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...VAN DE REDACTIE

Dankbaarheid is in het 
dagelijks taalgebruik van 
veel mensen niet direct 
een positief woord.  Daar 
kwam ik achter toen ik 
er op internet naar ging 
zoeken. Het is zoiets als 
‘dank verschuldigd zijn’. 
Alsof je altijd meer van 
iets of iemand wilt als je 
je dankbaarheid uit. Maar 
wat wil ik meer van deze 
dag dan dat-ie er is?
Deze definitie van dank-

baarheid moet een vergissing zijn. Ik ben zeer dankbaar 
voor de burn out die mij vorig jaar ten deel viel, omdat 
die mij ongelooflijk veel verder heeft gebracht. Maar om 
nou te zeggen dat ik er per se méér van wil, nou nee, 
dat bedoel ik ook weer niet. Hoewel ik weet dat een 
volgende periode van ‘crisis’ mij ook weer behulpzaam 
zal zijn.
Waar zou je eigenlijk niet dankbaar voor zijn? Neem 

nou gewoon eens deze dag. Lekker geslapen of vannacht 
eindelijk dat boek uitgelezen? Vanochtend genoten van 
stromend water, je boterham? Voelde je dankbaarheid 
over de zon of over de regen op de droge tuin? Wie 
dagelijks leeft met een dankbaar hart traint haar of zijn 
anti-aanbak-geest.
Neem nou Nelleke Odekerken, die dankbaar was voor 
de kanker die haar vrij heeft gemaakt van alle angst. In 
dit blad een interview met haar over wat de diagnose 
‘terminale kanker’ met haar deed onder de titel De dank-
baarheid blijft. Daaraan voorafgaand een artikel van Els 
Thissen over wat een dankbaar hart teweegbrengt. En 
Frans Kok over de economische crisis die er gaande is. 
Hij vraagt zich af of er werkelijk sprake is van een crisis 
of dat het een kans is. Hans de Rijke vertelt over de weg 
die hij ging om de woorden Parkinson en dankbaarheid 
in één zin te krijgen, Rita Cornegge ging op bezoek bij 
haar zus, Els Thissen bespreekt principe 11, en Annemarie 
van Unnik sprak weer met een van onze lezers: Janny Buijs.
Als dank aan u als lezer vindt u in dit blad een mandala-
kaart als cadeautje van ons. U kunt er verderop meer 
over lezen. Wij voelen ons dankbaar dat u abonnee bent.

Boukje Grashuis

De appelboom
Vanmorgen werd ik wakker. Ik had een onaange-
naam gevoel, een kleine knoop in mijn maag.
Was het gisteren inderdaad wel zo goed gegaan? Had 
ik niet enorme fouten gemaakt door te handelen zo-
als ik had gedaan? De twijfel had me flink te pakken. 
Wat was ik toch arrogant te denken dat als ik wat 
wil, ik dat ook daadwerkelijk kan!
Ik ging naar buiten met mijn ziel onder de arm om 
tot mezelf komen. Ik zag de appelboom en bedacht 
me dat mijn tevredenheid van gisteren puur kwam 
doordat ik in staat was geweest mijn innerlijke lei-
ding te volgen. Zonder te plannen of af te dwingen 
vertrouwde ik erop dat wat ik doe goed is en dus 
alleen maar goed uit kan pakken. Wetend dat de 
dingen niet van mij komen, maar door mij, vanuit 
de verbinding met het Goddelijke. 
Net als de appelboom bezield is, leeft en bezig is met 
het maken van prachtige appels zonder zich druk te 
maken of ze wel geplukt gaan worden. Misschien 
vallen en verrotten ze wel. Dat maakt voor de boom 
en voor de appels niets uit. Er zit een vermogen of 
een talent in die boom om appels te maken en dat 
doet hij. Vol vertrouwen op de goede afloop. Of 

nee, misschien dat niet eens… Die appel komt door 
hem en dus is het goed. Wordt de boom omge-
zaagd, dan legt hij 
zich daarbij neer. Vol 
vertrouwen? Nee, 
het gaat nog dieper 
dan vertrouwen. De 
boom is bewustzijn, 
de boom is, een 
bewustzijn gemanifes-
teerd in de vorm. 
Het geschreeuw van 
mijn opstandige ego 
vanmorgen, de ruis in 
mijn hoofd, had me 
even in zijn greep tot 
ik de appelboom zag, de verbinding voelde en zijn 
onuitgesproken boodschap kon verstaan. Ik hervond 
mijn rust.
Die zomer gaf de boom niet één appel…!

Leneke van der Velde
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Wat is het dat ons wél op het spoor 
van die keuze kan zetten? Of wat is 
het dat ons daar zelfs aan voorbij kan 
laten gaan? Wat kan ons op het spoor 
zetten van een lichter en vreugdevol-
ler leven?
Paul Ferrini, Gangaji en ook minder 
bekende schrijvers, wijzen ons op de 
helende effecten van dankbaar zijn. 
‘Dankbaarheid’ of ‘dankbaar zijn’ is 
een middel dat ons naar een ervaring 
van meer ruimte en vrijheid brengt. 
Ook zijn er oefeningen die ons op 
de weg van dankbaarheid kunnen 
zetten, zoals het bijhouden van een 
dankbaarheidsschrift. Dat gaat als 
volgt: schrijf elke avond (minstens) 
vijf dingen op waar je die dag dank-
baar voor bent (geweest). Dat kunnen 
grote of kleine dingen zijn. Het kan 
de geboorte van een kind zijn, of iets 
wat we als vanzelfsprekend zien, zoals 
vogels die overvliegen. Of een per-
soon die vriendelijk groette op straat. 
Waar het in wezen om gaat, is dat de 
dingen die gebeuren ons opvallen en 
dat we zicht krijgen op onze houding 
die we hebben ten opzichte van wat 
er op ons pad komt. 

In de gevangenis
Jaren geleden begeleidde ik in de 
gevangenis een wekelijkse AH-groep 
met als deelnemers langgestrafte 
gedetineerden. Op een nacht kreeg ik 
het idee de mensen van de groep te 
vragen elke week iets op te schrijven 
waar ze dankbaar voor waren. Met 
het schriftje onder de arm toog ik 
naar de gevangenis. In de groep ge-
komen merkte ik dat ik het moeilijk 
vond om het idee te opperen. De 
gedachte was dat ze me helemaal gek 
zouden vinden. Toen ik schoorvoe-
tend het idee naar voren bracht, riep 
een van de deelnemers, terwijl ik nog 
niet uitgesproken was: ‘geef maar 
hier dat schrift, ik begin wel!’
Dankbaar overhandigde ik hem het 
schrift en iedereen schreef vanaf dat 
moment elke week iets op waar hij 
dankbaar voor was. Daarna las hij 
het aan ons voor. Als het voor een 
deelnemer te moeilijk was om in het 

Dankbaar
Els Thissen 

We kunnen niet bepalen wat er om ons heen gebeurt, we kunnen wel 

bepalen hoe we ermee willen omgaan, met welke houding we wat 

er gebeurt tegemoet willen treden. Als dat een houding is waarmee 

je je bezeert aan de dingen die op je pad komen, dan is het mis-

schien tijd voor iets anders.

Attitudinal Healing geeft ons 12 principes voor het helen van onze 

innerlijke houding. Principe 8 is er één waar we onze tanden op stuk 

kunnen bijten en waarmee we kunnen blijven oefenen. Het principe 

zegt: ‘We kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn, 

wat er ook maar buiten ons gebeurt’. Ik hoor mensen regelmatig 

zeggen dat ze het spoor bijster zijn, voor ze het idee hebben dat er 

iets te kiezen valt. Iets in hen gaat er al eerder met hen vandoor.

Dankbaarheid is de weg naar vrede. Els Thissen laat zien waarom.
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Nederlands te schrijven, deed hij dat in zijn eigen taal. 
Een ander vertaalde het dan voor ons. Als iemand niet 
kon schrijven, dan schreef een ander het voor hem op. 
Elke week lazen we een stukje terug en schreven we er 
nieuwe dingen bij. Telkens verbaasde ik me over wat er 
naar voren kwam. Over de dankbaarheid voor een kaart 
van een vriend of vriendin, voor bezoek, maar ook voor 
het feit dat iemand achter de tralies zat zodat hij geen 

nieuwe misdaden meer kon en hoefde te plegen.
Of de NSB-man die ik in de televisiedocumentaire 
‘Nooit meer Laf’*, hoorde zeggen dat hij dankbaar 
was door een verzetsman in zijn been te zijn gescho-
ten, waardoor hij vanwege die verwonding nooit op 
patrouille kon en mensen neerschieten.
Duidelijk is dat, onder welke omstandigheden we 
ook verkeren, er altijd iets gevonden kan worden om 
dankbaar voor te zijn. Die redenen om dankbaar te zijn, 
zijn voor anderen misschien niet meteen te herkennen. 
Maar wonderwel wel voor degene die er middenin zit, 
als hij of zij ernaar op zoek gaat.

Kanker
Soms zie je dat ook bij mensen die te horen krijgen 
dat ze kanker hebben. Het lijkt of de onbelangrijk-
heid van alle, niet essentiële dingen helder wordt en 
dat deze naar de achtergrond verdwijnen om ruimte te 
maken voor de essentie. Het lijkt alsof vrede ruim baan 
krijgt. Daarin blijkt zich dan een enorme dankbaarheid 
voor alles te ontvouwen. Voor alles wat er is en voor 
alles wat er niet is.
Ik heb dat onlangs zien gebeuren bij een lieve vriendin 
die te horen kreeg dat ze kanker had in een terminaal 
stadium. Vrede daalde over haar neer en is gebleven. 
Er was connectie met een diepe dankbaarheid. Daar-

*In Nooit meer laf, Geertjan Lassche

VHTH, jrg.3 nr. 3

Het ware gebed is pure communicatie,

is danken en dank ontvangen, 

is wederkerigheid,

is uitwisseling van vreugde 

en dank met onze Schepper.

Marrigje Dijksma
Er kan altijd iets gevonden worden 

om dankbaar voor te zijn 

Een oud indiaans verhaal

Een oude Cherokee indiaan geeft zijn kleinzoon onderricht over het leven.

‘Binnen in me is een gevecht gaande,’ zegt hij tegen de jongen.

‘Het is een afschuwelijk gevecht tussen twee wolven. De ene wolf is slecht - hij bestaat uit woede,

jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, verwaandheid, zelfmedelijden, schuldgevoelens, wrok, 

minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit en ego.

De andere wolf is goed - hij is vreugde, vrede, liefde, hoop, kalmte, nederigheid, vriendelijkheid,

welwillendheid, medegevoel, vrijgevigheid, waarheid, compassie en geloof.

Binnen in jou woedt dezelfde strijd - en datzelfde geldt voor ieder mens.’ 

De kleinzoon denkt daar enkele ogenblikken over na en vraagt dan aan zijn grootvader:

‘Welke wolf zal het gevecht winnen?’ 

De oude Cherokee glimlacht en antwoordt eenvoudig:

‘Degene die je voedt.’
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door zag ik dat relaties in haar omgeving heelden. En 
ik merkte dat ik daarover een eindeloze dankbaarheid 
voelde. Zo kan elke situatie, hoe treurig hij er ook lijkt 
uit te zien, voor innerlijke heling zorgen.

De Cursus heeft veel verwijzingen naar dankbaarheid en 
spoort ons regelmatig aan dankbaar te zijn. Bijvoorbeeld 
Les 123, die als koptitel heeft ‘Ik dank mijn Vader voor 
Zijn gaven aan mij’. We worden er daar aan herinnerd 
dankbaar te zijn voor alles wat we gewonnen hebben. 
En wat we gewonnen hebben is, zo wordt ons in de les 
van de Cursus beloofd, veel meer dan wij doorhebben. 
Juist het dankbaar zijn brengt ons in contact met alles 
wat we gewonnen en ontvangen hebben en daardoor 
kan dat werkelijk tot ons besef doordringen. Zoals die 
vriendin met kanker, die zich door die dankbaarheid 
realiseert wat een onmetelijk verschil er is tussen hoe ze 
nu in het leven staat en hoe ze dat eerder deed.
Dankbaarheid geeft ons de gelegenheid onze blik van de 
materie en de vergelijkingen weg te wenden en open te 
staan voor alle gaven en hulp, en het besef van eenheid. 
In les 195 worden we eraan herinnerd dat zolang we de 
wereld ‘verkeerd’ bekijken, we de les van dankbaarheid 
moeilijk of niet kunnen leren. En dat ‘verkeerd’ bekij-
ken van de wereld is vooral gebaseerd op de valkuil van 
het vergelijken van anderen met mezelf. 

Familieopstellingen
Bij het begeleiden van familieopstellingen kom ik met 
zekere regelmaat tegen dat er deelnemers zijn die ener-
zijds aangeven te willen vergeven en vrede ervaren en 
anderzijds zeggen pertinent te weigeren om te buigen 

voor vader of moeder. Daar liggen vaak flinke verwijten 
aan ten grondslag. Soms zijn de situaties waarin ze als 
kind verkeerden ook niet bijzonder rooskleurig of mis-
schien wel ronduit slecht te noemen. Ze zien zichzelf als 
slachtoffer van hun ouders. 
Het kan een opluchting zijn te zien dat het dát was wat 
er gebeurde en dat ze daar als kind niets aan konden 

doen. Maar we redden het niet om met een slachtof-
ferhouding een vredig leven te leiden. Dat vraagt een 
andere instelling, een andere houding. Als we die niet 
weten te vinden, wordt het eerder een leven van lijden. 
Waar het idee van slachtofferschap voorop ligt kan geen 
dankbaarheid, hoe weinig ook, gevonden worden.
Het wonderlijke is tegelijkertijd dat als ik mensen vraag: 
‘wil je dat ik je zie als slachtoffer van je verleden, of als 
heel mens?’ dat dan 99,5% direct antwoordt met ‘als heel 
mens!’ En die halve procent besluit, in elk geval tot nu 
toe, voor het einde van de workshop dat ze ook als heel 
mens gezien willen worden. Dat is voor mij de indicatie 
dat we in wezen weten, dat we in onze essentie, in onze 
heelheid, gezien willen worden. 

Wat te doen met onze verwijten?
Wrok en verwijten die we jaren koesteren, zijn vaak 
moeilijk los te weken of te ontmantelen. We vertellen de 
verhalen die daarbij horen in onze gedachten aan onszelf 
en (soms) ook aan anderen. Daarmee bevestigen en 
versterken we ze. Het gaat niet om de vraag of het ‘goed 
of fout’ is als we dat doen. Het gaat vooral om inzicht in 
het principe waarlangs dit werkt. 
De Cursus zegt dat je versterkt waar je je aandacht 
op richt. Dat is precies wat er gebeurt als ik wrok en 
verwijten heb en die, door mijn focus daarop, in stand 
houdt. Daar raakt dankbaarheid totaal uit zicht. 
Als ik een andere ervaring wil dan die ik tot nu toe 
gehad heb, vraagt dat een anders omgaan met en een 
andere houding van mij naar de dingen die er gebeurd 
zijn in mijn leven.
Jampolsky vat dat samen in de titel van zijn boek Veran-
der je denken, verander je leven. Een andere houding levert 
een andere ervaring. En een andere ervaring geeft mij 
een totaal nieuwe blik op mijn leven.

Bij familieopstellingen zie je dat representanten, die voor 
mensen staan die sterke verwijten naar hun ouders heb-
ben, deze ouders vaak niet herkennen. Ook gebeurt het, 
als degene voor wie de opstelling gedaan wordt in het 
veld komt, dat deze dan zegt: ‘Ik weiger te buigen’. 
Op zo’n moment wordt gezocht naar waar wel aansluiting 
gemaakt kan worden. Als we niets kunnen vinden waar-
over iemand dankbaar is in relatie tot zijn of haar moeder, 

Schapen aan de dijk

Eenzelvig staan ze samen aan het hek

als in de avond wij de dijk bestijgen.

De hond mijn goede herder hijgt,

ze zou ze willen drijven.

Een wollen wand die kijkt en zwijgt.

Wij voelen meer dan dat we zien

in ’t duister hun aanwezigheid.

Zijn ze gelukkig daar te zijn?

Ze zijn.

Anita Koster

Je versterkt waar je je aandacht 
op richt
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dan zoeken we naar iets basaals. Iets dat niet te ontkennen 
is, zelfs al zou iemand dat willen. Dat is bijvoorbeeld het 
gegeven dat een moeder het kind heeft gebaard, dat ze dat 
heeft gedragen en doorstaan. Dan werken we met de zin: 
‘Dank je dat je mij geboren hebt (laten worden).’ 
Dat is meestal het moment dat de connectie wordt her-
steld, dat er een nieuwe ruimte wordt ervaren. Dan kan 
er gebogen worden. En in die simpele buiging wordt 
contact met mildheid gemaakt, waardoor de deur naar 
gevoelens van dankbaarheid wordt geopend. Hoe klein 
ook, het is een nieuwe richting die is ingeslagen en de 
focus verlegd is, weg van de wrok en verwijten naar een 
nieuw perspectief. En, zoals al eerder gezegd, waar we 
op focussen dat wordt vergroot.

Totaal dankbaar
Als we werkelijk op een andere manier in het leven 
willen staan, kunnen we de uitnodiging van les 195 van 
ECIW volgen, die zegt: ‘Liefde is de weg die ik in dank-
baarheid ga’. 
Als we stoppen met vergelijken, plukken we daar on-
middellijk de vruchten van, ‘Want haat is vergeten wan-
neer we vergelijkingen naast ons neerleggen’ (Wd1.195.8:2).

Dan rest er niets als blokkade voor het ervaren van vrede 
en zullen we totaal dankbaar zijn.
En, verbazingwekkend of niet, aangezien ik alleen maar 
mezelf kan kruisigen, kan ik ook alleen maar mijn eigen 
dankbaarheid oogsten. ‘De wereld moet jou dankbaar 
zijn wanneer je haar bevrijding schenkt van jouw illusies. 
Maar jouw dank komt ook jou toe, want haar bevrijding 
kan alleen de jouwe weerspiegelen. Jouw dankbaar-
heid is alles wat jouw geschenken nodig hebben om de 
blijvende gift te zijn van een dankbaar hart dat voor altijd 
bevrijd is uit de hel’ (Wd1.197.3:1-3).

En, zegt de les verder, of dat wat je geeft in de vorm 
aanvaard wordt of niet door de ander, dat maakt he-
lemaal niet uit, want ‘Er is in zijn denkgeest een deel 
dat samen met de jouwe dankzegt aan jou. ... Ze zijn 
ontvangen waar ze gegeven zijn. In jouw dankbaarheid 
worden ze universeel aanvaard en dankbaar erkend door 
het Hart van God Zelf’ (Wd2.197.4:2 &4-5).

Waar het in essentie op neer komt is dat de effecten van 
dankbaarheid altijd voelbaar zijn, namelijk door ons-

zelf. Daarnaast wordt dankbaarheid altijd ontvangen, of 
mensen zich dat bewust zijn of niet. Er is een deel van 
die ander, dat samen met mijn deel, deel uitmaakt van 
eenheid en dat niet anders kan dan in eenheid delen in 
dankbaarheid. En waar wij helen, helen we nooit alleen. 
Het is aan ons om daar volkomen op te vertrouwen, 
terwijl wij ontvangen wat een dankbaar hart teweeg 
brengt. •

C
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Dankbaar

Dankbaarheid wordt in de wereld vaak verward met schuld-

gevoel. We hebben iets gekregen wat goed bedoeld is, dus 

moeten we dankbaarheid tonen door snel iets terug te geven.

Dankbaarheid met de ogen van het hart is van een andere 

orde. Dankbaarheid vult ons hart met liefde en vreugde. Het 

heeft niets te maken met iets ontvangen uit de materiële 

wereld. Het is een overweldigend gevoel dat zich net als 

liefde wil uitbreiden. 

Dankbaarheid maakt nederig, dat is een woord dat meestal 

verkeerd begrepen wordt. Nederigheid is hemels. Weet dat 

het een en hetzelfde is als liefde, want daar komt het van-

daan. Als je vanuit liefde leeft, ligt dankbaarheid en nederig-

heid voor het oprapen. Het is groots en meeslepend. Iedereen 

die dit zo ervaren heeft zal dat bevestigen.

Onze persoonlijkheid schopt tegen deze woorden. Nederig-

heid betekent dan minder zijn dan iemand anders. Iemand 

dankbaar zijn voor zijn gunsten. 

Leer nederig en dankbaar te zijn met de ogen van het hart en 

je zal in vrede en vreugde alles ontvangen wat het leven je 

aanbiedt. Weet dat dankbaarheid een groot geschenk is van 

leven met een open hart.

Niek Zervaas
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Herken de gedachte 

die aan het lijden vooraf gaat

en onderzoek hem.

Elk lijden komt voort uit het vasthouden

aan onware gedachten.

Byron Katie

De focus verleggen naar een nieuw 
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Els Thissen

‘Ik ben 57 jaar en zou 58 kunnen worden in juli, als ik 
het haal. Ik heb een vrij agressieve vorm van maag-
darmkanker. Dat is wat de doktoren zeggen. En als ik 

naar mijn buik kijk lijkt het heel reëel. Doe ik dat niet, 
dan denk ik dat het goed met mij gaat. Ik heb nu ander-
halve maand niet gegeten en merk dat mijn energie weg 
is. Mijn darmen groeien dicht. Ik drink wat limonade en 

een laxeermiddel. Ik heb een darmverstopping gehad en 
hoop dat niet meer mee te maken.’

Hoeveel  jaar heb je AH en ECIW gedaan?
‘Ik heb de Cursus gekocht toen die in het Nederlands 
uitkwam. Ik kreeg er een boekje bij waarin stond dat jij 
een inleiding gaf bij jou thuis. Ik kwam binnen met mijn 
hoofd aan de grond. Wat was ik zielig, hahaha... Ik zat 
diep in de slachtofferrol. Het was ik in m’n eentje tegen 
de boze wereld.’

Wat hebben AH en de Cursus voor je gedaan?
‘De Cursus heeft me eerst veel hoofdbrekens gekost. 
Ik dacht: “ik ben te dom om dat allemaal te begrijpen, 
die ingewikkelde zinnen”. Toen ben ik met de lessen 
begonnen. Daar staat: “je hoeft het niet te begrijpen, 
alleen maar te doen”. Dat was een hele geruststelling! 
Die lessen bij jou hebben erbij geholpen om te leren 
het op een andere manier te zien. Dat heeft voor mij 
écht gewerkt, de wetenschap dat ik de keuze heb. Ik 
zit nu zo’n 10 jaar in de AH-groep en was een trouwe 
bezoeker.’ 

Mijn denkradio staat uit
Weet je nog wat je eerste innerlijke reactie was toen je de 
diagnose kreeg?
‘Ja. Het was 26 januari 2009 en de gynaecologe zei: 
“We hebben het biopt onderzocht en het is maag-
darmkanker. Dit is niet de primaire tumor maar een 

uitzaaiing”. Ik werd licht in mijn hoofd en dacht: “nu 
ga ik van mijn stokje”. Daarna werd het ontzettend 
rustig. Dat is gebleven en daar ben ik zielsdankbaar 
voor. Het lijkt op een rust die ik af en toe ervaren heb 
in een meditatie. Mijn denkradio staat uit. Het is stil en 
ruimtelijk van binnen. ‘s-Nachts lig ik soms wakker. 
Dan komen er gedachten over mijn eindtraject. Dan 
denk ik aan principe 5 van AH: “Nu is de enige tijd 
die er is en elk moment is bestemd om te geven” en 
vraag ik mezelf “wat kan ik nu aan mezelf geven?” Dat 
is telkens weer in het Nu blijven. Dan komt die rust 
terug. Een paar keer ben ik bang geweest en ik merk 
dat het overgaat. De rust blijft, behalve als ik misselijk 
ben. Het lichaam eist op zo’n moment veel aandacht 
op. Dan is het klussen en dat wordt gevolgd door de 
gedachte: “Ook dit gaat over!”’

Is er verschil in je innerlijke leefwereld van vóór en ná de 
diagnose?
‘Ja, er is een groot verschil. Nu ben ik gefocust. Op 

Nelleke Odekerken
Geboren te Elsloo, Limburg op 24 juli 1951.
Overleden te IJzeren op 2 april 2009.

I N T E R V I E W  M E T  N E L L E K E  O D E K E R K E N

Jarenlang nam Nelleke Odekerken deel aan 

een AH-groep in Zuid-Limburg. Naar aan-

leiding van fysieke klachten kreeg ze de 

diagnose ‘u bent terminaal en hebt nog en-

kele weken tot maanden te leven’. Els 

Thissen sprak vijf weken na de diagnose met 

haar over haar ervaringen en inzichten.

De dankbaarheid blijft!
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mezelf, op mijn stilte. Eerst was ik bezig met wat ik nog 
moest doen. Nu leef ik bij de dag. Dat bevalt me goed en 
is hetzelfde als in het Nu blijven. Als ik bij het oversteken 
onder een strontkar van een boer dood was gebleven, zat 
ik óók in de shit. Maar dan had ik dit interessante traject 
niet gehad. Ik beleef de pure eerlijkheid van mensen 
zonder dat iemand zich gekwetst voelt. Ik zeg nu tegen 
visite dat ik moe ben. Eerder zou ik dat niet zeggen 
omdat ik bang was dat mensen zich afgescheept voelden. 
Nu pikt iedereen dat en durf ik het te zeggen. Ik ben 
niet meer bang en heb niets te verliezen. 
Alles wat er gebeurt, voel ik als een bonus. Mijn familie 
die jarenlang is weggeweest komt nu terug. Ik was het 
zwarte schaap doordat ik een beslissing nam die niet 
begrepen werd. Nu komen een broer en zus helemaal 
van hun woonplaats naar mij fietsen. Er gaat iets open 
bij anderen en bij mij. Ik ben eerlijker en merk dat 
anderen dat fijn vinden. Ik denk vaak aan de vraag die 
je regelmatig in de groep stelde: “wat wil je het liefst, 
dat mensen quasi beleefd of eerlijk zijn?” Ik zie nu dat ik 
liever wil dat zij en ook ik eerlijk zijn.’

Had je dit proces liever willen missen?
‘Nee, ik vind dit interessanter dan onder een strontkar 
komen. Ik maak dit liever mee dan dat ik tachtig wordt 
zonder al deze ervaringen en inzichten. Het brengt mij 
en mijn gezin innerlijke vrede en harmonie. De strijd is 
voorbij.
Ik voer ook geen strijd met de kanker. In het begin 
dacht ik nog beter te worden. “Als ik maar visualiseer 
en focus” hield ik mezelf voor. Ondertussen groe-
ide mijn buik door. Toen dacht ik: “dat is blijkbaar 
mijn weg niet” en mocht ik daarmee dealen. Je kunt 
wel een fysiek wonder verwachten, maar het échte 
wonder is al gebeurd. Dat is een wonder op geestelijk 
niveau.’ 

De koningin-moeder heft het glas
Wat is je grootste “shift in perception” (andere manier van kijken)?
‘Dat ik nu naar mezelf kijk en me afvraag: “wat wil ík 
eigenlijk?” Ik was zo bezig met het kijken naar anderen 
en me dienstbaar op te stellen. Met dienstbaarheid is 
natuurlijk niets mis, maar ik vergat mezelf daarbij. Het 
is niet dat ik daarom een slachtoffer ben. Het was een 
keuze die ik toen maakte. Nu kijk ik eerst naar wat ik 
zelf wil. Ik lig in bed en alles gebeurt om me heen. En ik 
kan het nog hebben ook. De koningin-moeder heft het 
glas en vraagt om limonade hahaha... Opeens draait het 
om mij, vooral bij mezelf!’

Wat raad je mensen aan die horen dat ze kanker hebben of dat 
ze doodgaan?
‘Dat zou ik niet weten. Ik denk voor mezelf dat er niets 
mis is met doodgaan. Ik ga iets eerder dood dan gemid-
deld en mijn omgeving prettig vindt. Als ik AH niet had 
gedaan en niet elke week had geoefend in het maken van 

de keuze hoe ik tegen de dingen aan wil kijken, dan had 
ik deze rust nooit kunnen vinden. Dus als ik iets moet 
zeggen dan is het: “ga nu alvast werken voor als het uur-
U daar is”. Zodat je bagage hebt om ermee om te gaan. 
Ik heb nu de pay off van al die jaren werk en daar ben ik 
héél dankbaar voor.    
Ik kwam de AH-groep binnen als een “jankvel” (huile-
balk), in een diep drama. Dat was een patroon. Door de 
loop der tijd heen is dat janken gebleven, maar ik zag het 
mezelf doen en ik moest erom lachen. Sinds de diagnose 
heb ik niet meer moeten janken. Soms zijn er een paar 
tranen. Bijvoorbeeld op het moment dat ik me realiseer 
dat ik mijn passie, muziek maken, moet loslaten. Ik speel 
in een groep en gisteren kon ik dat voor het eerst niet 
meer en speelde iemand anders de partij die ik altijd 

speelde. Maar ook dat gaat over.’   
Hoe ben je in je leven met je passie omgegaan?
‘In mijn jeugd heeft muziek me geholpen in mijn situ-
atie. Tegen alle verdrukking in en zonder vooropleiding 
ben ik naar het conservatorium gegaan. Het heeft met 
passie te maken dat het me gelukt is, want ik wilde het 
écht. Daarna kreeg ik een gezin en heb ik de muziek 
verwaarloosd. In die tijd dacht ik dat andere dingen 
belangrijker waren en tegelijkertijd dacht ik dood te 
gaan tussen deze vier muren. Ik had niet eens in de gaten 
dat ik mijn passie verwaarloosde. Wel wist ik dat ik te 
weinig muziek luisterde en speelde, maar ik had aller-
hande redenen waarom dat niet kon. Zo redeneerde ik 
het weg. Tot er op een dag een panfluitiste voor de deur 
stond en vroeg of ik haar wilde begeleiden. Sinds die 
tijd, zo´n 14 jaar nu, schrijf ik weer begeleidingen uit en 
speel ik weer. 
Die panfluitiste speelt prachtig en gepassioneerd. Je ziet 
haar zeker bij de crematie. Met de ogen dicht be-
weegt het alle kanten op. Ik geniet er telkens van. We 
speelden ooit in een zaal met een podium. Zij speelde 
een aantal Doina’s. Dat zijn klaagliederen. Opeens 
stond ze met haar ogen dicht drie centimeter van de 
rand van het podium. Toen heb ik geroepen: “Straks 
val je een meter naar beneden! Ogen open en weer 
terug!” haha…’

Zijn er moment in je leven waar je bewust niet koos of wel?
‘Ja, ik kan zien waar ik niet koos. En een enkele keer 
heb ik wel een keus gemaakt. Maar dan moest ik zo 
ongelofelijk met de rug tegen de muur staan, dat ik echt 
geen kant meer op kon. Ik ben daarin heel hardnekkig 
geweest.’

Stel dat je fysiek wonderbaarlijk zou genezen, zou je daar dan 
weer naar terug gaan?
‘Nee, dat kan niet meer, dat heb ik achter me gelaten. 
Dat is een duidelijke levensles geweest. Maar als goede 

Het echte wonder is al gebeurd!
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katholiek gaat dat zo. Dan ben je dienstbaar. Dan komt 
eerst de kerk, dan je familie, je oma en je tante en nog 
een hoop andere mensen. En daar achteraan komt 
“door mijn schuld, door mijn schuld en Heer ik ben 
niet waardig.” Daar achteraan kom ik. Zo’n opvoed-
ing heb ik gehad. Mijn vader was heiliger dan de paus! 
Haha..’

Niets meer te verliezen
Heb je iedereen en alles vergeven?
‘In eerste instantie zeg ik “Ja”. En ik wil er even over 
nadenken. “Ja”, ik kan er volmondig “Ja” op zeggen! 
Een van mijn zussen durfde niet te komen en komt toch 
nu zaterdag met mijn broer mee. Dat vind ik dapper. 
Ik zie nu hoe ze haar best heeft gedaan. We probeerden 
als kind te overleven in onze situatie. Ik kan ook voelen 
dat het met een van mijn broers, met wie ik het een 
en ander heb doorgemaakt in mijn jeugd, afgesloten is. 
Mocht hij nog komen voor ik dood ben, dan zal ik tegen 
hem zeggen wat het voor mij betekende hoe hij met mij 
is omgegaan. Ik heb niets meer te verliezen. Daar mag 
hij zijn verantwoordelijkheid voor nemen. Ik neem de 
mijne. Ik heb het toegelaten tot ik wegliep. En dat was 
vrij laat. Daarna heb ik het nog vaak herhaald in mijn ge-
dachten en verhalen. Vooral ook in de AH- en Course-
groep, tot het bij mij stopte.
Ik merkte dat ik minder last had met mijn vader en 
mijn broer dan met mijn moeder. Want die stond erbij, 
heeft het gezien en ontkend. Daar heb ik de grootste 
klus aan gehad. Toen mijn innerlijke relatie met mijn 
moeder “goed” was, was het met de rest van de wereld 
ook goed. Naar aanleiding van een liedje in een van de 
cursussen is er iets bij mij naar binnen gezakt en heb ik 
een bedankkaart aan mijn moeder gestuurd voor wie 
en wat ze is. Ik had haar 20 jaar niet gezien. Toen de 
kaart in de brievenbus zat werd ik bang. Ik heb gezweet 
en het was alleen maar angst. Later ben ik met een 
enorme bos bloemen bij haar op bezoek gegaan. Ze 
herkende me in eerste instantie niet. Na 20 minuten 
vroeg ze: “Wie ben je eigenlijk?”. Daar kon ik gelukkig 

om lachen. Mijn broer vertelde me dat mijn moeder 
het vreselijk heeft gevonden dat ze me niet meteen 
herkende.
Door deze hele toestand heelt mijn eigen gezin en het 
gezin waar ik uit kom. Althans voor wie dat wil. Het 
heeft een wonderbaarlijke werking als ik niet meer 
beschuldig. Ik merk dat anderen en ik zelf niet meer de 
neiging hebben om in de verdediging te schieten.
Ik ben ervan doordrongen, nu ik zie hoe ik geworsteld 
heb in mijn onwetendheden, dat iedereen z’n stinkende 
best doet. “Het is allemaal liefde en soms ziet het er wat 
rottig uit,” zeg jij weleens. Ik had de interpretatie dat 
het er rottig uitzag en kon de liefde er niet in herken-
nen. Als ik nu zie welke berichtjes, kaarten en brieven 
ik krijg, ook van mijn familie, dan is dat ongelofelijk 
en adembenemend. Sommige mensen van wie ik niets 
verwacht zijn er en sommige mensen die ik wel verwacht 
ontbreken. En het is helemaal prima.
Mijn zus was wat onthand en vroeg: “wat moet ik nu 
en hoe gaat het dan?” en ik kon zeggen: “doe wat goed 
voor je voelt, dan voel jij je vrij en ik ook”. Toen was 
het goed.

Ik probeer mezelf nu met prana, met licht, te voeden en 
ik voel me nog steeds goed. Mijn stem klinkt nog goed. 
Ik val wel af. Als mensen me zien, schrikken ze, want 
aan mijn stem door de telefoon hoor je niets. Ik ben nog 
steeds erg helder. 
Ik heb al die jaren hard gewerkt met AH. Als ik dat niet 
gedaan had dan was ik nu in paniek geraakt. Eerst heb 
ik kleine dingen omgezet. Toen kwamen er serieuzere 
zaken waar ik anders tegenaan ging kijken. Deze fysieke 
ziekte die ik nu heb, wordt door veel mensen als een 
groot ding gezien en ik merk dat ik het nu ook kan. Ik 
weet niet of me dat zonder die oefening was gelukt. Er is 
gewoon geen angst.’

Byron Katie zegt ‘zonder keuze geen angst’.
‘Dat heb ik altijd in een volle winkel. Dan wil ik koekjes 
en er ligt zoveel, dat ik niet weet wat te kiezen. Daar 
krijg ik ADHD van, hahaha…’

Wat is nog belangrijk om te zeggen?
Voor mijn gezin wil ik dat ze in harmonie doorgaan. 
Maar dat is niet in mijn hand. Ik had in de planning om 
93 jaar te worden en het loopt anders. Ooit ben ik een 
dankbaarheidsschrift begonnen en moest ik nadenken 
waar ik dankbaar voor was. Nu kan ik alleen maar den-
ken “Goh… wat ben ik dankbaar!” 
Er komen gedachten op en de dankbaarheid blijft.’ •
Nelleke overleed in de vroege ochtend van 2 april 2009. 
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Ik ervaar mijzelf als absolute schoonheid,

als verbazingwekkend liefdevol, 

als werkelijk niets.

Daar bedoel ik mee:

 Ik besta niet zonder onze mening over mij.

Byron Katie

Het heeft een wonderbaarlijke 
werking als ik niet meer beschuldig
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Samen in kist
Terwijl ik sta te koken vraagt Eva van vier jaar: 
‘Mama, kun jij tot honderd tellen? Doe ‘s’.
Ik tel tot honderd.
‘En hoe oud ben je dan als je dood gaat?’ vraagt ze.
‘Sommige mensen gaan dood als ze 70 zijn, soms als 
ze 80 zijn en ouwe opa was wel 95 toen hij dood-
ging.’ Dat er ook mensen heel jong sterven laat 
ik even buiten beschouwing. Je hoeft niet alles te 
weten als je vier bent.
‘Weet je,’ zegt Eva vervolgens, ‘als je dood gaat dan 
komt je flat vrij en dan kan daar weer iemand anders 
wonen.’ Ze heeft ergens een gesprek opgevangen 
blijkbaar. 
‘Dus als papa dood gaat en jij en Levi en ik, dan kan 

hier weer iemand anders wonen.’ 
Levi, die twee jaar is snapt het ook: ‘Jaaa! Papa 
dood, mama dood, Eva dood, Levi dood!’ roept hij 
enthousiast met stralende ogen.
Bij Eva verschijnt een denkrimpel en na een poosje 
zegt ze: ‘Maar dan wil ik wel bij Levi in de kist!’ ‘Ja 
hoor, mag wel,’ knikt Levi. En tussen de happen 
macaroni door verkneukelen ze zich over zoveel 
gezelligheid in één kist.

Ik geef ze een knuffel. 
Zo ziet de dood er uit zonder angst. Prachtig.

Boukje Grashuis
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We komen om de 14 dagen bij elkaar. Ik zit 
aan het hoofd van de lange tafel met het 
grote, blauwe boek in mijn handen. Zes 

mensen, gezeten aan de lange kanten van de tafel, doen 
hetzelfde.
Het valt me af en toe zwaar om de Cursus vast te hou-
den. Sinds vijf jaar ben ik in het onvrijwillige gezelschap 
van meneer Parkinson en vooral de rechterkant van mijn 
lichaam voelt stijf en onhandig aan. Mijn rechterhand 
trilt zachtjes en dat wordt steeds erger wanneer er iets 
spannends gebeurt. Het is een zichtbare spanningsmeter.

Ik zoek in mijn lin-
kerbroekzak naar mijn 
trooststeen. Hij is zwart. 
Ik heb hem jaren gele-
den tijdens een wan-
deling meegenomen. 
Sindsdien vergezelt hij 
me. Soms kwijt, dan 
weer gevonden. In de 
plooi van de stoel of 
onderin de wasmand. 
Die steen is verbonden 
met mijn trooster, de 
aartsengel Rafaël. Rafaël 
betekent immers: God 
geneest.
Jaren geleden, kort na 
de Parkinson-diag-
nose, heb ik in Venetië 
uren gezocht naar de 
Rafaëlkerk. Ik was die 
kerk tegengekomen in 
een prachtig boekje, De
engelen van Miss Garnett.
In dit kleinood heeft 
een Engelse commu-
niste een ontmoeting 
in Venetië met een 
hedendaagse variant van 
de aartsengel Rafaël.
Ik was dat jaar in febru-
ari op wintersport in 
Noord-Italië. Het was 
maar drie uur rijden 
met de trein naar de 
stad van mijn dromen. 
Ik verwisselde die dag 
het witte bergdorpje 
voor een kolkende stad 
met uitbundig verklede 
mensen, kleurige mas-
kers en overal muziek. 
Een paar dagen later zou 
het carnaval beginnen.

Wat is genezen?
Nadat ik me een paar uur had laten onderdompelen in 
de sprookjessfeer liep ik door straatjes die smaller en 
rustiger werden. Ik wist dat ik de goede kant uitging, 
maar vinden kon ik het kerkje niet. Ik besloot het niet te 
vragen, maar wandelde op vermoeide voeten mijn neus 
achterna. Het vinden van het kleine kerkje voelde als 
het einde van een queeste. Op het Rafaëlplein stond de 
Rafaëlkerk. Helaas werd de kerk net verbouwd en kon 
ik alleen laverend tussen steigers en hekken slinks binnen 
komen. Nadat ik het stof van mijn kleren had geklopt, 

De belofte
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keek ik om me heen en zag tot mijn tevredenheid geen 
andere mensen in de ruimte. Staande voor het altaar heb 
ik Rafaël beloofd om mijn trooststeen in deze kerk te 
offeren wanneer ik genezen zou zijn. 
Maar wat is dat, genezen? De afgelopen vijf jaar heb ik 
erover nagedacht.
Parkinson is een struikrover die je onverwachts overvalt. 
Hij neemt je energie, je levenszin en je soepelheid mee. 
Dan laat hij zich weken lang niet zien, totdat hij op een 
dag weer langskomt en je maandenlang niet meer loslaat. 
Het is een onvoorspelbaar proces.
De boodschapperstof dopamine wordt steeds minder 
in de hersenen aangemaakt, waardoor spiergroepen 
en stemmingen worden aangepakt. Dat heeft gevol-
gen voor het lopen, het omdraaien in bed, voor het 
schrijven, slikken en voor alles wat door spieren wordt 
aangestuurd. Wat de stemming betreft heeft meneer 
Parkinson mij twee keer stevig onder water gehouden. 
Ik heb niet geweten dat depressiviteit zo zwaar kan 
wegen.

Heler
Na de eerste twee jaren leven met Parkinson werd het 
me duidelijk dat genezen voor mij niet is: de afwezigheid 
van ziekteverschijnselen.
De sjamaan Alberto Villoldo opende mij de ogen voor 
het begrip heling: ‘Je kunt geopereerd worden aan een 
blinde darm. Dan ben je wel genezen, maar niet ge-
heeld. Je lichaam kan nog steeds deel uitmaken van een 
ziek systeem. Heling vindt plaats op zielsniveau. Wan-
neer heling plaats vindt, kan soms lichamelijke genezing 
plaatsvinden, maar soms ook niet’.
De Duitse monnik Anselm Grün vult hierop aan: ‘Ziekte 
kan ons helpen onze eigen schaduwkanten onder ogen te 
zien. De ziekte laat ons zien wat we in ons leven hebben 
buitengesloten. Door op die donkere plekken licht te 
laten schijnen, kunnen we die stukken accepteren en bij 
ons laten horen. We zijn dan heler’.

Al lang voor de diagnose was er bij mij een verlangen 
om de wereld te helen en om verbindingen aan te gaan 
met andere mensen.
Ik las geboeid het verhaal van een joodse vrouw die met 
getraumatiseerde bevolkingsgroepen rituelen ontwierp 
om beter om te kunnen gaan met pijn en verdriet van 
oorlog en onderdrukking. Zij leidde een project met 
deelnemers uit Rwanda, Bosnië en Armenië dat heette: 
‘Democratie kan niet worden opgebouwd door han-
den van gebroken zielen’. Door de pijnlijke plekken te 
benoemen en daar tijdens een zelfbedacht ritueel bij stil 
te staan werd de pijn opgelost en kon het leven weer 
verder gaan.

Genezen is angst laten varen
Ondanks mijn betrokkenheid bij de wereld realiseerde 
ik me steeds meer, door mijn ziekte, dat mijzelf helen de 

belangrijkste stap was. Zoals iemand tegen mij zei: ‘Des 
te meer licht je uitstraalt, des te meer licht kun je op je 
omgeving laten schijnen’.
Ik werd enthousiast bij het lezen van de boeken van de 
Amerikaanse psychiater Jerry Jampolsky. In 12 principes 
geeft hij mogelijkheden om anders naar de wereld te 
kijken. Vooral het tweede principe sprak mij aan: ‘Ge-
zondheid is innerlijke vrede en genezen is angst laten 
varen’. Want pas de afgelopen jaren realiseerde ik me 
hoe bang ik mijn hele leven was geweest. Ik schreef in 
die tijd een gedicht over 20 dingen waar ik bang voor 
was. Bang voor het onweer, bang voor afwijzing, bang 
om dood te gaan, bang voor het lijden, bang in een 
tunnel. De laatste regel luidde: Alleen ben ik niet meer 
bang om bang te zijn. Door mijn angsten te erkennen 
en er licht op te laten schijnen werden ze al minder.
Ik voelde niet alleen de echtheid van de woorden van 
Jampolsky. Hij gaf me ook allerlei praktische aanwij-
zingen die ik iedere dag kon oefenen. Zo observeerde 
ik dagenlang mijn gedrag en mijn gedachtes. Was het 
uitspreken van ‘terechte’ kritiek op mijn collega verbin-
dend of isolerend? Wil ik gelijk hebben of gelukkig zijn? 

Wilde ik op zondagmorgen dat die wandelaars van het 
fietspad afgingen of kon ik met een glimlach er omheen 
fietsen?
Ik kon ook korte momenten contact maken met het be-
wustzijn dat ik geheeld was en dat het op die momenten 
onbelangrijk was of ik slecht of goed liep. Een verrui-
mend inzicht door een andere bril op te zetten.

Een tempel
Al die tijd bestond bij mij de behoefte om mijn inzichten 
en ervaringen te delen met andere mensen die zich bezig 
houden met heling. Met plezier las ik bij Jampolsky 
over het ontstaan van Attitudinal Healing groepen. Het 
bezoeken van de Nederlandse website was de volgende 
stap.
Sinds een jaar ben ik deelnemer aan een Attitudinal Hea-
ling groep en sinds een paar maanden laaf ik mezelf met 
een aantal andere mensen aan de bron zelf: Een Cursus 
in Wonderen. Ik ervaar de plaats waar beide groepen 
samenkomen als een tempel waar ik een paar uur mag 
verblijven. Ik voel regelmatig dat ik boven mezelf wordt 
uitgetild. Het zijn vrijplaatsen waar ik een helende hou-
ding kan oefenen.

Mijn rechterhand trilt nog steeds, de steen zit nog 
steeds in mijn linkerbroekzak, maar… hij haalt de kerk 
wel!

Hans de Rijke
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Ik wil een ervaring met jullie delen die een regelrecht 
gevolg is van Een Cursus in Wonderen. Al maanden 
ben ik aan het stoeien met het gedachtegoed en ik 
moet eerlijk bekennen dat ik nog niet veel verder 
ben gekomen. Niet zo vreemd voor iemand als ik die 
de materie volledig moet kunnen bevatten en nog 
belangrijker, volledig moet kunnen ervaren om een 
stukje verder te kunnen gaan. Ik ben daarom naarstig 
aan het experimenteren geslagen met wat ik uit de 
Cursus had geleerd en ik moet zeggen, er ging een 
compleet nieuwe wereld voor mij open. Ik werd mij 
ervan bewust dat er ergens diep in mij een plekje was, 
waarin het ego geen invloed had. Daar heerste rust, 
vrede en bovenal liefde. Met vallen en opstaan leerde 
ik de mensen om mij heen, waar ik boos op was of die 
mij gekwetst hadden, daarheen te brengen en ik vroeg 
ze vergiffenis voor het feit dat ik niet gezien had wie 
ze werkelijk waren. Een ‘geheime’ missie waarvan de 
ander geen weet had. Tot mijn stomme verbazing ver-
anderde de relatie met die mensen totaal. Voor mij de 
ultieme bevestiging van wat de Cursus mij tot dusver 
had geleerd.

Ontmoeting met mijn zus 
Mijn geheime missie werkte echter niet altijd en 
dat werd pijnlijk duidelijk toen ik een paar weken 
geleden in de spiegel keek en daarin ongevraagd het 
gezicht van mijn oudste zus tegenkwam. Een zacht 
‘wordt het niet eens tijd om iets aan jullie relatie te 
doen’ denderde mijn oren binnen, maar werd al snel 
overschreeuwd door het gekakel van ego en zijn 
manschappen. Toch was de boodschap binnengeko-
men, alleen slaagde ik er niet in om haar de speciale 
kamer binnen te loodsen. 
De slechte relatie met mijn zus bleef me onbewust 
toch dwarszitten en ik begon, uit macht der ge-
woonte, het fenomeen zus en ik, te analyseren. Zoals 
altijd kwam ik uit bij de conclusie, dat we als kind 
hadden geleerd dat we elkaars vijanden waren. Een 
direct gevolg van onze problematische jeugd en het 
klimaat waarin we moesten overleven. Zij als oudste 
en ik als jongste met daartussenin nog vier anderen. 
Ik wist echter niet wat ik met de situatie aan moest, 
ik was niet boos op haar, voelde geen rancune of iets 
dergelijks en voelde me eigenlijk alleen maar verdrie-
tig over de slechte relatie met haar.
Een dag na de kerst belde mijn zwager met de me-
dedeling dat mijn zus in het ziekenhuis lag. Ik nam 

de boodschap voor kennisgeving aan, vroeg naar haar 
toestand en wenste hem sterkte met de situatie, en 
ging weer verder met wat ik aan het doen was. Een 
paar uur later voelde ik echter een groeiend verlan-
gen om haar op te zoeken. En hoewel ego en zijn 
handlangers me op allerlei manieren op andere ge-
dachten probeerden te brengen, pakte ik de telefoon 
en belde mijn zwager met de mededeling dat ik mijn 
zus ging bezoeken. Hij was met stomheid geslagen en 
vroeg me naar het waarom van mijn ongewone daad. 
Ik vertelde hem naar waarheid dat ik dat absoluut 
niet wist, dat de redenen me eigenlijk ook geen bal 
interesseerden en dat ik gewoon het verlangen voelde 
om haar te zien.
Wat er gebeurde toen ik haar na zoveel jaren in de 
ogen keek is bijna niet te beschrijven. Voor de aller-
eerste keer zag ik mezelf in haar, zag en ervoer ik wie 
we werkelijk zijn en voelde zoveel liefde voor ons al-
lebei, dat mijn hart te klein leek. En zij voelde en er-
voer hetzelfde. Alle mitsen en maren van onze slechte 
relatie waren volledig verdwenen, deden er op de 
een of andere wonderlijke wijze volstrekt niet meer 
toe, waren totaal onbelangrijk. Deze ontmoeting, dit 
feest van herkenning, was het enige dat telde. We 
hebben elkaar anderhalf uur vastgehouden, aangeke-
ken, verwonderd en genietend van deze hernieuwde 
kennismaking. We hebben nauwelijks iets gezegd en 
dat was ook niet nodig. Mijn man en zwager snapten 
er niets van, ze waren getuige van iets dat ze nooit 
eerder hadden gezien of ervaren. Ach die lieverds zijn 
helemaal in de war.
Het is nu een paar dagen later en ik ben nog altijd 
van mijn stuk door deze ontmoeting, die zoveel in 
mij heeft veranderd. Aan de ene kant ben ik verbaasd, 
dat ik in staat ben om zoveel liefde te kunnen voelen 
en aan de andere kant voelt het heel vertrouwd, alsof 
het nooit anders is geweest... en dat is natuurlijk ook 
zo! Het bewustzijn van verbondenheid met anderen 
is nu groeiende en het verlangen om de mensheid 
met die liefde tegemoet te treden, groeit mee. Geen 
‘geheime’ achterkamertjespraktijken meer maar open-
lijke liefde. Tjee, als iedereen dat zou kunnen doen... 
mijn God, hoe zou de wereld er dan uitzien?
Ik kijk naar het boek dat al maanden op me ligt te 
wachten en weet dat ik klaar ben voor een nieuw 
hoofdstuk. 

Rita Cornegge

Wie we werkelijk zijn
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H E T  H A R T

13 september 2009, Moorveld
Miniworkshop ECIW
19-20 september 2009, Groesbeek
Familie- & Systeemopstelling
26 september 2009, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
3 oktober 2009, Heerlen
Familie- & Systeemopstelling
11 oktober 2009, Moorveld
Miniworkshop ECIW
16 oktober 2009, Hilversum
Familie- & Systeemopstelling
17 oktober 2009, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
24 oktober 2009, Ossendrecht
Fam & Systeemopstel & Att.Heal.
31 oktober 2009, Eindhoven
Familie- & Systeemopstelling
15 november 2009, Moorveld
Miniworkshop ECIW
20-22 november 2009, Wahlwiller
Familie- & Systeemopstelling
6 december 2009, Amersfoort
Miniworkshop ECIW
12 december 2009, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
13 december 2009, Moorveld
Miniworkshop ECIW
27 dec’09-1 jan’10, Havelte
Van oud naar nieuw; 
Vergeef, en je bent vrij!
9 januari 2010, Maassluis
Familie- & Systeemopstelling
22-24 januari 2010, Wahlwiller
Facilitatortraining
5-7 februari 2010, Wahlwiller
Training Familie- & Systeemopstelling
13 februari 2010, Den Haag
Familie- & Systeemopstelling
14 februari 2010, Den Haag
Familie- & Systeemopstelling
27 februari 2010, Moorveld
Familie- & Systeemopstelling
6 maart 2010, Lottum
Workshop met Els Thissen
27 maart 2010, Eindhoven
Trainingsdag familieopstelling
3 april 2010, Hilversum
Landelijke Facilitatordag
4 april 2010, Amersfoort
Mini-Workshop
10-11 april 2010, Groesbeek
Retreat met Els Thissen
1 mei 2010, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling

RETRAITES
Van oud naar nieuw. Vergeef, en je 
bent vrij!
Stilte, uitwisseling, vragen: retraiteda-
gen met geleide meditaties, schrijf- 
en andere oefeningen onder andere 
gericht op vergeven. En daarin zul je je 
altijd al aanwezige vrijheid ervaren.
27 dec’09-1 jan’10, Havelte
Zo 18-vrij 11 uur. Meeuwenveen, 
Meeuwenveenseweg 1-3, 7971 PK. 
Cursuskosten �300. Verblijf 2pk �300.
Retraite
Stilte & uitwisseling, vraag & antwoord. 
10-11 april 2010, Groesbeek
Za 10–zon 16 uur. De Poort, Biesselt-
sebaan 34, 6561 KC. Deelname �130.
Verblijf 1pk �110; 2pk �100
Voorjaarsretraite met sapmaaltijden
Stilte, uitwisseling, vraag & antwoord, 
en sapmaaltijden. 
12-16 mei 2010, Havelte
Woe 18.00- zo 11.00 uur. Meeuwen-
veen, Meeuwenveenseweg 1-3, 7971 
PK. Deelname �200. Verblijf 2pk 
�225 (slapen & sapmaaltijden).

WORKSHOPS
Workshops Familie & Systeem-
opstellingen
‘Ja’ zeggen tegen dat wat er is! Die kans 
heb je in een familie- of systeemopstell-
ing. Inzicht in de situatie en ‘ja’ zeggen 
voelt als het herwinnen van je vrijheid, 
die er overigens altijd al was. Het 
geboortegezin, het huidige gezin, een 
werksituatie of strijdende elementen in 

een relatie of persoon kunnen onder-
werp zijn van een opstelling, waardoor 
patronen en spanningsvelden zichtbaar 
worden. Deze aan het licht te brengen, 
leidt vaak tot harmonisering en genez-
ing. Het gaat bij een opstelling niet om 
goed of fout, slechts om het transparant 
en daardoor inzichtelijk maken van de 
situatie.
19-20 september 2009, Groesbeek
Zat 10-zon 16 uur. De Poort, Bies-
seltsebaan 34, 6561 KC. Cursus �130.
Verblijf 1pk �110; 2pk �100
3 oktober 2009, Heerlen
Zat 10-16 uur. Toon Hermans Huis 
Parkstad. Zandweg 178, 6418 PB. 
Deelname �50
16 oktober 2009, Hilversum
Vrij 10-16.30 uur. Nieuw Nazareth 
Dr. Cuypersplein 7, 1222 NC, 
10-16.30 uur. Kosten �60
24 oktober 2009, Ossendrecht
Zat 10-16.30 uur. Abdij OLV Ter 
Duinen. OLV ter Duinenlaan 199, 4641 
RM. Deelname �55 (incl lunch/thee/
koffie). Opgave: info@devolksabdij.nl / 
0164-672546 (Er wordt ook aandacht 
aan Attitudinal Healing besteed.)
31 oktober  2009, Eindhoven
Zat 10-16.30 uur. Doopsgezinde gemeen-
te Eindhoven, Da Costaweg 16, 5615 
NB. Cursus �60 (incl. Koffie/thee).
20-22 november 2009, Wahlwiller
Vrij 10-zon 16 uur. Arnold Janssen 
Klooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA. 
Cursus �180. Verblijf 1pk �110.
9 januari 2010, Maassluis

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 D O O R  E L S  T H I S S E N
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Zat 10-16 uur. Ontmoetingscentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 3145 XN. 
Cursus �70 (incl. koffie/thee/lunch). 
Opgave: Nelly Tweehuijsen 010-
5917289 – nelke2@caiway.nl
13 februari 2009, Den Haag 
14 februari 2009, Den Haag
Za / Zon 9.30-17.30 uur. Buurtthuis 
de Hyacint, Annemoonstr. 25. Kosten: 
�60 per dag; �115 voor 2 dagen. (Incl. 
koffie/thee).
27 februari 2010, Moorveld
Zat. 10-16.30 uur. Parochiehuis De 
Kollekamp, Heerenstr. 77, 6237 NC. 
Kosten �50. (Incl. koffie/thee).

Mini-Workshops ECIW
Moorveld, 10-12.15 uur. Op basis van 
donatie, tenzij anders vermeld.
13 september 2009, Moorveld
11 oktober 2009, Moorveld
15 november 2009, Moorveld
6 december 2009, Amersfoort
Zo 14-15.30 uur. Meridiaancollege, 
Daam Fockemalaan 12, 3818 KG. �8
13 december 2009, Moorveld
4 april 2010, Amersfoort
In MIC programma.  Meridiaancollege, 
Daam Fockemalaan 12, 3818 KG.

Dagworkshop
In deze interactieve workshop werken 
we met kwesties die door deelnemers 
worden ingebracht. Een Cursus in 
Wonderen is daarbij richtinggevend.
6 maart 2010, Lottum
Za 10-16.30 uur. Hoofdstraat 44, 5973 
NG.

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 
tonen, en gebruiken de kleuren die zich 
aandienen. We werken met potlood, 
inkt en acrylverf. Om een mandala te 
maken hoef je niet gestudeerd te hebben 
of te kunnen tekenen. Gevraagd wordt 
de bereidheid om open te staan voor de 
impuls van het moment. 
27-30 mei 2010, Wahlwiller
Do 10 – Zo 16 uur. Arnold Janssen 
Klooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA. 
Cursus �200. Verblijf 1pk �165.

TRAININGEN
Training Familie & Systeem-
opstellingen
Voor mensen die zelf opstellingen wil-
len (gaan) begeleiden. Heb je belang-
stelling? Neem dan contact met ons op.
5-7 februari 2010, Wahlwiller 
vrij 10-zon 16 uur. Arnold Janssen 
Klooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA. 
Cursus �200. Verblijf 1pk �125

Trainingsdagen Familie & Systeem-
opstellingen
Hilversum 2009: 26 sep; 17 okt; 12 
dec.; 2010: 1 mei; 26 jun.
Za 10-16.30 uur. Nieuw Nazareth, Dr. 
Cuypersplein 7, 1222 NC. �60 per dag.
Eindhoven 2010: 27 mrt; 19 jun; 30 okt.
Zat 10-16.30 uur. Doopsgezinde gemeente 

Eindhoven, Da Costaweg 16, 5615 NB. 
Cursus �60 (incl. Koffie/thee).

Facilitatortraining
Training voor het begeleiden van AH-, 
Course- & andere groepen en be-
doeld voor mensen die willen leven en 
werken met de principes van Attitu-
dinal Healing en/of het gedachtegoed 
van Een Cursus in Wonderen en/of 
(AH- en /of Course) groepen wil-
len begeleiden. We oefenen verschil-
lende vaardigheden die samenhangen 
met de richtlijnen voor het werken in 
AH-groepen zoals empatisch luisteren, 
luisteren zonder oordeel of advies 
en goede raad te geven, je bewust te 
worden van wat je voelt en daarmee 
leren omgaan, angst herkennen en met 
de ogen van liefde kijken. Ook kijken 
we naar onze motieven om groepen te 
begeleiden. Wie wil, krijgt de gelegen-
heid om tijdens de training een groep 
te begeleiden. 
22-24 januari 2010, Wahlwiller
Vrij 10– zon 16 uur.  Arnold Janssen 
Klooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA. 
Cursuskosten: �185. Verblijf (1pk): �115

Landelijke facilitatordag
Voor facilitators van AH- en Course-
groepen, mensen die de facilitatortraining 
hebben gevolgd, en/of overwegen een 
groep te starten.
3 april 2010, Hilversum
Zat 10-16.00 uur. Nieuw Nazareth Dr. 
Cuypersplein 7, 1222 NC. Op basis 
van donatie.

Naam:

Straat:

Postcode en plaats: 

Telefoon:     E-mail:

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

Aanmelding activiteiten e/o bestelling

INFORMATIE EN OPGAVE
Centrum voor Miracles-Studies

Luipertstraat 12, 6237 NM Moorveld, 
tel: 043-3647987, e-mail: cms@elsthissen.nl 

website: www.elsthissen.nl
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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
Beverwijk:
Frans Kok 0299-673404
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
Monster:
Anne-Joke Vellinga 030-6920905
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
Nieuwegein:
Corrie van Zijl-van der Klij 
030-6038241
Soest (1)6:
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
Veenendaal:
Leneke van der Velde 06-21506214
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
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
Dreischor:
Trudy Huter 0111-406006
Middelburg (1):
Ria Castenmiller 0118-639949
Middelburg (2):
Pauline Klerkx & Paul Vreugdenhil 
0118-644020
Vlissingen:
Ellen Heystek 0118-418294 & 
Ankie Spinnewijn 0118-419498
Overijssel
Oldenzaal (1):
Rogier Pondaag 0541-510844
Oldenzaal (2):
Trudy ter Braak 0541-539261
Drenthe
geen groepen

Nederlandstalige groepen in het 
buitenland:

BELGIË
Ruimte voor innerlijke vrede: 
Beja Pingnet, Victor Nelisstraat 
16, 2900 Schoten, tel 03-6588287, 
Website: www.InnerlijkeVrede.be
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 �7,- 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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4 ...van hart tot hart...
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 het MIC Magazine uit. Zij is het contact- en ontmoetingspunt 
voor studenten en leraren van ECIW.

MIC ontmoetingszondag. 
Iedere eerste zondag van de maand (met uitzondering van juli) bent 
u vanaf 13.30 u tot 17.00 uur van harte welkom in het Meridiaan 
College, Daam Fockemalaan 12, 3818 KG Amersfoort. Tijdens deze 
ontmoetingszondagen wordt een lezing met miniworkshop gegeven 
en verzorgt MIC een uitgebreide boekentafel, waar u de Cursus, 
boeken en CD’s over de Cursus kunt inzien en aanschaffen. Er is 
een MIC-info-stand voor nieuwe Cursusstudenten en na de lezing 
is er ruimschoots tijd voor uitwisseling en kennismaking. Ook lig-
gen er folders van leraren met hun cursusprogramma. Er wordt een 
bijdrage van �8 per persoon gevraagd, koffie of thee inbegrepen. 
6 sept / Harry Welch, Interactieve lezing: De Cursus: eenvoudig of 
ingewikkeld?
4 okt / Ronald Belfor, Interactieve lezing: Twee aspecten van 
vergeving
Neem jouw eigen exemplaar van de Cursus voor deze ene keer 
mee.
1 nov / Wil Rijsterborgh Interactieve lezing: ‘Wij worden heel 
gemaakt in ons verlangen heel te maken’ (T18.III.7:4). Deze workshop 
wordt afgesloten met Sacred Dance o.l.v. Jeanne van Dorrestein

MIC website: www.miraclesincontact.nl  
Hier kunt u het programma van de ontmoetingszondagen in Amers-
foort bekijken en een routebeschrijving downloaden. Verder vindt u 
hier de uitgebreide webwinkel met boeken, audio- en dvd materi-
aal, de dagelijkse Cursuslessen, een vraag- en antwoordservice, de 
activiteiten van leraren in binnen- en buitenland, een overzicht van 
de studiegroepen etc.  

MIC Magazine 3/09. 
In dit nummer schrijft Margot Krikhaar een boeiend artikel over de 
Cursus als pad van verlichting. Dat klinkt erg mooi, maar hoe bereik 
je zoiets? En is verlicht worden hetzelfde als wakker worden uit de 
droom? Ook Michael Dawson komt in dit nummer met zeer prak-
tische adviezen voor Cursusstudenten die de vrede van God zoeken. 
Een voorproefje: ‘Als je wakker wordt, stel het doel van die dag vast 
om de vrede van God te vinden in iedere situatie die je tegenkomt’. 
En dat is nog maar het eerste advies... Verder in MIC Magazine de 
vaste rubrieken, columns, overzichten van lezingen, informatie over 
studiegroepen, bijeenkomsten, en workshops. Veel leesplezier!
Wilt u een abonnement? De minimale bijdrage voor 4 nrs per jaar-
gang is �15; los nr �4.50. Via de MIC website www.miraclesincon-
tact.nl  kunt u hiertoe een machtigingsformulier downloaden of het 
aanvragen via ons kantoor. 

Stichting Miracles in Contact, Postbus 3086, 3760 DB Soest, tel 035 
888 30 73 op di en vrij. E-mail info@miraclesincontact.nl

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-Al-

liance) &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 num-

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

SPIRITUELE KAARTEN. Gun jezelf en anderen een moment van 

schoonheid. wwwliduinejansen.nl

JAARGROEPEN DE CURSUS IN PRAKTIJK in Amsterdam, Almere, 

Utrecht en Zwolle. Maandelijkse bijeenkomsten ter ondersteuning 

van je Cursuspad. Praktijk, uitleg en toepassing. Informatie: www.

margotkrikhaar.nl, 036-545 11 54 

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN een praktische training voor 

hooggevoelige mensen. Start: 25 september. -www.het-palet.net / 

marja van’t Wel 033 - 4618995 - marjavantwel@gmail.com

James Twyman
Emissary of light �19,50
May Peace Prevail on Earth 
�19,05
The Order of the Beloved 
Disciple �20,50

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
Union �19,00
In Love Divine �19,00
I’m right here �19,00

Kathy Zavada 
Mother‘s Song �19,00
Return to love �19,00

Kirtana
Parrish Light �18,50

Sophia
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

CD lijst
De volgende CD’s zijn bij het Centrum te bestellen met de bestelbon of 
via www.elsthissen.nl. Prijzen exclusief portokosten.

R E G E LT J E S

Ontmoetingspunt Utrecht voor Een Cursus in Wonderen

Maandelijkse uitwisseling rond thema’s uit de Cursus via mini-work-

shops. Programma van 11.00 tot 12.30 uur: ruimte open vanaf 10.30 

uur. Entree �7(U-pas �5). Locatie: Angelshop, Oude Gracht 288a 

in Utrecht, ingang winkel (15 minuten lopen van station). Info: 030-

6565024. Voor de komende periode zijn de volgende bijeenkomsten 

gepland

• 20 september Peter Winteraeken: Liefhebben

• 18 oktober Tom Oosthuizen: Ziekte, gezondhei en genezen volgens 

ECIW

• 15 november Ad de Regt: Vergeven als dagelijkse oefening

E N V E R D E R . . .
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PLATFORM VOOR EEN CURSUS IN WONDEREN

MIRACLES in CONTACTMMMMMIIIIIRRRRRAAAAACCCCCLLLLLEEEEESSS iinn CCOONNTTAACCTT

Met in elke hand een boodschappentas loop ik over de 
Frederik Hendriklaan. Dan zie ik op geruime afstand 
voor me een groep puberjongens een leeftijdgenoot uit 
volle macht in elkaar schoppen. Het vervult me met 
afschuw. Tegelijkertijd vraag ik me af hoe ik hiernaar 
moet kijken - en sluis die vraag door naar de Heilige 
Geest. Er komt een zin in mijn gedachten die ik enige 
tijd geleden iemand hoorde uitspreken: ‘Als ik geen 
liefde zie - kijk ik niet goed genoeg’. Eigenlijk begrijp 
ik de uitspraak niet tot op de bodem. Maar hij zorgt er 
wel voor dat ik mijn gebruikelijke manier van kijken 
loslaat. Ik probeer nu te kijken zonder oordeel. De stoep 
is zeer breed en ik besluit langs de groep te lopen. Dat 
doe ik vaker in dit soort situaties, hoewel ik me er dan 
nog lang naar en schuldig over voel, maar angst voor ‘t 
eigen hachje overheerst. Ik kan er gemakkelijk aan een 
van beide kanten omheen. Ik kies voor de kant van de 
etalages. Maar terwijl ik langs de winkels rechtdoor loop, 
beweegt de groep zich al schoppend in mijn richting. En 
ik hoor de jongen bij iedere trap indringend kreunen. 
De groep loopt me klem. Ik kan er niet omheen. Dan 
zeg ik tot mijn eigen verbazing tegen de groep: ‘Jongens, 
wat ik hier zie, daar schrik ik van’. Een paar van hen 
draaien hun gezicht-plus-petje naar me toe. De laatste 
schoppers houden nu ook op - en weer zeg ik verbazend 
rustig: ‘Ik schrik van wat ik hier zie’. Vreemd is het, dat 
ik geen greintje angst voel voor de groep. En ik heb het 
idee dat dit komt doordat ik de zinnen uitspreek zonder 
een spoor van agressie. Ik voel me helemaal veilig. De 

jongens murmelen wat, halen schouders op en beginnen 
weg te lopen in de richting vanwaar ik vandaan kwam, 
met het voormalige slachtoffer tussen zich in. Als ik 
ongeveer 50 meter verder gelopen ben, kijk ik nog eens 
om. Is de groep niet de jongen alsnog aan het moleste-
ren? Nee. Ik zie dat ze nog steeds met z’n allen schou-
der-aan-schouder gewoon doorlopen in tegengestelde 
richting. Dan draait de jongen die zo geschopt werd zich 
om. Als zijn ogen mij vinden schreeuwt hij uit volle 
borst - en in goed Haags: Kàngkâh wèf!
Die woorden neem ik in dank in ontvangst - en de hele 
weg naar huis loop ik er inwendig om te grinniken.

Annemarie van Unnik
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Mandala kaarten 
Niet iedereen weet misschien, dat Els Thissen ook 
schildert. Ze maakt schitterende mandala's, met 
prachtige kleuren, vormen, gelaagdheid en soms ook 
teksten. Twaalf van haar mandala's zijn nu uitgeko-
men in een serie kaarten. 
Wie de kaarten uitspreidt op tafel zal verrast zijn 
door de veelheid aan kleuren. Ieder zal een eigen 
keuze maken over welke de ‘mooiste’ is of het meest 
aanspreekt. Die kaart zal mooi staan aan de muur of 
naast uw bed. Ik zag direct welke het voor mij moest 
zijn, die hangt al in een lijstje aan de wand. De kaar-
ten zijn ook heel geschikt om bij elke gelegenheid te 
versturen.    

Boukje Grashuis

Te bekijken en bestellen via www.elsthissen.nl of 
met de bestelbon in VHTH. Twee identieke kaarten 
met enveloppen voor �3,- en 12 verschillende met 
enveloppen voor �15,- (excl. verzendkosten).

Hoe moet ik hier 
naar kijken?

C
O

L
U

M
N

K A A R T B E S P R E K I N G
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Frans Kok

D       e crisis waar wij ons als mensheid momenteel 
in bevinden, bestaat uit actoren die met elkaar 
samenhangen en elkaar wederzijds beïnvloeden 

en versterken.

Zes crisisfactoren
1 - Er is sprake van een wereldwijde financieel-econo-
mische crisis, die in één jaar tijd het gehele financiële 
systeem, waaronder beurzen, beleggingsfondsen en 
banken, in elkaar deed storten. Met behulp van dui-
zenden miljarden steun vanuit de centrale overheden 
van verschillende landen lukte het om sommige banken 
overeind te houden. Maar ondanks dat functioneert het 
internationaal financieel stelsel en het bankwezen nog 
steeds niet en vraagt het om een totale herziening. 
2 - Grotendeels als gevolg hiervan is er een wereldwijd 

instorten van de reële economie, 
met als gevolg inkrimping van 
de industriële bedrijvigheid door 
faillissementen, bedrijfssluitin-
gen en massaontslagen. En het 
ziet ernaar uit dat de economi-
sche recessie komende jaren zal 
toenemen.
3 - Al decennia is er sprake 
van een ecologische crisis. Dit 
als gevolg van de gigantische 
uitstoot van CO2, de wereld-
wijde ontbossing, met als gevolg 
de opwarming van de aarde wat 
resulteert in klimaatverandering 
en stijging van de zeespiegel, 
overstromingen, milieurampen, 
toename van aardbevingen en 
orkanen, verwoestijning, enz.
4 - Tegelijkertijd is er sprake van 
een energiecrisis en dreigt op 
korte termijn een groot tekort 
aan fossiele brandstoffen. De 
vindplaats ervan is in handen 
van een beperkt aantal landen 
en daarin organisaties en elites 
die er een politiek machtsinstru-
ment van maken. Er wordt in 
het algemeen weinig respectvol 
omgegaan met onze planeet. Er 

is sprake van uitbuiting en uitputting van de aarde met 
zijn grondstoffen en zijn subtiel organisch evenwicht.
5 - Wereldwijd is er sprake van een morele crisis die 
zich uit in een machtstrijd tussen volkeren en rassen en 
wereldgodsdiensten als de islam en het christendom, het 
zogenaamde vrije Westen en de Arabische volkeren, 
waarbij de Verenigde Staten een hoofdrol vervulde in 
zijn rol als hoeder van het ‘vrije Westen’. Aan beide zij-
den is er sprake van een fundamentalistische stellingname 
over wie het goede vertegenwoordigt en wie het kwaad. 
Deze strijd kende zijn hoogtepunt onder president Bush 
in de Irak- en Afghanistanoorlog.
6 - Voorts is er sprake van morele crisis op het gebied 
van menselijke verhoudingen, zich uitend in vele echt-
scheidingen, eenzaamheid, depressiviteit, toename van 
welvaartsziektes als kanker en obesitas en aan de andere 
kant honger, aids en kindersterfte in de zogeheten ont-
wikkelingslanden. Verder is er sprake van verloedering 
op het gebied van normen en waarden en geldt steeds 
meer het ‘recht van de sterkste’. Het gevolg is dat er 
sprake is van een toenemende ongelijkheid in de verde-
ling van hulpbronnen, goederen en inkomen. 

Als je dit geheel zou samenvatten onder één noemer, 
zou je kunnen zeggen dat de mensheid dreigt ten onder 
te gaan aan de gevolgen van ongebreidelde hebzucht, 

We bevinden ons als mensheid wereldwijd in een 

crisis. Een die zowel qua inhoud als omvang zijn 

weerga niet kent en ons als mensheid dwingt een 

totaal nieuwe koers te gaan varen. Deze kans mo-

gen we niet voorbij laten gaan, stelt Frans Kok

Crisis of kans?
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machts- en korte termijn denken, zelfverrijking en ego-
isme. Leren wij het als mensheid dan nooit of is er sprake 
van dat wij opnieuw de gelegenheid krijgen om op een 
andere manier in het leven te gaan staan? 
Ik wil hiernaar gaan kijken met behulp van een drietal 
bronnen: de spirituele visie van Een Cursus in Wonde-
ren, een astrologische visie, en de openbaringen van de 
Maria Magdalena Code.

Een Cursus in Wonderen
In de jaren zestig van de vorige eeuw is er in zeven jaar 
tijd door Jezus aan Helen Schucman een spirituele visie 
doorgegeven, die hij de naam Een Cursus in Wonderen 
gaf. De kern van deze visie komt erop neer dat wij als 
mensheid hier op aarde een leerproces doormaken om 
onszelf weer te herinneren wie we in wezen zijn, name-
lijk God, dan wel Gods Zoon. Ogenschijnlijk zijn we dat 
vergeten en zijn we ‘door God uit het Paradijs verdre-
ven’. In de werkelijkheid heeft dit echter niet plaatsge-
vonden en is het een vrije wilsdaad van ons als God-
delijke wezens om ons ogenschijnlijk af te scheiden van 
wie we zijn. Deze afscheiding (die een diep schuldgevoel 
veroorzaakt) en de terugkeer naar onze Bron vormt 
de basis van ons leerproces. Via oordelen over goed en 
kwaad wordt uiteindelijk gezien dat er goed noch kwaad 
is maar uitsluitend Liefde. We leren dit al levend met een 
persoonlijkheid en een kwetsbaar lichaam, verkerend in 
een wereld van vormen en andere persoonlijkheden. De 

Cursus laat weten dat dit alles maar een spel is en dat we 
vergaten erom te lachen. Door het serieus te nemen zijn 
we erin gaan geloven, maar feitelijk heeft de afscheiding 
nooit plaatsgevonden. En zelfs als we erin geloven, zijn 
we altijd nog verbonden met God, en met de Heilige 
Geest, onze Innerlijke Stem, die ons oproept en leidt. 
Identificatie met onze persoonlijkheid brengt een gevoel 
van angst voor verlies en tekort met zich mee en de 
behoefte om buiten onszelf vervulling te vinden. Dit ge-
voel van tekort of angst projecteren we op onze naaste, 
die het ons moet geven - of niet. Het brengt een mecha-
nisme teweeg van slachtoffer- en daderschap, schuld en 
onschuld, aanval en verdediging en een vicieuze cirkel 
van geweld en macht en onmacht. Het doorbreken van 
dit patroon vindt plaats op het moment dat je bereid 
bent om naar je oordelen te kijken, of naar je Innerlijke 
Stem te gaan luisteren en je te laten leiden. Door verge-
ving kom je weer in contact met die werkelijke wereld 
van vrede, stilte, liefde, overvloed en geluk en wil je je 
gelijk graag opgeven voor geluk. Je doorziet je projectie. 
De leerweg is dus een schiftingsproces en alles in de 

materiële vorm is slechts een leer- of hulpmiddel. ECIW 
zegt: Liefde kan niet onderwezen worden, maar het kan 
wel praktisch worden ervaren, en: ‘Een universele theo-
logie is onmogelijk, maar een universele ervaring is niet 
alleen mogelijk, maar zelfs noodzakelijk’ (VvT.In.2:5). Op
enig moment zien we in dat we niet tot oordelen in staat 
zijn en zijn we bereid het over te geven aan de God in 
ons en uiteindelijk blijkt dat je dit Zelf bent en dat ieder-

een dit is in Eenheid verbonden. De mensheid bevindt 
zich nu op een keerpunt in dit kardinale leerproces. We 
hebben alle facetten van de materie ontdekt. De kwan-
tumfysica ontdekte een van de diepste geheimen hiervan, 
namelijk dat alles in wezen energie c.q. licht is. We heb-
ben het duister binnenstebuiten gekeerd, en zijn toe aan 
de volgende stap in ons bewustwordingsproces.

Een astrologische visie
Naast het begeleiden van ECIW groepen ben ik jaren-
lang werkzaam als astroloog. De astrologie leerde mij 
dat er altijd een samenhang is tussen de actuele planeet-
standen in de kosmos en stand van zaken op aarde. Zo 
boven, zo beneden. Wat zeggen de planeetstanden nu 
over de crisis? Ik beperk me tot de planeten die vooral 
verbonden zijn met collectieve processen op aarde en 
in de persoonlijkheid: Pluto, Saturnus en Uranus. Alle 
drie spelen ze een ingrijpende rol in het ontvouwen en 
verhelderen van de diepere betekenis van de crises en de 
tijd waarin dit alles gebeurt.

Pluto - planeet van dood en wedergeboorte
De planeet Pluto is de grote omvormer in de kosmos. 
Waarmee hij contact maakt daarvan blijft niets hetzelfde. 
Hij vernietigt en bouwt nieuwe vormen op. Wat onecht 
en vals is wordt ontmaskerd. Het gaat daarbij om de 
diepste omwenteling, geen steen blijft op de andere. 
Er vindt nu een totale vernieuwing en wedergeboorte 
plaats. Daarna is de wereld zowel op persoonlijk als 
collectief niveau totaal veranderd en naar een ander, 
verhoogd bewustzijnsniveau toegegroeid. 
Vanaf januari 2008 is Pluto in het teken Steenbok gaan 
lopen. Steenbok staat voor structuur en autoriteit en ver-
tegenwoordigt maatschappelijke instituties, organisaties. 
Daarnaast gaat het over verantwoordelijkheid, plichts-
besef, ordening, planning, ambitie en maatschappelijk 
aanzien. Op het moment dat Pluto het teken Steenbok 
inging, begon een turbulent doorbrekings- en afbraak-
proces rond alle aspecten van financiële structuren en 
organisaties die met macht en machtsmisbruik te maken 
hebben. Er brak een mondiale crisis uit in het hart van 
de financiële wereld: Wall Street. Aandelenbeurzen kel-
derden en de ene bank na de andere viel om. Aanleiding 
was een hypotheekcrisis als gevolg van het vanuit een 

De leerweg is een schiftingsproces

Krijgen wij als mensheid opnieuw 
de gelegenheid om op een andere 
manier in het leven te gaan staan?
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kortzichtige, hebzuchtige strategie 
verkopen van risicovolle hypothe-
ken. Toen de huizenmarkt inzakte 
konden deze hypotheken niet 
meer worden afgelost en werden 
banken met een enorm pakket 
oninbare schulden opgezadeld. De 
internationale verstrengeling van 
banken maakte de kredietcrisis 
mondiaal. In IJsland valt de totale 
economie stil door het wegvallen 
van twee grote banken. Overhe-
den en toezichthouders weten niet 
hoe de ramp af te wenden of op 
te lossen. Besloten wordt gigan-
tische sommen geld in de omval-
lende banken te pompen om ze 
zo draaiende te houden. Maar 
de werkelijke oplossing is van 
een andere orde en vraagt andere 
ingrepen, zoals een geheel ander 
banksysteem, dat vooral dienstver-
lenend is.

Uranus en Saturnus - radicale ver-
nieuwing tegenover behoudzucht
In het najaar van 2008 gingen 
Uranus en Saturnus in opposi-
tie met elkaar lopen. Daar waar 
de planeet Uranus contact mee 
maakt, vinden er radicale ver-
nieuwingen plaats. Uranus is de 
planeet van de intuïtie, vernieu-
wende impuls en een totaal andere kijk op de zaak. In 
zijn negatieve vorm kan dit chaos en eigengereidheid 
met zich mee brengen. De tegenpool Saturnus staat voor 

(hiërarchische) structuur, beperking, kaders, conservatie-
ve waarden, verantwoordelijkheid - en is in zijn nega-
tieve uiting vooral uit op behoud van het oude. 
Tot aan 2015 komen deze planetaire krachten met 
elkaar in botsing door middel van spanningsaspecten. 
In oktober 2009 gaat Saturnus het teken weegschaal in 
en komt dan in een conflictaspect te staan met Pluto tot 
augustus 2010. Vanaf 2010 staan deze drie planeten, met 
elkaar in een zogenaamd T-vierkant. Dat was eerder het 
geval. In de jaren dertig van de vorige eeuw. De tijd van 
de grote depressie, de opkomst van het fascisme in Italië, 
Duitsland en Japan, de aanloop naar WO-II, de onder-
drukking door Stalin in Rusland en de ontwikkeling van 
de atoombom. In deze periode werd de planeet Pluto 

ontdekt (1931) die toen door het teken Kreeft liep. Nu 
staat hij in het teken Steenbok, er lijnrecht tegenover.

Wat kan deze botsingen tussen deze planeetkrachten 
teweeg brengen?
De dynamiek van deze conflictaspecten wordt geken-
merkt door strijdlust, vernieuwing, behoudzucht en 
vernietiging dan wel transformatie. Het kan twee kanten 
uitgaan afhankelijk van hoe wij als mensheid met deze 
situatie omgaan. De onderliggende dynamiek en het 
spirituele aspect is dat we voor de keuze staan om een 
totale transformatie aan te gaan op alle terreinen van ons 
leven. En juist ook op die gebieden waarop de crisis zich 
nu manifesteert: financieel-economisch, productiewijze, 
energie en parallel hieraan op moreel gebied. De vraag is 
of we weer voor eigenbelang gaan, voor macht en ego-
isme, met alle risico’s van dien als geweld en zelfs oorlog. 
Door de behoudzucht van Saturnus kan de Uranische 
vernieuwingsdrift des te heftiger worden en er in samen-
hang met de vernietigende Pluto voor zorgen dat deze 
dynamiek ‘plutonisch’ uit de hand loopt. 
De komende periode vraagt een groot spiritueel bewust-
zijn en zeer wijs, daadkrachtig maar behoedzaam leider-
schap. Samenwerking vraagt nu een diep bewustzijn 

We staan voor de keuze om een 
totale transformatie aan te gaan
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omdat de neiging het eigenbelang obsessief na te jagen 
enorm wordt uitvergroot. Het ongeduld van Uranus en 
de weerstand van Saturnus kunnen zorgen voor ont-
wrichting op grote schaal, als de vernietigende macht van 
Pluto niet wordt omgezet in transformatiekracht. 
Als meer zelfreflectie en terughoudendheid wordt be-

tracht, kan het eigenbelang van multinationals, landen en 
overheden in een groter kader worden geplaatst. Glo-
balisering kan sneller plaatsvinden in een sociaal gelijk-
waardige situatie, waarin achtergestelde werelddelen hun 
gerechtvaardigde plaats krijgen.

De Maria Magdalena Code
Maria Magdalena was in de tijd dat zij op aarde verbleef 
een metgezel van Jezus, feitelijk zijn vrouw. Vanuit 
de kerk en de apostelen werd zij verguisd en kreeg zij 
de rol van hoer toegedicht. Dit is te plaatsen binnen 
de context van de onderdrukking van de vrouw die al 
duizenden jaren plaatsvindt. Een onderdrukking die 
wordt aangewakkerd vanuit de kerken met als hoog-
tepunt de inquisitieperiode toen zo’n honderdduizend 
vrouwen de dood vonden door marteling en op de 
brandstapel. En ook nu is de kerk nog steeds niet vrij 
van vrouwenonderdrukking. Maria Magdalena treedt 
momenteel vanuit de geestelijke sfeer naar voren om 
haar rol op aarde te gaan vervullen. Zij staat symbool 
voor het terugbrengen van het vrouwelijke op aarde en 
in de afgelopen jaren is hierover via doorgevingen veel 
helder geworden. 
Een belangrijk boek in het licht hiervan is de Maria 
Magdalena Code. Hierin wordt het incarnatieproces 
van de mensheid vanaf het begin van het ontstaan van 
de aarde, en de rol die de aarde daarin vervult, beschre-
ven. Volgens Maria Magdalena bevinden wij ons nu 
in de tweede incarnatiecyclus en is de eerste geëindigd 
met de vernietiging van Atlantis. In deze fase gaat het 
erom dat wij ons moeten gaan realiseren dat we een 
Eenheid vormen en dat onze belangen samenvallen. 
Daar zijn we als mensheid aan toe, maar het is aan 
ons hoe we dit doen. En het kan zijn dat de overgang 
gepaard gaat met geweld, zelfs een oorlog of veel strijd, 
afhankelijk van onze eigen behoudzucht. De overgang 
is er om de balans te herstellen tussen het mannelijke 
en het vrouwelijke, die uit evenwicht raakte door een 
totale ontkenning en onderdrukking van het vrouwe-
lijke c.q. de vrouw. In het Westen is sinds decennia 
een ontwikkeling gaande van vrouwenemancipatie en 
herwaardering van het vrouwelijke. In de huidige crisis 
staan de begrippen centraal die samenhangen met vrou-
welijke beginselen als duurzaamheid, samenwerking, 

solidariteit, eenheid zien en vanuit het hart leven dan 
wel een goede balans vinden tussen hoofd en hart.

Yes we can
Is er werkelijk sprake van een crisis, of wordt er een 
dringende oproep aan de mensheid gedaan om een totaal 
nieuwe koers te gaan varen? En zijn de crises nodig om 
een omwenteling naar een ander niveau van handelen en 
bewustzijn mogelijk te maken? 
Vanuit een spiritueel standpunt zou je kunnen zeggen, 
dat wij als mensheid vanuit ons zielebewustzijn hierom 
hebben gevraagd, om ons de kans te geven naar een 
samenleving toe te groeien, waarin we ons ervan bewust 
zijn dat we een eenheid vormen. En dat elke daad die 
uitgaat van eigenbelang, angst en zelfverrijking, uitein-
delijk zichzelf schaadt. Ingezien moet worden dat het 
om een schiftingsproces van waarden gaat, zowel op 
persoonlijk als op collectief niveau. Om de innerlijke 
waarde van Liefde in ons, die met materieel bezit niet te 
verkrijgen is. Dat is onze leerweg hier op aarde, inzien 
dat het niet om uiterlijk bezit gaat maar om innerlijk 

geluk. En dit geluk breidt zich uit als we leren delen en 
onze naaste zien als onze broeder. Al wat gij de ander 
aandoet, doet gij uwzelve aan is het adagium. Wij zijn 
Een. Deze boodschap wordt op dit moment uitgedra-
gen door de nieuwe president van de Verenigde Staten, 
Barack Obama. Hij is in deze tijdspanne als spiritueel 
en politiek leider op het wereldtoneel verschenen en 
een icoon van deze nieuwe tijd. En zijn slogan ‘Yes, we 
can’ is inderdaad van toepassing. We kunnen de omslag 
maken, maar alleen als we dat met elkaar samen doen. 
Dan kan er een wonder plaatsvinden. We worden ge-
holpen door krachtige kosmische energieën en vanuit de 
geestelijke wereld is alle Hulp op ons gericht. Deze kans 
mogen we niet voorbij laten gaan. •

De overgang is er om de balans te 
herstellen tussen het mannelijke en 

het vrouwelijke
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Zonder verhaal is de werkelijkheid prachtig.

En altijd veel vriendelijker

dan mijn gedachten erover.

Byron Katie

Vanuit de geestelijke wereld is alle 
hulp op ons gericht
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Principe 11
Omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets beangstigends 
te worden gezien.

Zolang we denken dat we ons lichaam zijn, is de dood 
een van de meest beangstigende dingen. Vanuit dit 
gezichtspunt gezien is het geboren worden een gruwel-
daad, aangezien het vaststaat dat aan deze lichamelijke 
verschijningsvorm een einde komt. En dit einde kan 
onverwacht komen, of op zo’n schokkende of slepende 
manier, dat we daar volkomen van ondersteboven kun-
nen raken. Dat we ons lichaam niet zijn, kunnen we op 
bepaalde momenten in ons leven al ervaren. Het kan zijn 
dat het lichaam ziek is, of beschadigd, en dan blijkt dat 
dit niets afdoet aan wie we in wezen zijn. Het heeft geen 
invloed op onze ‘waarde’ als mens, als vriend, vriendin, 
partner, vader, enz. 
Het kan wel zijn dat onze uiterlijke levensomstandig-
heden veranderen. Dat dingen die we eerst wel kon-
den doen, nu niet meer kunnen en dat vanwege onze 
lichamelijke (on)mogelijkheden. Maar de intrinsieke 
waarde, dat wat we Zijn, blijft altijd bestaan. Dat is 
ook waar we naar verwijzen als mensen op weg zijn 
naar doodgaan. We benadrukken niet de lichamelijke 
mankementen, maar dat wat wij allen in wezen zijn. 
Dan maken we niet de vergissing om degene die gaat 
overlijden of overleden is te vereenzelvigen met zijn of 
haar uiterlijke verschijningsvorm. 
Als we ons openstellen voor de gedachte dat de kern 
van ons wezen liefde is, dan verdwijnen de eisen die 
we aan het lichaam stellen naar de achtergrond. Dat 
betekent niet dat we niet goed voor het lichaam mo-
gen zorgen. Het is liefdevol om je been te laten zetten 
als het gebroken is. Om naar de dokter te gaan als je 
lichaam pijn doet.

Vriendelijk met het lichaam omgaan
Het lichaam is een van de dingen waarmee we ons 
uitdrukken in dit leven, net zoals we dat doen met 
onze kleding, met wat we eten of juist niet, met wat 
we doen, zeggen en denken. Je hoeft het lichaam niet 
te straffen, te martelen of erover te oordelen. Je mag 
vriendelijk zijn over hoe het er uitziet, in welke staat 

het ook verkeert. Vriendelijk zijn is je lichaam ontvan-
gen, er ‘Ja’ tegen zeggen. Niet in die zin dat het altijd zo 
zal of moet blijven, maar ‘Ja’ in dit moment. Zo ziet het 
er nu uit, dit is de stand van zaken NU. Dat is waar ik 
NU mee leef. En natuurlijk kan het allemaal weer veran-
deren. Dat is overigens iets wat typisch bij het lichaam 
en alle andere dingen van deze wereld hoort. Redenen 
genoeg om liefdevol met je lichaam om te gaan. En de 
liefde waarmee ik met anderen of mijn lichaam omga is 
liefde die mij ook ten deel valt.

Vriendelijk met mijn lichaam omgaan betekent niet dat 
ik het speciaal maak. Het hoeft niet extra veel aandacht, 
of juist helemaal geen aandacht. Franciscus van Assisi 
matte zijn lichaam totaal af en noemde het ‘broeder 
Ezel.’ Op zich nog geen probleem zolang we er zelf om 
kunnen glimlachen. Maar als we echt denken dat we het 
lichaam moeten doen boeten en laten afzien, dan kunnen 
we ons afvragen in hoeverre we ons zelf vereenzelvigd 
hebben met ons lichaam en vergeten dat dit niet is wat 
we in wezen zijn.

Ik ben niet mijn lichaam
Als ik werkelijk contact maak met mijn kern die liefde 
is, realiseer ik me dat ik niet mijn lichaam ben. Dan weet 
ik dat dit ook voor anderen geldt. Dan gaat ons contact 

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

In deze rubriek nodigt Els Thissen uit om ons 

samen met haar wat meer in de principes van 

Attitudinal Healing te verdiepen. Bij ieder principe 

dat zij bespreekt, geeft zij ook een oefening.

Er kan niets gebeuren

Er valt niets te vrezen
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niet langer over het ene lichaam dat contact met het 
andere heeft. Maar over de ene kern die zichzelf als liefde 
herkent, die contact maakt met de andere kern die als 
liefde herkend wordt. De angst valt daarmee weg. Zowel 
de angst voor veranderingen in het leven, zoals een ander 
huis, een andere baan, kinderen die het huis uitgaan, een 
scheiding en nieuwe partner. En daarnaast ook de angst 
voor de dood van het lichaam. Aangezien liefde niets 
eist kan ze alleen maar in liefde aanvaarden wat er is. ‘Ja’ 
tegen de dood zeggen maakt me volkomen vrij om ‘ja’ 
tegen het leven te zeggen.
Natuurlijk gebeurt het dat we dit vergeten. Ook dat is 
geen probleem. Als we het vergeten komen we in een 
wereld van pijn terecht. Die pijn kunnen we als signaal 
opvatten. En we blijven deze voelen tot we ons weer 
realiseren dat de kern van ons wezen liefde is. Dat we 
niet ons lichaam zijn, en dat liefde geen begrenzing van 
tijd en ruimte kent.

Susan Trout geeft de volgende overwegingen bij 
Principe 11 van AH in To see differently: 
‘Zonder angst voor de dood kun je in volledige liefde 
leven. Het lichaam sterft maar de geest, de essentie liefde, 
sterft niet. Doodgaan en dood zijn gelegenheden om te 
leren. De kwaliteit van het leven heeft een regelrecht 
verband met de kwaliteit van het sterven. Bij elk verlies 
is er ook een winst. Je sterven overdenken, is jezelf voor-
bereiden op je sterven. Liefde transformeert de angst 
voor de dood omdat liefde voortleeft zonder het lichaam. 
Liefde is eeuwig, onveranderlijk, tijdloos en zonder 
vorm.’

Oefening
Het kan behulpzaam zijn je er op gezette tijden aan 
te herinneren, dat je niet je lichaam bent. Je hebt een 
lichaam, je bent niet je lichaam. Dat werkt zeer effectief 
als er iets gebeurt waardoor je aandacht zich helemaal op 
je lichaam richt. Dat kan bijvoorbeeld bij een bezoek aan 
de tandarts of wanneer je pijn in je rug hebt. 
Herhaal dan zo vaak als nodig, een of beide hierna vol-
gende zinnen:
Ik ben niet mijn lichaam.
Mijn lichaam is mijn zaak niet.
Wissel deze zinnen af met het met aandacht één maal diep 
in- en uitademen.
Daarna herhaal je de zinnen weer in gedachten.
Je kunt ook een variatie op deze zinnen maken. Elke zin 
die je laat beseffen dat je lichaam niet je werkelijke realiteit 
is, kan behulpzaam zijn.
En als je bovenstaande oefening moeilijk vindt, bijvoor-
beeld omdat jij of een geliefde ernstig ziek is of in het 
proces van doodgaan is, realiseer je dan: er valt niets 
te vrezen, er is niets om bang voor te zijn, er kan niets 
gebeuren, liefde is altijd en eeuwig.

Els Thissen

even

wandelend door de wereld van mijn leven

zie ik wat mij zo bekend is

en soms onbekend

gezichten

gebouwen
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gedachten

gedichten

gedrochten

gemengde

gevoelens
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weer

gedachten

ik wandel 

 kijk

en weet

dat ik naar binnen gaan kan

waar het stil en licht is

in mij

thuis.

Janny Buijs
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‘Dit blad spreekt mijn taal, ik herken me erin. Het 
gaat over op zoek zijn naar echtheid. Bij binnen-
komst leg ik het op tafel en begin gelijk te lezen. 

Sinds enige tijd illustreer ik de meditaties erin. Die lees 
ik eerst - totdat ik een soort beweging voel, en dat is de 
manier waarop ik mijn potlood begin te bewegen. Soms 
ook komt er een beeld op, waarna ik begin. De uitkomst 
verrast me steeds en het is heerlijk om te doen.
Eigenlijk ben ik nooit echt iets geworden. Mijn vader, 
waar ik dol op was, overleed toen ik twaalf was. Het 
heeft mijn manier van leven bepaald; ik koos voor een-
zaamheid en depressie.
Ik ging naar het atheneum en het maakte me allemaal 
niet uit. Ook een broer overleed, hij was 18. Waarom 
zou ik wiskunde leren, misschien ging ik zelf wel dood. 
Ik deed een halve opleiding, werkte wat - en maakte 
daarna de havo af. Voordat ik voor studie naar Gronin-
gen vertrok, was er die vakantie in de Elzas. Daar was 
Patrick. We zagen elkaar - en begonnen te huilen. Totále 
blikseminslag! Hij probeerde hier te wonen, maar al snel 
vertrokken we richting Frankrijk. We kochten een oud 
vakwerkhuis en daar zat ik zonder telefoon of rijbewijs 
en met in het dorpje alleen een bakker. Ik maakte jam, 
bakte brood, onderhield de moestuin, raapte eieren, 
stookte ‘t fornuis en de kachels met hout - en ontving 
logés. We hadden een badkamer in de schuur. Koud! Zó
romantisch, hahaha. Voor de kinderen zorgde ik met 
plezier. Tegelijkertijd zat ik niet lekker in mijn vel. Na 
elf jaar gingen we in Nederland wonen, acht hoog op 
een flat. Dat was moeilijk voor Patrick en de jongens. 
Vorig jaar wandelde ik alleen door de Elzas. Op enig 
moment had ik zicht op het dorpje aan de rivier waar ik 
woonde - en raakte zó ontroerd. Voor het eerst zag ik de 
schoonheid ervan. Vlak voor me raapte ik een rood hart 

van steen uit een modderplas. Dat gaf het gevoel van: 
het is goed zoals het was. En ik vergaf mezelf - dat ik het 
destijds niet zo beleven kon.’

Liefde is niet bang zijn
Tijdens het mandala-tekenen merkte ik dat werken met 
kleur gevoelens losmaakte. En niet lang daarna begon 
ik eindelijk met innerlijk opruimwerk. Nog spiritueel 
zoekende las, las en las ik. De boodschap van Terugkeer 
naar liefde van Marianne Williamson bracht me in aan-
raking met Een Cursus in Wonderen. En die maakte de 
onzin van mijn denken duidelijk - en vertelde me dat ik 
kan kiezen hoe ik naar de wereld kijk. De grauwsluier 
van vroeger is verdwenen, hoewel die er nog weleens 
probeert tussen te kruipen. Maar ik geloof er niet meer 
echt in. Er zit een stuk wakkerheid achter. 
Na een tekenopleiding werkte ik als docent op de volks-
universiteit. En vijf jaar geleden ontmoette ik daar Lineke. 
Blikseminslag! Ik kende haar, al had ik haar nooit eerder 
gezien: zó vertrouwd. Zij, ook getrouwd en moeder van 
zonen, is inmiddels gescheiden. Mijn relatie met Patrick is 
onveranderd gebleven, wij houden al 34 jaar van elkaar. 
‘Natuurlijk houdt iemand anders ook van jou,’ zei hij na 
de eerste verwarring. Mijn relatie met Lien is zó intens, 
dat ik het bijna niet kan zeggen zonder te huilen. De 
verrijking! Misschien is die er om mijn vrouwelijkheid 
de ruimte te geven en daarvan te genieten. In het begin 
leverden egogedachten over wat liefde is veel stress op. En 
nu denk ik: liefde is niet bang zijn, is openheid, en alles 
laten zijn zoals het er is. Het liefst zou ik met beiden in 
één huis wonen, maar zij hebben samen niet die klik.’

Je geleid weten
‘Als mijn hoofd lawaaierig is, zorg ik eerst dat het wat 

Niet langer bang voor geluk

Wie zijn onze lezers? De 

redactie van …van hart tot 

hart… wil ze graag beter 

leren kennen en… aan u 

voorstellen.

Janny Buijs (1957), woont  

in Alphen a/d Rijn. Zij heeft 

een man, twee kinderen en 

een vriendin. Behalve teke-

nen en schilderen, en daar 

les in geven, doet ze aan 

ECIW-gerelateerde activitei-

ten. En… ze breidt muizen.
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stiller wordt. Dat geeft me het gevoel de dingen niet zelf 
te hoeven doen - en dat wordt steeds meer mijn manier 
van leven. Het is fantastisch je geleid te weten. In de 
tekenlessen die ik geef, thuis of elders, ben ik er vooral 
op uit mensen plezier te laten beleven in wat ze doen, 
ze leren spelen; dat is wat ik zelf ook aan het leren ben. 
Prachtige dingen worden er gemaakt. Regelmatig sijpelt 
in mijn activiteiten ECIW er tussendoor, en zeg ik net 
op de goede momenten de dingen die blijkbaar gezegd 
moeten worden. Eén ochtend in de week werk ik in de 
thuiszorg bij een vrouw met m.s. Vanwege mijn werken 
daar vertrouwt ze mij en vertelt me haar verhalen. Ze 
leeft op een manier waarvan ik denk: zo moet het niet. 
Zien dat het zo ook kan, helpt me van mijn oordelen 
af. Andere activiteiten zijn een AH- en een ECIW-lees-
groep, en de volkstuin.

Tegenwoordig brei ik muizen. En ik oefen me erin me 
niet schuldig te voelen als ik iets doe dat niet zinvol is. 
Dertig jaar lang heb ik het doodgaan van mijn vader ge-
bruikt, om in rouw te zijn zonder het te verwerken. Zo 
hoefde ik niet gelukkig te zijn. Niet langer ben ik bang 
voor geluk - en dat is heerlijk. Het hele verhaal over 
mijn leven… Alleen mijn oordeel erover maakte dat het 
een rampenplan leek. Misschien was het zonder dat wel 
een fantastisch leven. Ik heb een lieve, leuke man, fantas-
tisch zonen en een geweldige vriendin. De hoofdstukken 
erin die ik spannend vond (dood willen, depressiviteit) 
waren de stukken zonder God. In mijn leven heb ik echt 
een rondje gemaakt. Bij geluk begonnen - en ermee 
geëindigd.’

Annemarie van Unnik

Zoals een mens denkt,

zo neemt hij waar.

Probeer dan ook niet

de wereld te veranderen,

maar kies ervoor

je denken over de wereld

te veranderen.

Waarneming

is een gevolg,

geen oorzaak.

ECIW T21.In.1:68
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Na de drie delen openbaringen van 
Maria, Jezus en Maria Magdalena, 
Over de Goddelijkheid van de mens,
presenteren Gabriela en Reint 
Gaastra-Levin met dit boek een 
serie openbaringen van alleen Maria 
Magdalena (met wel een voorwoord 
van Jezus en een afsluitende open-
baring samen met Jezus), De Maria 
Magdalena Code. Het boek wordt 
haar nieuwe evangelie genoemd en 
heeft een ander karakter dan zijn 
voorgangers. Voor het eerst wordt 
namelijk een volledig concept aan 
leringen doorgegeven, waarin zeer 
gedetailleerd wordt ingegaan op 
het hele proces van Schepping, 
afscheiding en de drie incarnatiecycli 
van de mens. Het evangelie wordt 
afgesloten met nog een aantal losse 
openbaringen over het vrouwelijke 
principe, de graal, de interactie van 
man en vrouw en Maria Magdale-
na’s ervaringen en werkzaamheden 
in Zuid-Frankrijk. Het volledige 
concept aan leringen is de eigenlijke 
Maria Magdalena Code.
De Code begint met een getuige-
nis van Maria Magdalena over haar 
eigen ervaringen in het universum 
en het incarneren als mens op aarde. 
Ik vond dat interessant om te lezen, 
met name ook om te zien hoe het 
zich verhoudt tot wat gesteld wordt 

in Een Cursus in Wonderen en in 
de boeken van Gary Renard. En ik 
weet niet of het helemaal spoort, 
maar dit getuigenis en de erop vol-
gende openbaringen geven wel een 
duidelijke verklaring voor ons zijn 
als mens in de wereld, hoe dat zo ge-
komen is, waar dit toe leidt, wat de 
bedoeling is en hoe het hele proces 
in elkaar steekt.
‘Ik was een energieveld,’ zegt Maria 
Magdalena, ‘dat geen grenzen kende 
en dat alles kon, maar niets deed. Ik 
was puur “Zijn” zonder vorm. … 
En er was liefde. Liefde was alles. 
Alles was liefde. Ik was liefde en 
jullie ook. … En de liefde wilde 
vorm krijgen. … Wij God wilden 
een vorm. Een vorm om onszelf 
te bewonderen en van onszelf te 
genieten. Ik was als God, een grote 
“ik”. En ik wilde ook ervaren hoe 
het zou zijn om een kleine “ik” te 
zijn … Ik heb erin toegestemd om 
mij, als God, te splitsen’. En: ‘Het 
ervaren van het fysieke bewustzijn 
heeft ons verder gebracht in het er-
varen van onze Goddelijkheid’. Om 
dat laatste is het allemaal te doen, net 
als in de eerdere openbaringen over 
de Goddelijkheid van de mens. Het 
verschil is dat het geheel nu tot in 
een schema aan toe helemaal in kaart 
wordt gebracht. Ingegaan wordt op 
13 scheppingsprincipes, bewustzijns-
lichamen, hartskwaliteiten, vormen 
van verlangen, eigenschappen van 
het psychische, emotionele en 
energetische lichaam, vormen van 
het fysieke lichaam en de menselijke 
levensfasen. Van alles 13 (geen onge-
luks- maar juist een geluksgetal) en 
allemaal in relatie met elkaar en met 
13 planeten, waaronder de aarde. 
Dat wordt mij op den duur wat te 
veel.
Maar misschien leent dit boek er 
zich niet toe om achter elkaar uit te 
lezen. Ik kan me voorstellen, dat als 
je een openbaring per keer neemt, 
die op je laat inwerken en de er 
eventueel aan gekoppelde oefenin-
gen (veel minder dan in de eerdere 
openbaringen) voor jezelf doet, dat 

het dan beter indaalt en tot een gro-
tere helderheid over jouw doel op 
aarde en het stadium van je ontwik-
keling leidt. En alles gaat natuurlijk 
uiteindelijk om het openen van je 
hart en het bewust worden van je 
Goddelijkheid als mens. Dat wisten 
we al, maar dat kan uiteraard niet 
vaak genoeg worden herhaald.
Misschien interessant om te weten: 
‘In de huidige tijd, in de opstijgen-
de fase van de tweede incarnatiecy-
clus waarin jullie bewustzijn steeds 
subtieler wordt, gaan jullie meer 
functioneren vanuit verbinding met 
je Hogere Zelf en met een open 
hart. … Binnen het collectieve pro-
ces van zelfacceptatie ontstaan op 
dit moment grote polarisaties tussen 
verschillende rassen en religieuze 
groepen. … Het groeien naar een-
heidsbewustzijn wordt bepaald door 
jullie bewustzijnsontwikkeling en 
de keuzes die jullie maken. Moge-
lijk kunnen conflicten escaleren en 
milieurampen ontstaan. Niets ligt 
vast. … Het is aan jullie om de weg 
naar eenheidsbewustzijn vorm te 
geven.’

Anita Koster

Gabriela en Reint Gaastra-Levin. 
De Maria Magdalena Code; het 
nieuwe Evangelie van Maria 
Magdalena. Uitgeverij Follow Your 
Heart, Apeldoorn, 2007. 
274 blz. �24,50
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Liefde wilde vorm krijgen

Als u van het bidden van 
eenvoudige gebeden houdt, dan is 
dit Gebedenboek echt om te 
lezen. Wat ik eerder over het 
Groot Versjesboek van Toon Her-
mans zei (VHTH 2/2006) geldt 
hier evenzeer. Het boek ademt 

Gebedenboek
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Ik las het boek Wat uw kat van u vindt
van Vicky Halls en werd getroffen 
door de verschillende verhalen. Wat 
overduidelijk lijkt, is dat katten rea-
geren op het gedrag van mensen in 
hun omgeving. Overigens net zoals 
mensen dat doen. Maar als katten op 
ons reageren zijn we niet of minder 
snel geneigd het persoonlijk te ne-
men. Als een kat ons negeert voelen 
we ons niet meteen afgewezen. Een 
kat die aanvalt wordt vaak met hand-
schoenen aangepakt en men blijft 
pogingen doen goed bevriend met 
de kat te raken. 
In verschillende van de beschreven 
situaties is het de kat die de dienst 
in huis uitmaakt. De meest opval-
lende kat in het boek is Wickham. 
Hij bepaalt zelf wanneer en waar hij 
zit en zich door het huis beweegt 

zonder dat iemand hem iets in de 
weg durft te leggen. De mensen wi-
jken voor hem als ie eraan komt en 
lezen de wensen in zijn ogen. Als ze 
dat niet doen, kunnen ze rekenen op 
een aanval op hun benen en beten 
tot bloedens toe. 
Wat opvalt, is dat de kat zich op 
geen enkele manier laat imponeren 
door dingen als man of vrouw zijn, 
gestudeerd hebben, oud of jong 
zijn of wie de stoel en het kussen 
betaald heeft. De kat is in die zin niet 
bevooroordeeld. Wél reageert hij op 
het gedrag van de aanwezigen. En zo 
kan de een zich wat meer permitteren 
in huis dan de ander.
Vicky Halls, een kattenexpert, wordt 
door deze ‘kattenbezitters’ gevraagd 
te helpen bij het normaliseren 
van de relatie met Wickham. Dat 
blijkt moeilijk, omdat de menselijke 
bewoners zo’n angstig respect voor 
Wickham hebben, dat ze de aanwij-
zingen die Halls geeft maar mondjes-
maat, en uitsluitend als de angst niet 
te groot is, uitvoeren. Duidelijk 
wordt dat het slechts af en toe vol-
gen van de aanwijzingen niet tot 
een wezenlijke verandering in huis 
leidt. Ook veroorzaakt de angst voor 
Wickham een verdeling in huis. Het 
Wickham-regime blijft al die tijd 
onverminderd van kracht. 
Wat nodig was om tot werkelijke 
verandering te komen, was doorzet-
tingsvermogen en vastberadenheid in 

de toepassing van de nieuwe manier 
van omgaan met de kat. Toen dat 
met vereende krachten werd toege-
past kon de kat zich, na nog even te 
hebben tegengestribbeld, ontspannen 
en zijn taak als kat van het gezin op 
zich nemen. Het proces kwam neer 
op acht weken aandachtige toepass-
ing van de instructies van Halls, met 
een bevrijdend resultaat als gevolg, 
voor een gezin dat jaren gebukt ging 
onder dit kattenregime.
Tijdens het lezen van het boek drong 
zich telkens een vergelijking op met 
het doen van de oefeningen uit de 
Cursus. Wat ik fantastisch vind aan de 
opgenomen gevalsbeschrijvingen is, 
dat mensen het gedrag van hun kat 
niet persoonlijk nemen. Ze denken 
niet dat de kat het doet om speciaal 
hen te pesten, of dat het speciaal te-
gen hen is gericht, maar dat het een 
mankement of de aard van de kat 
is en dat de kat iets moet leren. Als 
Halls vervolgens aanwijzingen geeft 
voor een ander mensengedrag richting 
kat, zijn sommigen verbaasd en zelfs 
verontwaardigd. In die laatste geval-
len blijkt hulp in de kat-mens relatie 
moeilijk aan te reiken. Maar de mens 
die open staat voor Halls suggesties 
zien een daadwerkelijke verbetering 
van de relatie met de kat. Vaak blijkt 
de kat zich dan te kunnen ontspannen 
en gaat zich, tot ieders verwonde-
ring, als een doorgaans vriendelijke 
kat gedragen.
Als u een kat hebt waar u iets mee 
te verhapstukken hebt, is dit boek u 
wellicht behulpzaam. Ook als u op 
een andere manier dan via ECIW 
handige tips wilt om te leren op 
eigen benen te staan en de ander 
(een mens dus) zijn/haar eigen ding 
te laten doen, kunt u uw voordeel 
doen met dit boek. U volgt gewoon 
de instructies! En als u met humor 
geschreven verhalen over katten wilt 
lezen zit u ook helemaal goed.

Els Thissen

Vicky Halls. Wat uw kat van u 
vindt. Forum, Amsterdam 2007. 
�16,95
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Het Wickham-regime

eenvoud en directheid. 
De gebeden zijn uit het leven 
gegrepen en in alledaagse spreek-
taal gesteld, waardoor het boekje 
buitengewoon toegankelijk is. 
Sommige gebeden zijn kort, 
andere wat langer. Sommige op 
rijm, andere in spreektaal, som-
mige in de ik-vorm, andere in 
het wij.

Een voorproefje:
‘Almachtige grote God?
al heb ik wel van lieverlee
de schroom wat overwonnen
omdat ik voel dat U ’t gesprek
met mij Zelf bent begonnen’

Els Thissen

Toon Hermans. Gebedenboek.
De Fontein, Baarn, 2007. 188 
blz., �14,95
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Wapnick, de ‘hoeder’ van het 
gedachtegoed van Een Cursus in 
Wonderen, geeft in het voor-
woord van Je weerstand tegen liefde 
loslaten aan dat er wordt ingegaan 

op de weerstand tegen het loslaten 
van het ego, een van de grootste 
belemmeringen voor het werkelijk 
leren en in de praktijk brengen 
van Jezus’ boodschap in ECIW. Er 
wordt ook ingegaan op de bron 
van de weerstand in de mens: de 
angst om het denksysteem van 
het ego, vol schuld en haat, onder 
ogen te zien, met daarachter 
de werkelijke weerstand tegen 
de herinnering van de liefde 
van ons Zelf. Weerstand wordt 
gedefinieerd als het onbewuste 
streven iets te saboteren wat alleen 
maar kan helpen. Boeiend vond 
ik de beschreven overeenkomst 
in de bevindingen van Freud met 
betrekking tot zijn patiënten. 
Weerstand is een sleutelbegrip om 
te begrijpen waarom de weg van 

vergeving, oordelen opgeven en 
het wonder uitnodigen ons vaak 
zoveel moeite kost.
Het duidelijk geschreven boekje 
stelde mij gerust over mijn weer-
stand door uit te leggen dat de 
Cursus niet ten doel heeft ervoor 
te zorgen dat je geen ego meer 
hebt, maar dat het de bedoeling is 
dat je je niet schuldig voelt over 
het feit dat je tegen de Heilige 
Geest en vóór het ego kiest. Ik 
beveel het dan ook van harte aan.

Maea Alblas

Kenneth Wapnick. Je weerstand 
tegen liefde loslaten. Miracles in 
Contact. 2006. �12,50.

Je weerstand tegen liefde loslaten

Langs de regenboog; van angst naar 
vertrouwen, van Harriet Marseille, is 
een boek over angst en vertrouwen. 
Het is een autobiografisch verhaal 
dat begint met een gewelddadige 
aanranding en de gevolgen hiervan. 
In het tweede deel komt Marseille in 
aanraking met haar intuïtieve kant en 
verdiept zij zich steeds meer in spiri-
tualiteit. Hierin blijken antwoorden 

besloten te liggen die ze vanuit haar 
rationele gedachtegoed nooit had 
kunnen vinden. Ze ontdekt dat je in 
je leven creëert wat je uitstraalt.
Langs de regenboog is een boek 
voorbij het slachtoffer-denken. Alles 
is met alles verbonden, toeval bestaat 
niet. Het boek geeft een prachtige 
illustratie van de principes over het 
creëren van je eigen werkelijkheid. 
Over het kunnen genieten van het 
moment van het nu, hoe dat zich 
ook voordoet. 
Harriet Marseille is aurahealer en 
docente intuïtieve ontwikkeling. 
Met dit boek heeft ze een verdere 
stap gezet in haar passie om mensen 
te inspireren de verantwoordeli-
jkheid voor hun leven op zich te 
nemen en meer het leven te gaan 
leiden dat past bij hun essentie. We 
hebben allemaal onze eigen weg 
te gaan om onze beperkingen te 
overwinnen. Langs de regenboog geeft 
veel aanknopingspunten en inspiratie 
voor ieders individuele weg.
In de oude boerderij, waar Harriet 

Marseille haar lezing over het boek 
Langs de regenboog geeft, zit ik met in 
mijn ene hand een glas champagne 
en in de andere een vegetarische 
snack te praten met de mensen die 
om me heen zijn gaan zitten. Het is 
druk. Alle stoelen en tafels zijn bezet 
wanneer Harriet begint te vertel-
len. Ik beleef haar verhaal in mijn 
hoofd en zie, voel, ruik, hoor en 
proef, alsof alles wat Harriet zegt mij 
ter plekke overkomt. Mijn gevoel 
van boosheid en van pijn daarover 
verdwijnt gaandeweg het verhaal en 
maakt plaats voor een gevoel van 
vrijheid en ruimte. Ik besef dat ik 
altijd zelf mijn gedachtes kan bepalen 
en er NU voor kan kiezen om me 
veilig en gelukkig te voelen. Mijn 
hart is open.

Sylvia van Unnik

Harriet Marseille. Langs de regen-
boog; van angst naar vertrouwen. 
Lelievita, 2007. 194 blz., �14,90.
Bestellen: www.lelievita.nl

Van hoofd naar hart
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Harm Wagenmakers noemt zichzelf 
geestelijk genezer en heeft ruim ach-
tendertig jaar praktijkervaring. Van-
uit deze ervaring hoorde en las hij 
regelmatig verhalen over spontane 
en onverklaarbare genezingen. Twee 
jaar geleden besloot hij van de meest 
bijzondere verhalen een boek samen 
te stellen. Het zijn door mensen zelf 
recht uit het hart geschreven, zeer 
persoonlijke verhalen geworden. 
Tijdens de voorbereidingen voor dit 
boek werd Wagenmakers zelf ernstig 

ziek. Er was een kwaadaardige tumor 
geconstateerd rond de galwegen en 
in de lever en deze was al zo ver 
voortgeschreden dat elke reguliere 
behandeling zinloos was. In het laat-
ste deel van het boek beschrijft hij 
zijn eigen genezingsproces. 
Harm Wagenmakers draagt dit boek 
op aan een ieder die ernstig ziek is, 
maar desondanks in overgave en 
moedig vertrouwen zijn of haar weg 
durft te gaan. Een opdracht die ook 
helemaal bij het onderwerp van dit 
boek past. Al deze mensen hebben 
zich durven overgeven in moedig 
vertrouwen. Voor velen, in ieder 
geval voor mijzelf, een constant 
leerproces.
Het boek telt drie delen. Het eerste 
deel bestaat uit verslagen uit de eerste 
hand van mensen die aan een meestal 
ernstige ziekte hebben geleden en 
daarvan op wonderbaarlijke wijze, 
vaak zelfs van de ene op de andere 
dag, genezen zijn. Velen hebben 
dat als een schok ervaren. Maar wel 
een schok die wakker maakt, je een 
onbeschrijflijke vreugde geeft en je 
intens dankbaar maakt voor die grote 
onmetelijke en onpeilbare kracht die 

er van de geestelijke wereld uitgaat.
In deel twee gaat Wagenmakers 
nader in op de volgende overden-
kingen:
• Gun jezelf een goed leven.
• De onbekende krachten van de 

geest.
• Inzichten voor het verkrijgen van 

vertrouwen.
• Je staat er niet alleen voor!
Zijn ideeën en suggesties ter be-
vordering van genezingsprocessen 
komen in deel drie aan bod. Daarin 
vind je een aantal mooie gebeden, 
affirmaties en visualisaties.

Affirmatie:
God... vol vertrouwen geef ik mij over 

aan Uw liefdevolle leiding.
Een mooi en bruikbaar boek, niet 
met echt nieuwe dingen, wel heel 
persoonlijk en vanuit het hart ge-
schreven!

Marianne Schoffeleers

Harm Wagenmakers. Artsen uit de 
wereld van het Licht; over wonder-
baarlijke genezingen. Ankh-Hermes, 
Deventer, 2007. �14,50

ABONNEMENT!

Gun uzelf een abonnement 

door het sturen van een kaart met uw naam, adres en abonnement 2009 en gelijktijdige overmaking van:

• Nederland: �16 of meer op postgiro 8905507

• Overige landen: �22 of meer op IBAN: NL10ING0008905507 / BIC: INGBNL2A / Shared Costs / Bank: ING, 

Tesselschadestraat 1, 8913 HA Leeuwarden

t.n.v. Stichting Centrum voor Attitudinal Healing te Moorveld onder vermelding van: Abonnement 2009. 

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 weldoener een abonnement! 

Een abonnement cadeau geven kan door overmaking van het abonnementsgeld en het sturen van een kaartje 

met uw naam en adres en naam en adres van degene voor wie het abonnement bestemd is.
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Artsen uit de wereld van het Licht
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Liefde is de weg die ik in dankbaarheid ga (ECIW les 195)


