachten, op de Patti 
manier. De praktijk begon te lopen, maar op ons land 
moest zoveel gebeuren, dat ik me de afgelopen jaren 
daarop stortte. Loodsen moesten gesloopt, een bijge-
bouw ontworpen en gebouwd, land gedraineerd, groen 
aangelegd. Vanwege fouten van aannemers en hoveniers 
volgden veel juridische processen. Mijn blik raakte er-
door vertroebeld. Ik was alleen nog maar bezig met wat 
niet goed ging, zelfs privé. Ik was weg van liefde. Toen 
ik dat merkte maakte ik opnieuw een keuze. Ik wil 
weer leven vanuit liefde. Liever wil ik gelukkig zijn dan 
gelijk hebben. Soms betaal ik daarom gewoon een fac-
tuur die niet helemaal klopt. Maar die keer dat het om 
een enórm bedrag ging betreffende de tuinaanleg, scha-
kelden we een advocaat in. Die man stelde alles uit, ter-
wijl alle bomen scheef stonden en in verkeerde grond, 
wat gezien de groei snel hersteld diende te worden. Die 
rottuin ook! Nadat ik dat dacht kwam binnen: die tuin 
is jouw leermeester. En de ECIW-zin: Alleen oneindig 
geduld sorteert onmiddellijk resultaat. En op dat moment 
voelde ik mijn drive om vooruit te willen, wegsmel-
ten. Het bracht me in het hier en nu. Ongeduld heeft 
te maken met toekomst. In het Nu is de toekomst niet 
relevant. Blijkbaar was het een les in geduld geweest. En 
ik nam het besluit: advocaat, wat jij ook doet, ik hou 
toch van je. Wel gaf ik daarna duidelijk mijn grens aan, 
wat aanvoelde als liefde. Mijn ego wilde het uit angst 
liever niet aankaarten. Daarna bleek ineens alles wel te 
kunnen.’
  
Je bent helemaal gezond
‘Ik ben nu twee jaar bezig met Een Cursus in Wonde-
ren. Patti’s methode was mooi voorwerk. Zij leerde me 
pijn uit mijn lichaam te verwijderen, via visualisaties. 
De Cursus gaat een stap verder en zegt: je bent hele-
maal gezond - en pijn is een signaal. Eerst dacht ik dat 
mijn lichaam me in de steek liet - en later dat ik mijn 
lichaam in de steek gelaten had. De Cursus zegt: je bént 
niet je lichaam. Al ben ik het niet, ik heb het wel - en 
daarmee ben ik bevriend geraakt. Sindsdien ben ik nooit 
meer ziek. Ik ben ervan overtuigd dat ik door-en-door 
gezond ben. Ik heb geen inhalator meer nodig, tegen-
woordig inhaleer ik de woorden van God. Het emotio-
nele deel van het ego echter vind ik lastiger, zoals boos-
heid toelaten bijvoorbeeld. En agressie kan me nog echt 
raken. Maar als welke emotie ook er mag zijn, lost die 
uiteindelijk op. Ook ben ik nog steeds wel een contro-
lefreak, maar wat ik wil worden is… acceptatiefreak.’

Annemarie van Unnik

Pijn is een signaal

Het Universum roept

we hoeven enkel maar

te luisteren

Moge ieder

binnen zich Zelf

het evenwicht 

hervinden

Eerst dán kan 

het evenwicht in de wereld 

worden hersteld

Tekst en tekening uit: 

‘In het licht’ 

van Marja Huibers-Boeren. 

www.marjahuibers.nl
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De Kiem is het verhaal van een 
volwassen vrouw, Tineke Klein, die 
als klein meisje een aantal jaren in 
een jappenkamp doorbracht. Ziek 
en uitgeput, de dood nabij, hoort ze 
tijdens een urenlang appèl een stem: 
Er bestaat geen vriend en vijand, dat is 
een raar spel van volwassenen, het is niet 
de Waarheid. Er kwam een enorme 
kracht en rust over haar. Ze belandde 
in een grote liefde. Toen is voor haar 
het verschil geboren tussen het leven 
hier op aarde en het besef dat er véél 
meer is. Dat er een plaats is waar alles 
goed is en waar een grote gelukzalig-
heid heerst en dat er ‘dit’ leven is, het 
leven van alle dag. Het leven met het 
gewone geworstel van iedereen. 
Begin jaren vijftig kwam Klein als 
vluchteling met haar moeder, broer 
en zus vanuit Indonesië aan in Ne-
derland. In deze naoorlogse jaren 
vond haar verhaal geen gehoor. Ze 
was lichamelijk en geestelijk een 
zwak kind. Van een post traumati-
sche stresstoornis (PTSS) had men 
nog niet gehoord en daar was toen 
geen aandacht voor. In de loop der 
jaren, terwijl ze haar leven leefde, 
volgde er een opleiding, werk, 
trouwen, kinderen, scheiding, een 
zwaar ongeluk, een bijna-dood 
ervaring (BDE), vrienden, relaties, 
de dood van haar moeder, verhui-
zingen en vele andere dingen. Ze 
heeft de ervaringen uit haar jeugd 
en andere dingen die haar zijn 
‘overkomen’ een plaats gegeven. 
Diverse therapieën, haar optimisme 
en een groot vertrouwen hebben 

haar hierbij geholpen. 
Bij haar tweede BDE, die ze kreeg 
nadat ze was aangereden op haar 
nieuwe fiets, beseft ze dat ze vrijheid 
is. Voordat ze terug gaat in haar 
lichaam krijgt ze twee zinnen mee. 
‘You do not need to go anywhere’ en 
‘Mensen hebben lief voor zover ze 
kunnen’.
Na haar tweede BDE kreeg Klein 
vele herinneringen uit vorige levens. 
Deze herinneringen gaven haar 
meer inzicht in het hoe en waarom 
van de bedoeling van gebeurtenis-
sen in dit leven. Zo ziet ze eerdere 
levens van haar dochter en zoon. 
Dat verklaart voor haar een aantal 
zaken in het leven van nu. Door 
het zien van al deze verbindingen, 
en de verschillende levens van haar 
zelf, krijgt ze een groot gevoel van 

mededogen. Ze weet dat ze alles 
is geweest, slachtoffer en dader, de 
rijke en de arme, de vrouw en de 
man. Klein zegt dat de BDE en haar 
besef van eerdere levens, haar een 
groter perspectief op het leven heb-
ben gegeven. Ze vergelijkt dit met 
een vliegtuig. Als je hoog in de lucht 
vliegt, zie je tegelijkertijd Amster-
dam en Den Haag onder je liggen. 
Je ziet de verbinding tussen deze 
twee steden. Als je op de grond staat 
zie je alleen dat wat er direct voor 
je is. Op dat moment heb je geen 
idee van de verbinding tussen twee 
steden. Vanuit het grotere perspectief 
gezien valt alles op zijn plaats.

Anja van Aarle

Tienke Klein. De Kiem. Uitgeverij 
Petiet, Barchem, 2006. €16,50

Alles valt op zijn plaats

Volgens onze huidige medische 
inzichten is het niet mogelijk om 
bewustzijn te ervaren als je hart 
stilstaat. Alle hersenfuncties zijn 
dan uitgevallen en je wordt klinisch 
dood beschouwd. Cardioloog 
Pim van Lommel ontdekte het 
tegendeel. In 1969, toen de term 
bijna-dood ervaring (BDE) nog 
niet bestond, maakte hij voor het 
eerst een patiënt mee, die na zijn 
reanimatie uitvoerig en geëmotio-
neerd vertelde over wat hij tijdens 
zijn hartstilstand had ervaren. Hij 
vertelde over een tunnel, kleuren, 
licht, een prachtig landschap en 
muziek. Tot 1986, toen Van Lom-
mel systematisch alle patiënten die 
ooit in het verleden gereanimeerd 
waren vroeg of zij zich iets konden 
herinneren van de periode van hun 
hartstilstand, had hij zo’n verhaal 
nooit meer gehoord. Maar, zegt hij, 
ik had er ook niet naar gevraagd 
omdat ik er niet voor open stond. 
Zijn verbazing was dan ook groot 
dat twaalf van ruim vijftig men-
sen hem nu soortgelijke verhalen 
vertelden. 
Bijna dood is niet hetzelfde als 
dood, stelt Van Lommel, maar hij 
denkt dat onderzoek naar BDE wel 
aanwijzingen zou kunnen geven 
over wat er met het bewustzijn 
gebeurt als iemand definitief is 
overleden. Zijn vraag daarbij is: is 
de mens zijn lichaam, of heeft de 

mens een lichaam? In ieder geval 
was het hem helder dat mensen 
met een BDE meestal totaal geen 
angst meer hebben voor de dood 
en deze zien als ‘niets anders dan 
een veranderde bestaanswijze met 
een verhoogd en verruimd bewust-
zijn dat overal tegelijk aanwezig 
is doordat het niet langer aan een 
lichaam is gebonden’. Mensen met 
een BDE worden door de huidige 
medici en andere wetenschap-
pers echter meestal afgedaan als 
dromers, fantasten, aanstellers of 
verwarde patiënten. Men staat er 
namelijk niet voor open, net als 
Van Lommel zelf eerst. De huidige 
wetenschap is puur materialistisch 
georiënteerd. ‘Hoe sterker een visie 
van dit materialistische paradigma 
afwijkt,’zegt Van Lommel, ‘hoe 
lager de plaats van deze visie in de 
hiërarchie en hoe minder geld en 
aanzien ze krijgt.’ Hem heeft dit 
er niet van weerhouden om zich 
verder in BDE te verdiepen en er 
een boek over te schrijven. Een 
boek dat een bestseller is gewor-
den, dus veel mensen aanspreekt, 
maar dat in meer wetenschappelijke 
kringen ‘uiteraard’ nogal sceptisch is 
ontvangen.

Stevige kost
Hoewel Van Lommel tegen het 
heersende wetenschappelijke para-
digma ingaat, is hij zelf wel degelijk 
ook wetenschapper. En dat merk 
je. Zijn boek is hier en daar stevige 
kost, waar je echt zin in moet 
hebben. Hij houdt er overigens 
rekening mee, dat dit voor minder 
wetenschappelijk geschoolde of ge-
interesseerde lezers een hobbel kan 
zijn. Daarom geeft hij bij bepaalde 
hoofdstukken aan, dat die eventueel 
ook kunnen worden overgeslagen. 
Iets waar ik dan graag gebruik van 
maak. Ik hoef per slot van rekening 
ook helemaal niet overtuigd te 
worden, want dat ben ik al.
Wat komt in het boek aan de orde? 
Veel. Behalve een overzicht van 
andere wetenschappelijke studies 

naar BDE, verklaringen, ervaringen 
en veranderingen van volwassenen 
en kinderen met een BDE en twee 
uitvoerige beschrijvingen van een 
BDE, geeft hij twaalf universeel 
voorkomende elementen. Verder 
besteedt hij aandacht aan zijn eigen 
studie naar BDE, gaat hij in op 
inzichten uit de kwantumfysica, de 
mogelijke functie van DNA en de 
verschillende aspecten van non-lo-
kaal of, zoals hij het noemt, einde-
loos bewustzijn. Dat dit laatste niet 
nieuw is, laat hij zien aan de hand 
van oude filosofische en religieuze 
teksten. Tenslotte gaat hij nog in 
op de wetenschappelijke weerstand 
tegen BDE, op reïncarnatie en op 
orgaandonatie. En dit laatste zou 
nog wel eens van invloed kunnen 
zijn voor de praktijk van orgaan-
transplantatie. Indringend wordt 
de vraag gesteld wanneer iemand 
eigenlijk dood is. Is hersendood 
hetzelfde als dood? Dit wordt wel 
zo gesteld in de richtlijnen voor 
orgaantransplantatie. Maar waarom, 
vraagt Van Lommel, is het dan no-
dig om hersendode mensen onder 
narcose te brengen bij het verwijde-
ren van hun organen? Een ‘stoffelijk 
overschot’ zou dat toch niet nodig 
moeten hebben? 
Zijn belangrijkste punt gaat echter 
aan het lichaam voorbij. ‘Men ont-
komt bijna niet aan de conclusie dat 
ons eindeloze bewustzijn onafhan-
kelijk van het lichaam al vóór de 
geboorte heeft bestaan en ook na 
de dood zal blijven voortbestaan in 
een non-lokale ruimte waar tijd en 
plaats geen rol spelen. Volgens de 
theorie van non-lokaal bewustzijn 
is er geen begin en komt er ook 
geen eind aan ons bewustzijn.’ Zo 
komen wetenschap en religie steeds 
dichter bij elkaar.

Anita Koster

Pim van Lommel. Eindeloos be-
wustzijn; een wetenschappelijke visie 
op de bijna-dood ervaring. 
Uitgeverij Ten Have, Kampen, 
2007. 403 blz. €24,90

Eindeloos bewustzijn

Dag en nacht aanwezig
‘Wij zijn dag en nacht bij jullie aanwezig en 
weigeren steevast jullie anders te bezien dan op 
grond van het heilige licht dat in jullie brandt. 
Waar jullie hopeloosheid zien, zien wij hoop. 
Waar jullie littekens zien, zien wij gezondheid. 
Waar jullie pijn ervaren, zien wij een uitweg uit 
de pijn. Liefde is wat je bent. Je hoeft niet een 
verraderlijke weg af te leggen om thuis te ko-
men. Je bent er al. Wij zijn er om je te helpen 
ontsnappen aan de voortbrengselen van je eigen 
nachtmerries.’ 
Bovenstaande zinnen komen uit Berichten van je Engelen van Doreen Virtue. 
Na een inleiding van de auteur komen de engelen aan het woord. Zij 
bespreken onderwerpen als: burn-out, seksualiteit, gebed, en overleden 
dierbaren. Hierna zijn er boodschappen van specifieke aartsengelen, tot 
mijn verwondering gevolgd door boodschappen van elfen (natuurengelen). 
Doreen Virtue schrijft het haar hoofdtaak te vinden anderen te leren 
communiceren met engelen. Zij beweert dat wij dat allemaal kunnen 
- en geeft vervolgens aanwijzingen over hoe onze paranormale gevoelig-
heid te ontsluieren. Ook laat ze zien hoe je berichten van de hemelse 
boodschappers kunt onderscheiden van die van ons aardse ego. Door je 
af te stemmen op de engelen kunnen we werkelijk helpen een vreedzame 
wereld te creëren, is de laatste zin uit het boek. Klinkt goed. Toch?

Annemarie van Unnik

Doreen Virtue. Berichten van je Engelen. Forum, Amsterdam, 2007. 
€17,95.
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vinden, om vervolgens hun eigen 
conclusies te trekken.

Ik kan me voorstellen dat dit boek 
erg behulpzaam kan zijn in gezin-
nen en situaties waarin een kind 
ziek is en dood gaat. Niet alleen 
voor het kind zelf, ook voor alle 
anderen die deel uitmaken van wat 
er gebeurt. Moeder, vader, broer-
tjes, zusjes, oma’s opa’s… Het kan 
als opstap gebruikt worden om 
dingen bespreekbaar te maken. 

Bijvoorbeeld vragen als: Waarom 
gebeurt dit? Is het moeilijk om 
dood te gaan? Wat gebeurt er als 
je dood gaat? Worden mensen wel 
eens levend begraven? Waar ga je 
na je dood naartoe?
Niet dat dit boek daar pasklare ant-
woorden op geeft. Hoe zou dat ooit 
kunnen?! Maar het geeft wél een 
opening al die kwesties bespreek-
baar te maken, zodat ze enerzijds 
gezamenlijk gedragen kunnen 
worden en anderzijds ieder die bij 

dit proces betrokken is er een eigen 
weg in kan vinden.
Kortom: een open, hartverwarmend 
en ontroerend boek, dat bij mij op 
verschillende momenten een traan 
kon ontlokken.

Els Thissen

Sally Nicholls. Als je dit leest, ben 
ik dood. De Fontein, Baarn, 2008. 
191 blz., €14,95

Als je dit leest, ben ik dood, geschreven 
door de 23-jarige Sally Nicholls, heb 
ik in één ruk uitgelezen. Het is een 
fantastisch boek over twee vrienden, 
Sam van 11 en Felix van 13 jaar, die 
dood gaan. Ze ontmoeten elkaar in 
het ziekenhuis op de afdeling oncolo-
gie en worden meteen vrienden. Bei-
der dagen zijn geteld. Op 7 januari 
start Sam met het schrijven van een 

boek over zijn leven zoals het zich op 
dát moment aan hem voordoet. Hij 
beschrijft de alledaagse gebeurtenis-
sen, het reilen en zeilen in huis, de 
houding van zijn moeder, vader en 
zusje. Dat de verpleegster langskomt, 
de bezoeken aan het ziekenhuis, zijn 
schoollessen thuis en de avonturen 
die hij en zijn vriend Felix nog on-
dernemen. 
Sam maakt voor zijn boek al-
lerhande lijstjes zoals een lijstje 
met lievelingsdingen, feiten over 
doodskisten, manieren om voor 
altijd te leven, dingen die zijn 
gebeurd en feiten over papa. 
Zo maakt hij ook een lijstje met 
dingen die hij nog wil doen, zoals 
roken, drinken en een vriendin 
hebben, één keer de roltrap die 
naar beneden gaat naar boven op-
rennen, vliegen in een zeppelin, 
een geest zien, en een horrorfilm 
voor boven de vijftien kijken. 
Sam en Felix bedenken hoe ze die 
wensen in vervulling kunnen 

laten gaan en verzinnen allerhande 
listen daarvoor. 
Ook duiken er telkens een hoop 
vragen op, waaronder ook ‘vragen 
waar niemand antwoord op geeft’. 
Zo’n vraag is ‘Waarom maakt God 
kinderen ziek?’ 
Antwoorden die ze samen beden-
ken op deze vraag zijn: 
• Hij bestaat niet. 
• God is eigenlijk gewoon slecht. 
• God is net een grote dokter.  
 Hij maakt je ziek zodat hij je  
 weer beter kan maken, net zoals  
 dokters je chemotherapie geven  
 om je beter te maken, maar dan  
 als mens. Voor God maakt het  
 niet uit of je doodgaat, want dan  
 kom je toch in de hemel, en daar  
 woont Hij al.
• Er is geen reden.  
• In ons vorig leven hebben we 
  iets vreselijks gedaan en dit is  
 onze straf.
Ze benaderen de vragen die ze 
hebben als wetenschappers en gaan 
op onderzoek uit, via internet 
en Google, om antwoorden te 

Er is geen reden

F I L M S  B O E K E N  C D ‘ S  F I L M S  B O E K E N  C D ‘ S  F I L M S  B O E K E N  C D ‘ S  F I L M S  B O E K E N  C D ‘ S  F I L M S B O E K E N  C D ‘ S  F I L M S  B O E K E N  C D ‘ S  F I L M S  B O E K E N  C D ‘ S  F I L M S  B O E K E N  C D ‘ S  F I L M S  B O E K

B
O

E
K

B
E

S
P

R
E

K
IN

G

‘Wanneer dit boek op jouw pad 
is gekomen, heb je de hulproep 
van de mensheid gehoord en wel 
op het moment dat de nood het 
hoogst is. Op dit moment word jij 
opgeroepen ten diepste te genezen, 
opdat je een inspiratie voor ande-
ren kunt worden en gaat getuigen 
van de kracht van de liefde.’ Zo 
luiden de eerste regels van de 
inleiding bij De geest van Liefde 
van Paul Ferrini. Het boek maakt 
deel uit van zijn cursus in spiritu-
eel meesterschap en wordt vooraf 
gegaan door De wetten van Liefde 
(besproken in VHTH 2007/1) en 
De kracht van Liefde (besproken in 
VHTH 2008/1). De eerste twee 

delen, waarin tien spirituele wetten 
en oefeningen worden gegeven, 
heb ik gemist, maar kennelijk steek 
ik gezien de inleiding toch op 
het juiste moment in. En in drie 
appendices wordt een samenvat-
ting van de inhoud van de twee 
eerdere boeken voor mensen zoals 
ik gegeven. 
Gelukkig, alsnog kan ik kennis maken 
met de principes voor spiritueel 
meesterschap, informatie over 
Ferrini’s opleidingsprogramma hier-
toe en zijn werkboeklessen.
In grote lijnen komt het erop 
neer angst om te zetten in liefde, 
bijvoorbeeld via het onderzoeken 
van je beperkende gedachten en 
die zonder kritisch oordeel naast je 
neer te leggen, uitsluitend met de 
erkenning dat ze beperkend zijn. 
De meeste problemen zijn proble-
men in de waarneming. Jij ziet een 
probleem, omdat jij een oordeel 
hebt of vindt dat er iets mis is. Het 
klinkt allemaal vertrouwd. Verder 
benadrukt hij dat het menselijke 
bewustzijn toe is aan de terugkeer 
naar het vrouwelijke en pleit hij 
voor het opzetten van zogenoemde 
‘houses of healing’(wat raar ver-
taald als heilzame opvanghuizen), 
waarvan de oorsprong in Ferrini’s 
affinity groups ligt.

In het boek worden veel behar-
tenswaardige en mooie uitspra-
ken gedaan. Enkele voorbeelden. 
‘Maak je los van elke vorm van 
gezag van buitenaf en volg de 
richtlijnen van de Geestkracht die 
in je huist. Ga naar waar je heen-
geleid wordt. Spreek de woorden 
die je ingegeven worden. Word 
iemand die volkomen authentiek 
en aanwezig is.’ ‘Je kunt niet klein 
meer zijn. Je kunt je niet langer la-
ten tegenhouden door angst, want 
je bent al veel groter dan welke 
angst dan ook.’ ‘Een ware meester 
… ontkent haar angsten niet, maar 
nodigt ze binnen en kijkt er met 
mededogen naar.’ Verwarrend vind 
ik dat Ferrini naast zijn waarde-
ring voor het vrouwelijke ook de 
uitspraak doet tegenwoordig ‘in de 
omgekeerde wereld’ te leven. ‘De 
energie van de huiselijke haard is 
vervaagd, nu vrouwen zijn ingetre-
den bij het leger der werkenden …’ 
Hier koppelt hij het vrouwelijke 
toch wel duidelijk aan vrouwen. 
Dit terwijl het toch juist gaat om 
het in evenwicht brengen van het 
vrouwelijke en manlijke in ieder 
mens, wat hij dacht ik elders in zijn 
boek ook aangeeft.  

Anita Koster

Paul Ferrini. De geest van Liefde. 
Uitgeverij Ankh-Hermes, De-
venter, 2006. 161 blz., €13,50

Word iemand die volkomen 
authentiek en aanwezig is
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Soms liepen er tranen over mijn wan-
gen, of voelde ik me geborgen als een 
kind. Het laatste boek van Rosemary 
Altea heeft me vaak diep geraakt. 
Altea schrijft, zoals ook in haar eerdere 

boeken, over haar contacten met de 
overzijde, de geestelijke wereld. In 
mijn beleving werkt ze heel mooi en 
liefdevol, en is haar werk mensen te 
helpen door een puntje van de sluier 
op te lichten. De sluier die voor onze 
ogen hangt en waardoor we een 
beperkt zicht op de echte wereld heb-
ben. Ze beschrijft hoe ze werkt na de 
vliegtuiginslagen in de Twin Towers 
in New York. Familie, vrienden 
en bekenden van de omgekomen 
mensen zijn samengekomen. Nadat 
vele overleden brandweerlieden via 
Altea hun familieleden lieten weten 
dat ze er nog steeds voor hen zijn, 
vertelt een van de hen: ‘Het was een 
nachtmerrie, en toen gebeurde er iets 
opmerkelijks. Het leek alsof de wereld 
stilstond en er kwam een vreemde 
rust over ons. Mensen hielden op 

met schreeuwen en huilen en bidden. 
Eerst waren we verward omdat we 
een vreemd licht zagen, zo helder als 
zonlicht, dat door de mist leek te sij-
pelen. Het licht was eerst zwak, maar 
werd sterker; de stilte werd luider en 
gaf op een vreemde manier troost. 
Toen zagen we hen en ze waren 
overal, engelen stoomden de ruimtes 
in. Niemand was bang, er was alleen 
een gevoel van ongelooflijke vreugde 
toen we hen uit de hel volgden naar 
een plaats vol licht en verder naar een 
plaats van goddelijkheid’. 

Daar word ik stil van…

Anja van Aarle

Rosemary Altea. Wonderen van 
de overzijde. Forum, Amsterdam, 
2007. €17,95

Daar word ik stil van…
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In de Nederlandse literatuur is niet 
of nauwelijks over het verlies van 
broers of zussen geschreven. Minke 
Weggemans deed onderzoek naar 
deze vorm van rouw, sprak vele 
broers en zussen en schreef er een 
boek over: Broederziel alleen? Het ver-
lies van een broer of zus een plaats geven.
Je hoeft geen broer of zus verloren 
te hebben om dit boek ter harte te 
nemen. Mocht je enig kind zijn, 
dan nog kun je lezen: wat voor 
broeder of zuster wil ik zijn voor 
mijn medemensen? Na het lezen 
vroeg ik me af wat voor zus ik 
wil zijn en wat ik doe om dit te 
verwezenlijken.
Naast de vele, uitnodigende vragen 
worden er in het boek ook veel 
antwoorden gegeven. Er is haast 
geen gedachte in het boek die ik 
niet ooit gehad heb en geen van 
mijn eigen vragen bleef onbe-
antwoord. Ook is het opvallend 
hoe veelzijdig Minke Weggemans 
benadering van de problematiek is.     
In een mengsel van feiten en infor-
matie gaat het boek over alledaagse 
praktische zaken. Vragen van de 
buitenwereld die onschuldig lijken, 
maar toch een impact blijken te 
hebben: ‘Bij heel onschuldige vra-
gen als “Hoeveel kinderen hebben 
jullie thuis?” of  “Hoeveel broers 
en zussen heb jij?” word je er weer 
bij bepaald, al is het ook maar 
een fractie van een seconde. Ik tel 
mijn broertje dan niet mee want 

dan moet ik het weer uitleggen en 
daar heb ik niet altijd zin in.’ Of 
de vraag: ‘hoeveel broers en zussen 
heb jij? Als je maar één zus had, 
wat zeg je dan? Zeg je dat jullie 
met z’n tweeën zijn, of zeg je dat 
je enig kind bent?’
Niet alleen het mooie van de 
broer/zus relatie, maar ook de ver-
wikkelingen worden genoemd. En 
degenen die menen ‘niets’ met hun 
broer of zus te hebben kunnen zich 
zeker ook in de teksten herkennen. 
De vele ervaringsverhalen en anek-
dotes nodigen uit om het boek in 
één ruk uit te lezen. Toch zou ik 
aanbevelen om het boek tussen-
door even weg te leggen en de tijd 
te nemen voor bezinning. 
Er is een hoofdstuk gewijd aan 
rouwen en fases in rouwprocessen. 
Hoewel velen van ons wellicht be-
kend zijn met gangbare ideeën over 
rouw wijst Minke Weggemans er 
juist op hoe uniek elk rouwproces is. 
Met als slot een prachtig stukje zin-

geving: ‘rouwen is je realiseren dat 
het niet de dood is die ons scheidt, 
maar liefde die ons verbindt’. 
Hoewel het boek onmiskenbaar 
gaat over het verlies van een broer 
of zus herkende ik ook veel van 
wat zich in ons gezin voordeed bij 
het verlies van mijn ouders. Met 
name in het hoofdstuk dat gaat 
over de verandering in de gezins-
samenstelling. 
Ik vond het boek zowel pijnlijk als 
ontroerend herkenbaar. Niet alleen 
voor diegenen die een broer of zus 
verloren hebben, maar ook voor 
hen die door omstandigheden het 
contact met broers of zussen verlo-
ren zijn, kan dit boek een bron van 
(h)erkenning zijn. 

Eveline Teunissen

Minke Weggemans. Broederziel 
alleen? Het verlies van een broer of 
zus een plaats geven.
Uitgeverij Kok. Kampen, 2007. 
159 blz. €14,95
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De naam van Maria Magdalena wordt 
door de meeste mensen nog steeds 
vooral verbonden met gevallen vrouw, 
prostituée, berouw, boetedoening, 
straf en schaamte en niet met het 
vrouwelijke principe dat zij in feite 
vertegenwoordigt. Een film als The 
Magdalene Sisters van Peter Mullan, 
toont de slavernij en uitbuiting van zo-
genaamd gevallen vrouwen, die door 

de katholieke 
kerk in Ierland 
gedwongen in 
de zogeheten 
Magdalena-
wasserijen te 
werk werden 
gesteld (tot in de 
jaren 90 van de 
vorige eeuw!), 
zonder ook 
maar een vraag-
teken te plaatsen 
bij de naam van 

dit instituut. Maria Magdalena was 
tenslotte toch ook een hoer?
Margaret Starbird maakte in 1985 
kennis met een geheel andere visie 
op Maria Magdalena. Het kwam 
erop neer dat Jezus getrouwd zou zijn 
geweest met de ‘andere Maria’ die in 
de evangeliën wordt genoemd. De 
vrouw die Magdalena wordt genoemd 
en vaak wordt afgebeeld met een 

De verloren bruid van Jezus
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Engelen om ons heen, met als onder-
titel: Hoe we ze herkennen, aantrekken 
en inzetten, een boek met CD. Roy 
Martina, arts en wetenschapper, 
schrijft in dit aantrekkelijk uitziend 
vierkante boekje op een prettige 
manier over zijn en andermans 
ervaringen met engelen. Hij nodigt 
ons uit ze aan te trekken en in te 
zetten. Het blijkt dat talloze werk-
loze engelen reikhalzend uitkijken 
naar een klusje. Alleen, ze moeten 
er wel toe worden uitgenodigd. En 
je hoeft niet eens in ze te geloven 
om er baat bij te hebben. Engelen 
zijn pure liefde en liefde geneest. 

Ze verbinden ons met onze god-
delijkheid en zijn overal aanwezig 
zonder dat wij dat weten. Het spel 
dat leven heet, biedt ons een kans 
te gaan ontdekken wie we zijn. 
Uitdagingen aangaan hoort daarbij 
om te kunnen groeien. Engelen 
nemen hierbij niet de obstakels 
weg, maar geven ons de kracht 
om die te overwinnen. Of bieden 
troost als het niet lukt. Er wordt 
ons ook gevraagd zelf engel te 
worden door te luisteren naar onze 
innerlijke stem en te doen wat ons 
gevraagd wordt. Verder is er de 
uitnodiging om vanuit je hart te 

handelen. Door anderen te helpen 
help je jezelf. Wonderlijk genoeg is 
het laatste hoofdstuk van het boekje 
een opsomming van allerlei mid-
deltjes en CD’s (ontwikkeld onder 
begeleiding van Engelen) die je via 
Martina’s website kunt bestellen. 
Dat had ik er liever los bij gehad als 
productfolder. Op de CD staat een 
73 minuten durende engelenmedi-
tatie, gesproken door Roy Martina.

Annemarie van Unnik

Roy Martina. Engelen om ons 
heen; hoe we ze herkennen, aantrek-
ken en inzetten. Andromeda, 
Middelie, 2004. €19,-

Engelen om ons heen
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De vrienden Guido Pigni & Ro-
nald Hermsen maakten samen het 
kinderboek Het verhaal van Giraffe. 
Het plan ontstond 15 jaar geleden en 
heeft nu zijn vorm gevonden in dit 
boekje. Pigni had het idee en maakte 
de mooie illustraties voor het boek. 
Hermsen schreef de tekst. Ankh-
Hermes heeft er een prachtig uitge-
geven kijk- en voorleesboekje van 
gemaakt met de tekst overzichtelijk 
op de pagina’s en helder gedrukte 
illustraties.
Het verhaal vertelt over een giraffe 
die mee wil op een boot. Een man 
met een baard en paraplu zegt tegen 
de giraffe dat hij met de boot mee 
kan als hij een vriendinnetje vindt 
dat er net zo uitziet als hijzelf, met 
een lange nek en stippen. Giraffe 

gaat meteen op zoek. Hij komt 
daarbij allerhande dieren tegen, die 
telkens geen giraffe blijken te zijn. 
Zijn omzwervingen brengen hem op 
verschillende plaatsen in de wereld. 
Bij olifanten, op het water, in de 
woestijn van Afrika en Australië, 
zelfs bij de pinguïns op het ijs. Na 
een vergeefse zoektocht rent hij 
terug naar huis, zich realiserend 
dat hij thuis weliswaar geen giraf-
fevriendinnetje heeft, maar wel veel 
andere vrienden en vriendinnen die 
allemaal aan boord van de boot zijn. 
Thuis aangekomen blijkt de boot net 
weggevaren. Daar laat hij zich echter 
niet door afremmen. Hij springt in 
een klein bootje en vaart achter de 
grote boot aan, waarop inmiddels 
van alle soorten dieren twee dezelfde 
meevaren. Ruwe golven gooien 
Giraffe’s bootje om en olifant redt 
hem met zijn slurf uit het water. 
Eenmaal aan boord gekomen, blijkt 
het onmogelijke mogelijk, er vaart 
een giraffevriendinnetje mee. 
Het verhaal doet denken aan Noach, 
die door God gevraagd wordt om 
setjes dieren mee te nemen op een 
ark. Van elk van de reine dieren 

zeven setjes en van de onreine dieren 
één setje. Met deze laatste indeling 
houdt dit boekje zich niet bezig. 
Maar wat ik me nog stééds afvraag 
is, waarom de giraffe in z’n eentje 
in eerste instantie niet mee mocht 
varen en de boot uiteindelijk toch 
uitvoer met maar één giraffe aan 
boord. De dieren op de boot zeggen 
daarover dat ze hoopten dat giraffe 
terug zou komen en dat ze daarom 
maar vast de andere giraffe aan boord 
hadden genomen. Misschien is dat 
voldoende uitleg voor onbevangen 
kinderen met diezelfde vraag. Maar 
als achterdochtige oudere lezer (ha, 
ha...) snap ik die logica niet en blijf 
ik zitten met onbeantwoorde vragen. 
Als kind vind ik het heerlijk om het 
verhaal te horen, de prachtige die-
renplaatjes te bekijken en te weten 
dat alles altijd goed komt.

Els Thissen

Guido Pigni & Ronald Hermsen. 
Het verhaal van Giraffe. Ankh-Her-
mes, Deventer, 2006. €12,50

Alles komt altijd goed

B
O

E
K

B
E

S
P

R
E

K
IN

G



nr. 3 - augustus 2008 nr. 3 - augustus 2008...van hart tot hart... ...van hart tot hart...26 27

F I L M S  B O E K E N  C D ‘ S  F I L M S  B O E K E N  C D ‘ S  F I L M S  B O E K E N  C D ‘ S  F I L M S  B O E K E N  C D ‘ S  F I L M S

nr. 3 - augustus 2008 nr. 3 - augustus 2008...van hart tot hart... ...van hart tot hart...26 27

F I L M S  B O E K E N  C D ‘ S  F I L M S  B O E K E N  C D ‘ S  F I L M S  B O E K E N  C D ‘ S  F I L M S  B O E K E N  C D ‘ S  F I L M S

ABONNEMENT!

Gun uzelf een abonnement 

door het sturen van een kaart met uw naam, adres en abonnement 2008 en gelijktijdige 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 2008. 

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 je bevrijde medemens 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.

Het boekje De Goddelijke Moeder; 
het mysterie van het vrouwelijke is de 
vijftiende titel van White Eagle bij 
Ankh-Hermes. Het aardige aan 
deze boekjes is, dat ze klein zijn en 
een aardige prijs hebben. En dat 
staat los van de over het algemeen 
mooie inhoud. Dit boekje behandelt 
allerhande aspecten van het vrouwe-
lijke. Het begint met de uitleg van 
‘De Drie-eenheid in alle leven’ en 
eindigt met ‘De tweevoudige ziel 
- De ene geest’. Het boekje grijpt te-
rug naar de verre oudheid en spreekt 
over de symbolen en tekenen uit 
die tijd die te maken hebben met 
de aanbidding van de Moeder. Isis, 
Maria, Moeder God, Moeder Aarde 
en de Innerlijke Moeder (Kundalini) 
hebben allemaal een plaats in het 

boek. Het gaat ook over inwijding 
in een innerlijke wereld.
Soms kreeg ik de indruk dat het 
boekje bestaat uit verschillende tek-
sten die bijeengeplaatst zijn en dat de 
overgang van het ene hoofdstuk naar 
het andere wat abrupt plaatsvindt. 
Dat heeft wellicht te maken met het 
feit dat verschillende aspecten uit 
verschillende stromingen rond het-
zelfde thema aan de orde komen.
Er zijn een aantal dingen die ik erg 
waardeer. Dat is bijvoorbeeld dat 
er telkens weer stukken tekst zijn, 
die me diep in het hart raken en me 
iets laten overwegen. Er komen dan 
vragen op als: hoe doe ik dat in zo’n 
situatie, hoe sta ik hier tegenover? 
White Eagle benadrukt ook dat de 
Goddelijke Moeder aanwezig is in 
het etherische lichaam van iedere 
man, iedere vrouw en elk kind. En 
hij spreekt over Vader-Moeder God. 
Dat is iets wat ik vaker heb gehoord. 
Wat voor mij nieuw is, is dat er 
gesproken wordt over Christus, de 
Zoon-Dochter van God. Vaak hoor 
en lees ik - zo ook in de Cursus - dat 
we met z’n allen Eén Zoon van God 
zijn. Daar is niets vervelends of neer-
buigends mee bedoeld. En ik merk 
dat de vanzelfsprekendheid waarmee 
in dit boekje wordt gesproken over 

de aanwezigheid van het vrouwelijke 
aspect in God en Christus, wat tot 
uitdrukking komt in Vader-Moeder 
God en Christus, de Zoon-Doch-
ter van God, mij goed doet. Ook 
realiseer ik me dat dit voelt als de 
persoon die verdwaald is in het bos 
en die (pfff…gelukkig!), opeens een 
ander tegenkomt. Die vervolgens 
ook verdwaald blijkt te zijn. 
Ik wil nog een citaat uit het boek met 
u delen. ‘Wanneer van jou een dienst 
wordt gevraagd, neem dan even de 
tijd om jezelf de vraag te stellen: “Wat 
zou de Meester doen in dit geval? Zal 
dit echt helpen?” en als het antwoord 
is dat het niet helpt, vraag dan om 
kracht om nee te zeggen. Iets kan al-
tijd op twee manieren worden gedaan 
- de vriendelijke en de onvriendelijke 
manier. Kies altijd voor de vriende-
lijke manier om nee te zeggen.’
Als het vrouwelijke principe u boeit, 
dan kunt u dit boek met een gerust 
hart lezen. En anders overigens ook.

Els Thissen

White Eagle. De Goddelijke Moeder; 
het mysterie van het vrouwelijke. 
Ankh-Hermes, Deventer, 2006. 
192 blz., €12,50

Christus, de Zoon-Dochter van God
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albasten kruik. Als rooms-katholiek 
gelovige was ze geschokt. Als dit waar 
was, had de kerk dit al 2000 jaar willens 
en wetens verzwegen. Ze besloot zelf 
op onderzoek te gaan en verdiepte zich 
in de Europese geschiedenis, middel-
eeuwse kunst, heraldiek, de rituelen van 
de vrijmetselarij, symboliek, psycholo-
gie, religie en Hebreeuwse en christe-
lijke geschriften. Dit resulteerde in twee 
boeken, De vrouw met de albasten kruik 
en Maria Magdalena, bruid in ballingschap.
In haar boeken schetst ze een half 
historisch, half mythologisch beeld 
van Maria Magdalena, die voor haar 
samenvalt met zowel Maria van 
Bethanië, de vrouw met de albas-
ten kruik, als met de archetypische 
bruid die samen met de bruidegom 
in oudere religies een centrale plaats 
inneemt. De bruid vertegenwoor-
digt het vrouwelijke aspect van 
God, de bruidegom het mannelijke. 

Jezus en Maria Magdalena vormen 
zo de bruidegom en bruid van het 
oorspronkelijke christendom, als ar-
chetype maar ook als reëel bestaand 
hebbende personen.
Als we ons op het laatste richten 
komen we weer uit bij de vrouw 
die met haar dochter Sarah na de 
kruisiging naar Frankrijk is gevlucht. 
Als we ons op het eerste richten bij 
de heilige graal en de verloochening 
van het vrouwelijke principe door 
zowel de katholieke als protestantse 
kerken. ‘De heilige graal, de verlo-
ren bruid van Jezus,’ stelt Starbird, 
‘is het ontbrekende stukje van een 
oud paradigma voor heelheid.’ En 
het is dringend noodzakelijk om het 
vrouwelijke principe te rehabiliteren. 
‘Het verlies van het vrouwelijke heeft 
een rampzalige invloed gehad op 
onze cultuur. … De onderwaardering 
van het vrouwelijke principe resul-

teert uiteindelijk in milieuver-vuiling, 
hedonisme en ongebreidelde crimina-
liteit - in het extreme geval uitmon-
dend in algehele vernietiging.’
Het is opmerkelijk dat het vrouwe-
lijke principe nu in onze tijd tegen 
de klippen op en met vallen en op-
staan bezig is met deze rehabilitatie. 
Boeken als die van Starbird onder-
strepen dit nog eens. Boeiend.

Anita Koster

Margaret Starbird. De vrouw met 
de albasten kruik; Maria Magdalena 
en de betekenis van de graal. Ankh-
Hermes, Deventer, 2006 
(2e druk). 192 blz., €17,95
Margaret Starbird. Maria Magda-
lena, bruid in ballingschap. Ank-
Hermes, Deventer, 2006. 202 blz., 
€19,50

‘Vergeven betekent dat je alle hoop 
opgeeft op een beter verleden,’ zegt 
Jerry Jampolsky regelmatig. Mijn 
ervaring is anders. Met terugwer-
kende kracht heb ik een buitenge-
woon gelukkige jeugd gehad. En uit 
het tweede boek van wetenschaps-
journaliste Lynne McTaggart, Het 
intentie-experiment, blijkt dat dit ook 
helemaal niet vreemd is. Je kunt het 
verleden veranderen!
McTaggart schreef eerder het bij 
velen als een bom ingeslagen boek 
Het Veld, waarin wordt aangetoond 
aan de hand van allerlei wetenschap-
pelijke experimenten, dat gedach-
tekracht in staat is om de ervaren 
werkelijkheid te veranderen. Dit is 
mogelijk omdat alles in de wereld 
met elkaar verbonden is via een groot 
energieveld, iets wat ook al door 
Ervin Laszlo werd aangegeven in zijn 
boek Bezielde kosmos. 
In Het intentie-experiment gaat McTag-
gart een stap verder. Ze onderzoekt 
of het mogelijk is om gedachtekracht 
bewust in te zetten om dingen te 
veranderen. Daartoe richt ze zich op 

experimenten met intentie: ‘Intentie 
is een doelgericht voornemen tot het 
uitvoeren van een daad die tot een 
gewenst resultaat zal leiden’. In haar 
boek worden drie aspecten van het 
intentie-experiment behandeld. Ze 
probeert eerst samenhang aan te bren-
gen in de bestaande experimentele 
bewijzen van het effect van intentie, 
dan geeft ze een soort matrix met 
duidelijke oefeningen voor effectieve 
toepassing van intentie in je eigen 
leven. Vervolgens beschrijft ze de 
beginselen van een reeks individuele 
proeven en groepsexperimenten. Het 
leuke van dit boek is, dat het naast 
de beschrijving van een groot aantal 
experimenten met revolutionaire 
implicaties zoals ‘alle toekomstige 
besluiten kunnen te allen tijde het 
verleden beïnvloeden’, ook mogelijk-
heden aanreikt om zelf in je eentje of 
samen met een groep te experimen-
teren met intentie. Bovendien kun je 
je aanmelden voor een grootschalig 
intentie-experiment met anderen 
op www.theintentionexperiment.
com, met informatie over de data 

en bedoelingen van toekomstige 
experimenten.
McTaggart maakt op wetenschap-
pelijke basis duidelijk dat we allemaal 
een ontzagwekkend grote verant-
woordelijkheid hebben voor de in 
onze geest opkomende gedachten: 
‘Ieder van ons is een potentiële 
Frankenstein, met een verbluffend 
vermogen om alle levensvormen 
om ons heen te beïnvloeden. Per 
slot van rekening - hoevelen onder 
ons zenden overwegend positieve 
gedachten uit?’ Dat betekent echter 
ook dat we over het vermogen be-
schikken om met liefdevolle gedach-
ten de wereld te veranderen. ‘Voor 
iedere gewone man of vrouw kan 
een verstandig gerichte gedachte een 
zachte maar effectieve manier zijn 
om aangelegenheden van mondiaal 
belang zelf in handen te nemen.’

Anita Koster

Lynne McTaggart. Het intentie-
experiment; kunnen je gedachten de 
wereld veranderen? Ankh-Hermes, 
Deventer, 2007. 339 blz., €29,50

Een grote verantwoordelijkheid
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