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...VAN DE REDACTIE

Het ego is er 
sterk in je te 
weerhouden 
van wat je echt 
wilt. Je wilt een 
stuk schrijven, 
bijvoorbeeld 
het redactioneel 
voor dit num-
mer van ...van 
hart tot hart... 
en iets houd je 
tegen. Eerst nog 
even een boek 
uitlezen, klinkt 
een stemmetje 
in je, een kopje 
koffie, wachten 

tot internet het weer doet, de hond uitlaten, iets eten... vul 
maar aan. Het ego is goed in het bedenken van uitvluch-
ten, dat weten we allemaal. Toch gaan we ermee door, 
want het ego is een dwingeland en een verleider, tot we 
ermee stoppen.

Dat heeft Gangaji ook ervaren. Haar leven lang was ze op 
zoek naar geluk. En zoals bekend, het ego is van zoek en 
gij zult niet vinden. Dus vond Gangaji ‘het’ pas toen ze 
de weg van gedachten en concepten verliet, stopte met 
zoeken, stopte met doen. Lees over haar ‘reis’ en het einde 
van alle uitvluchten.  
Ook Niek Zervaas is hier zoals gebruikelijk helder over: 
‘Kijken met de ogen van het lichaam doet het hart samen-
knijpen van angst, woede en verdriet’. En dan komen de 
uitvluchten om uit deze verschrikkelijke situatie te gera-
ken. Een doodlopende weg, want aldoor opnieuw zul je in 
iets vergelijkbaars belanden. Slechts de weg van het hart is 
een werkelijke oplossing en dan zijn er, hoe vervelend dat 
eerst ook mag lijken, geen uitvluchten meer... 
Zo vertelt Dini ten Hennepe, geïnterviewd door Annema-
rie van Unnik, dat de liefde pas gaat stromen als ze stopt 
met anderen de schuld te geven. En Anna Sedelaar die over 
liefde wil schrijven, voelt die pas als ze stopt met denken... 
Zo zou ik nog veel meer mooie artikelen uit dit nummer 
kunnen noemen, en ik doe het niet, ik stop ermee. Eh... 
een uitvlucht?
                

Anita Koster

Tijd
Ik heb iets wat bijna niemand om mij heen heeft. 
Veel mensen zouden het wel willen hebben, maar omdat 
ze zovéél willen, hebben ze het niet. Moeders op het 
schoolplein zijn soms jaloers, omdat ik het heb en zij niet. 
Ik heb lege tijd.
Voor het eerst in lange tijd ervaar ik de tijd als een gulle 
vriend. Ik heb niet veel plannen en de dagen vullen zich 
vanzelf. En lege of volle dagen, ik vind het goed. Nou ja, 
meestal dan. Soms kriebelt er een gevoel van onrust. 
Want ik heb weliswaar lege tijd, ik ben ook een burgertrut. Zo eentje met een hoofdletter B. Ik sop en ik was. 
Ik kook verantwoorde maaltijden, ik ruim op, ik zet thee, ik zorg voor rust en overzicht in het gezin. Daarnaast 
vervul ik mijn maatschappelijke taken en natuurlijk ben ik actief op school. 
Ik heb feministes van de tweede golf ontmoet die mijn geval ‘terug naar af ’ noemen. Ik ontmoet moeders die 
vier dagen werken en mij met open mond aanstaren. Ja, ja, ik heb er een hele taak aan om burgertrut te zijn. 
En ondertussen leef ik meer dan ooit in overeenstemming met mijzelf en mijn omgeving. Ik geniet van de dingen 
die ik doe. Ook mijn omgeving geniet ervan, want tijd is een heel geschikt ding om te delen. Ik kan mijn hulp 
aanbieden aan wie ik tegenkom. 
Ik ben dankbaar dat ik deze periode zo mag meemaken. Dat voelt als enorm luxe. En ook een beetje als een 
eiland, omdat iedereen om me heen gewoon doorrent. Zoals een gezegde uit Afrika luidt: jullie hebben de klok 
en wij hebben de tijd. 
En u als lezer van dit blad weet dat tijd een illusie is. U kunt dit verhaal derhalve als niet gelezen beschouwen. 
 

Boukje Grashuis
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Gangaji was een gewone Amerikaanse vrouw, 

net zo gewoon als jij en ik. Getrouwd, 

een kind. Een zoeker. Tot ze een geweldige 

kracht ontmoette, Papaji, die haar zei hiermee 

te stoppen en niets te doen. Daarmee kwam 

realisatie.

Gangaji
Vertaling: Emilia van Leent

k kan niet zeggen dat er iets in mijn verleden was dat 
me voorbereidde op de ontmoeting met de waarheid 
die plaatsvond. Ik had geen spirituele opvoeding of 
een specifieke religieuze training. Het enige dat ik me 

herinner zijn twee gebeurtenissen die ik tegenwoordig 
als spiritueel beschouw, en beide vonden plaats toen ik 
ongeveer zes was.
De eerste hiervan had te maken met de waarneming dat 
mijn lichaam verdween. Er waren momenten dat mijn 
lichaam zo dun als een naald leek, om vervolgens te 
verdwijnen. Andere keren werd het zo enorm groot dat 
het de ruimte vulde, om ook dan weer te verdwijnen. 
Dit waren geen ervaringen die ik fijn vond. Om precies te 
zijn maakten ze me doodsbang. Mijn familie was ook bang 
en vond het ziekelijk. Het resultaat was dat ik naar een 
psychiater werd gebracht en medicijnen moest innemen. 
Op nog weer andere momenten leek het alsof mijn 
lichaam helemaal geen substantie bevatte. Wat de meeste 
mensen als erg solide zagen, nam ik waar als redelijk vloei-
baar. Als dit soort dingen zich voordeden nam ik de medi-
cijnen in en dan werd mijn waarneming weer gewoon.
Het enig ander opmerkelijke dat ik me herinner van mijn 
jeugd gebeurde toen ik tijdelijk wegens gezondheids-
redenen een katholieke school in de buurt bezocht, 
hoewel mijn familie niet katholiek was maar episcopaals. 
Het leek uit de lucht te komen vallen, dat ik helemaal 
verliefd werd op het katholieke geloof - de heiligen, 

I
Christus, de maagd Maria. Ik had altaartjes in mijn kamer 
om ze te eren. Mijn hart liep over van liefde. Wat mijn 
ouders betreft was deze uitdrukking van devotie absoluut 
onacceptabel. Zelf begreep ik het niet echt. Het leek een 
leven op zichzelf te leiden.
Uiteindelijk werden mijn altaartjes afgebroken en snapte ik 
de boodschap dat het in onze sociale klasse ‘not done’ was 
om dit soort passie voor God ten toon te spreiden. Toen ik 
elf of twaalf was begreep ik dat mijn hele leven in dienst 
van God zou staan als ik toegaf aan deze devotie en de 
overgave aan Christus. Dat maakte me bang, want ik dacht 
dat ik een heel gewoon, gemakkelijk leven wilde, een leven 
waarin ik niet opviel, en dus deed ik mijn best om de 
gevoelens van liefde en devotie te onderdrukken.
In het stadje in het zuiden van de VS waar ik woonde, 
waren soms evangelische groepen, die religieuze stukken 
opvoerden in tenten, waarin ze ook hun diensten hielden. 
Ik was bang dat als ik toegaf aan de overgave waar mijn 
hart om vroeg, ik net zoals zij zou worden en in een van 
die groepen zou gaan rondtrekken. Mijn familie had daar 
geen respect voor. Dat was iets voor armen. Voor arme 
zuidelijke Baptisten, niet voor trotse Episcopalen. 
Ik wilde aardig gevonden worden en dus deed ik niets met 
die krachtige gevoelens van liefde en vervoering. Nu zie 
ik dat dit mezelf wegdraaien de wortel was voor het lijden 
dat ik als kind onderging. Voortdurend probeerde ik de 
natuurlijke uitdrukking van goddelijke liefde binnen de 

Het einde van alle uitvluchten
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uitdrukking van goddelijke liefde 
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perken te houden. Ik kan mijn familie de schuld geven van 
dat lijden, maar de waarheid is dat ik al vroeg de gelegen-
heid zag om mijn leven aan te bieden aan iets dat groots 
was, en dat ik die roep van het hart niet volgde uit angst.

De zoektocht begint
In 1960 sloot ik de middelbare school af en ging ik naar 
de universiteit van Mississippi. Daar ontmoette ik mijn 
eerste man. Hij kwam van een goede familie en wilde 
arts worden. In 1967 trouwden we en we verhuisden naar 
Memphis waar we onze dochter kregen. Tegen die tijd 
had ik alles bereikt waarvan gedacht werd dat het geluk en 
vervulling gaf. Ik was getrouwd met een prachtman. Hij 
was een goede vriend, een fantastische vader en we kwa-
men ook financieel niets tekort. Ik had een kind en toch 
verlangde ik naar meer. Ondanks alle uiterlijke tekenen 
van vervulling voelde ik me innerlijk nog steeds ellendig.

In de jaren daarna begon ik te zien dat alle energie die 
ik had gestoken in het vorm geven aan wat een ‘normaal 
leven’ genoemd werd, me niets wezenlijks gebracht had. 
Het had me niet gegeven wat ik ervan verwacht had. Dat 
was het moment dat ik besefte, dat ik mijn aandacht moest 
richten op wat ik werkelijk wilde. Ik wist niet precies wat 
dat was, maar ik wist dat er iets moest veranderen. Eind 
jaren 60 waren mijn man en ik in aanraking gekomen met 
sommige burgerrechten- en anti-oorlogsbewegingen. Ik 
begon in te zien dat het mogelijk was iets te leven, dat be-
antwoordde aan iets in mij dat ik niet onder woorden kon 
brengen. Mijn man hield van kunst, en ik overtuigde hem 
ervan om meer tijd te besteden aan zijn kunst en minder 
aan het praktiseren als arts. We verhuisden naar San Fran-
cisco begin jaren 70, waar hij aan de kunstacademie begon.
Toen we in San Francisco aankwamen, werd ik erdoor 
getroffen hoe natuurlijk het aanvoelde daar te zijn. Vanaf 
het moment dat we uit de auto stapten, wist ik dat ik op 
de juiste plek was. Vanaf dat ogenblik veranderden dingen 
heel vlug. De relatie met mijn man eindigde en we gingen 
scheiden. Ook werd me rond die tijd duidelijk dat het 
spirituele verdieping was waarnaar ik zocht, en ik herkende 
mezelf als een geestelijk zoeker. Ik wist dat er meer moest 
zijn in het leven dan de volmaakte man, de juiste baan, een 
prachtig kind of een gerespecteerde sociale positie.

De verandering naar binnen
Natuurlijk was het begin van de jaren 70 erg interessant 
in Californië. Velen bevroegen hun voorheen geaccep-
teerde aannames over wat vervulling nou werkelijk was en 
hoe een leven eruit moest zien. Er leek een verschuiving 
gaande te zijn, waarbij mensen naar binnen keerden in hun 
zoektocht naar betekenis. Tijd doorbrengen met anderen 

die hetzelfde dachten, was geweldig en erg steunend. 
Ik zal altijd een diepe dankbaarheid voelen voor de genade 
en de mystiek die heeft bijgedragen aan deze verandering 
in mijn leven.
Uiteindelijk ging ik wonen in een klein stadje aan de kust 
net ten noorden van San Francisco, waar ik uiteindelijk 
verliefd werd op mijn huidige man Eli. Ik werd diep ge-
troffen door zijn hang naar vrijheid. Hij had vele spirituele 
ervaringen gehad en was toegewijd aan de geestelijke 
zoektocht. Ons samengaan was heel krachtig en op den 
duur herkenden we elkaar als echte geestelijke kameraden, 
bondgenoten op het pad. We raakten geïnteresseerd in het 
oosterse denken en kwamen zo op een fascinerend pad 
terecht. Een Tibetaanse meester - Kalu Rinpoche - kwam 
naar onze stad en wees Eli aan als voorzitter van een klein 
Boeddhistisch centrum. We leidden een intens leven, waar-
bij we vroeg opstonden en verschillende rituelen deden 
volgens de Tibetaanse traditie. Maar ondanks dat we soms 
een glimp kregen van een groter bewustzijn was er iets dat 
niet werd doorgesneden. Ik merkte dat mijn aandacht toch 
telkens terugkeerde naar lijden en steeds opnieuw terecht-
kwam in oude patronen van omgaan met mijn ervaringen.
Ik begon me bezig te houden met verschillende vormen 
van psychologie in de hoop om zo alle obstructies die de 
waarheid in de weg stonden, te kunnen doorsnijden. En 
hoewel dit psychologische werk me veel inzicht gaf in 
mijn ervaringen, en me ook behulpzaam was in een dieper 
proces van zelf-ontdekking, was het de Chinese denkwijze 
over leven die mij echt pakte. Ik herkende iets heel dieps 
in de oude Chinese manier van denken. Ik kwam in 
aanraking met Taoïstische Yoga en Tái Chi. Uiteindelijk 
ging ik Chinese geneeswijzen studeren en werd ik 
acupuncturist. Die studie was belangrijk, omdat het 
me hielp mijn westerse, logische en lineaire manier van 
denken te verschuiven naar een meer energetische, meer 
circulaire en onafhankelijker manier van kijken. 

Ik werd me bewust van de illusoire aard van afgescheiden-
heid en begon een energetische band tussen mensen en 
dingen te herkennen, die de cultureel bepaalde werke-
lijkheid waarmee ik bekend was oversteeg. Ik had een 
geweldige leraar die me een belangrijke les gaf aangaande 
het praktiseren van acupunctuur. Hij leerde me om opzij 
te stappen. Hij stimuleerde me de technieken te leren, de 
vijf wetten van de vijf elementen, de acupunctuurpunten, 
en uiteindelijk leerde hij me om uit de weg te gaan. Nu 
herken ik hoe belangrijk dit onderwijs was en hoe het een 
voorbereiding was voor dingen die zouden volgen.

Genoeg van het conventionele leven
Rond deze tijd verhuisden mijn man en ik naar Mill Valley, 
waar we een snel leven leidden. Allebei waren we succes-
vol. Ik praktiseerde mijn Chinese geneeswijzen en Eli had 
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een praktijk voor neurolinguïstische programmering. We 
hadden een kleine kliniek in San Francisco en verdienden 
veel geld. Rond 1988 waren we allebei uitgeput. Ik wist 
dat er iets niet klopte. Iets was er misgegaan. We zagen in, 
dat we door onze ontevredenheid over spirituele en poli-
tieke groeperingen waarmee we ons vroeger geëngageerd 
hadden, onze aandacht verlegd hadden naar een meer ma-
terialistische manier van leven. We hadden een tijd genoten 
van wat zo’n levensstijl te bieden had, maar we beseften dat 
het ons niet gaf waar we uiteindelijk naar zochten. 
Ik vond mijn werk niet meer leuk. Ik merkte op hoezeer 
ik mezelf had geïdentificeerd met het ‘genezer zijn’. 
Hoewel ik het acupuncturist zijn in die zin erg fijn vond, 
was ik nog steeds gevangen in een subtiele zelfgenoeg-
zaamheid. Ook voelde ik dat ik nog steeds ergens van 
wegvluchtte. Hoewel mensen wel geholpen werden, 
voelde het niet langer goed. Om precies te zijn, het werd 
een enorme last. We besloten ons huis te verkopen, onze 
carrières achter ons te laten en te verhuizen naar Maui. 
We waren eerder naar Hawaii geweest en hadden genoten 
van de eenvoud van het leven daar.

We kwamen in contact met de leringen van het ennea-
gram. Ik vond dit een zowel krachtig als nederig makend 
systeem in zijn onthullingen. Het hielp me te ontdekken 
dat de verschillende manieren waarop ik had geprobeerd 
mezelf te definiëren - van het meest negatieve tot het 
meest positieve - niet overeenkwamen met wat ik in 
wezen was. Het waren veel meer patronen om een sensatie 
van leegheid te vermijden, om niet-weten te vermijden, 
om het sterven van identificatie met het ego te vermijden. 
Terwijl ik dit begon te zien, was er een essentiële 
teleurstelling, die me de grenzen duidelijk maakte van de 
mogelijkheden van mijn denken om de waarheid over wie 
wij zijn te lokaliseren en te definiëren.
Behalve het enneagram dat deel uitmaakte van mijn leven, 
en waarmee Eli in zijn workshops werkte, stopten we met 
alle spirituele en psychologische groepen van welke aard 
dan ook. Het werd me duidelijk dat ik vast zat, en ik wist 
werkelijk niet waar ik het zoeken moest.

Het gebed voor een Ware Leraar
Jaren van mijn leven had ik nu doorgebracht met het 
zoeken naar geluk op conventionele en onconventionele 
wijze. Als westerse vrouw was ik vastbesloten geweest om 
een weg naar buiten te vinden uit de normale behande-
ling die vrouwen ten deel viel, vooral in het zuiden. Het 
was belangrijk voor me om onder de onderdrukking uit te 
komen die ik zelf ervaren had en die ik ook om me heen 
zag. Ik wilde vrij zijn. Vandaar dat ik was begonnen mezelf 
te definiëren op manieren waarvan ik hoopte dat ze me de 
diepste waarheid zouden openbaren. Na dit meer dan 20 

jaar gedaan te hebben, besefte ik dat er ergens een cruciale 
fout werd gemaakt. Een leugen werd nog steeds geheim 
gehouden. Ik kon niet precies herkennen welke. Ik zag 
alleen dat ik was doorgegaan met een specifieke manier 
van ronddraaien in mijn denken. Ik had een oude zelfde-
finiëring als onderdrukt meisje, opgroeiend in het zuiden, 
vervangen door een nieuwe van vrije vrouw in Californië, 
vrij om te doen wat ik wilde, vrij en toch op een 
fundamentele manier ellendig.
Wat ik wist, was dat ik een diepe en ware roep van 
binnenuit hoorde en dat als ik naar binnen keerde, ik vrede 
en ontspanning vond. Maar ik had altijd weer de neiging 
- waarschijnlijk door de kracht van mijn mentale conditio-
nering - om me af te wenden van de eenvoud van deze 
vrede, om de zoektocht weer van voren af aan te 
beginnen. In de Oosterse manier van denken heet dit 
wedergeboorte. In het westen zou het depressie of neurose 
worden genoemd. 
Door de jaren van mijn zoektocht heen had ik veel gees-
telijke ervaringen gehad, en had ik gelegenheid om tijd 
door te brengen met veel krachtige leraren en leringen. 
Ik had momenten van gelukzaligheid en vrede gekend, 
maar het was duidelijk dat ik meer geïdentificeerd was met 
mijn basale neurose dan met de glimpen die ik opving van 
een zuiver en volmaakt wezen. Ik moest nog steeds iets 
of iemand tegenkomen, die echt deze verkeerde identifi-
catie en verwarring kon doorsnijden die ik ervoer. Ik was 
gefrustreerd. De glimpen van vrede en waarheid leken van 
voorbijgaande aard, en wat overbleef was doorzoeken en 
lijden. Ik besefte dat ik niet alleen verder kon. Ik wist dat 
ik een ware leraar moest vinden, die de diepten van mijn 
conditionering kon doorgronden en die me voorgoed uit 
onwetendheid kon leiden.

Ik ging in retraite. Ik bad een waar gebed dat ik de waar-
heid mocht kennen. Ik bad om een leraar, menselijk of 
niet, die die waarheid op me kon overbrengen. Zelfs als 
alles waarop ik gehoopt had en waarin ik geloofd had niet 
echt zou zijn, zelfs als vrijheid en vrede een mythe waren 
om mensen hoop te geven tot ze stierven, ik wilde het 
weten. Ik wist niet wat de gevolgen van dit gebed zouden 
zijn.

Ontmoeting met de oceaan
Tegen deze tijd was Eli naar India vertrokken om een 
Tibetaanse leraar te ontmoeten. Na vertragingen bij het 
aanvragen van visa belandde hij tenslotte in Lucknow. 
Daar herinnerde hij zich dat een bepaalde spirituele leraar, 
Sri H.W.L. Poonjaji genaamd, daar ook moest wonen. 
Hij kwam erachter waar dat was en had het geluk om 
tijd met hem te kunnen doorbrengen. De brieven die hij 
me schreef in die tijd raakten me diep. Ik wist dat hij iets 
waarachtigs gevonden had. Gelukzaligheid en waarheid 

Het sterven van identificatie 
met het ego

Ik bad om een leraar
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klonken zodanig door in zijn schrijven dat ik wist dat ik 
die man ook zelf moest ontmoeten. Nooit eerder had ik 
maar de behoefte gehad om naar India te gaan, en het 
Hindoeïsme zei me niets. Ik vond mezelf veel te beschaafd 
voor zo’n rommelig en devoot geloof. Ik had veel verhalen 
gehoord over leraren en hun leerlingen die devotees 
genoemd werden en had hier een negatief beeld van ge-
kregen. Ik vond het ook raar dat mensen uit het buitenland 
terugkwamen met een exotische, nieuwe naam. Maar de 
transformatie in Eli na bij deze man geweest te zijn, die hij 
liefdevol Papaji noemde, en de stilte die Eli uitstraalde na 

zijn terugkomst namen al mijn voorbehoud weg over wie 
ik nodig had als leraar.
Toen ik Papaji voor het eerst ontmoette, werd ik bij de 
deur met geopende armen begroet en met ogen waaruit 
waarheid, kracht en liefde straalden. In zijn ogen zag ik 
meteen een grote diepte van realisatie en vertrouwen die 
ik nooit eerder gezien had. Ik werd er verliefd op! Binnen 
en buiten me voelde ik vreugde. Toen hij mijn reactie zag 

zei hij: ‘Prima, heel goed. Je bent op de juiste plek’. Door 
zijn vertrouwen en de kracht van zijn persoonlijkheid kon 
ik erkennen dat hij gelijk had; ik was op de juiste plaats. 
Het was een gelukzalige herkenning. Het voelde alsof hij 
me tijdens deze hele incarnatie van lijden geroepen had, en 
nu verscheen hij als de uitdrukking van een diepe, in het 
hart gevoelde evolutionaire drijfveer, in de richting van de 
oplossing van mijn individuele leven.
Ik wilde geen tijd verspillen en zei onmiddellijk: 
‘Papaji, zeg me wat ik moet doen. Ik ben er klaar voor’. 
Hij hoorde de ernstige nadruk waarmee ik sprak en hij 

lachte en zei: ‘Prima, ben je 
klaar om niets te doen?’ Eerst 
snapte ik niet wat hij bedoelde 
en ik zei: ‘Jawel, het is oké om 
niets te doen, maar wat moet 
ik nu doen?’ Hij zei: ‘Nee ik 
bedoel echt niets doen. Ik zeg 
je om met alles te stoppen. 
Stop met alle technieken die je 
gebruikt om iets te verkrijgen. 
Herken al je patronen waarmee 
je iets probeert te bereiken, en 
stop ermee’. 
Natuurlijk begreep ik dit in 
eerste instantie op een wat 
oppervlakkig niveau. Ik dacht 
dat hij bedoelde niet te eten 
als ik dat wilde en als ik naar 
iemand wilde lachen dat niet 
te doen. Uiteindelijk snapte ik 
dat het niets te maken had met 
eten, lachen, lopen of praten. 
Dit ging veel verder.

Het hebberige denken 
wordt doorgesneden
Ik begon er snel achter te 
komen dat veel dingen die ik 
gedaan had, pogingen waren 
geweest om er achter te komen 
wie ik was. De rode draad door 
alles heen was dat ik bezig bleef 
het antwoord buiten mezelf 
te zoeken. Als ik me goed kon 
verhouden tot iemand dan 
was dat het bewijs dat ik ‘goed’ 
was. Als mijn relaties moeilijk 

waren, betekende dat dat ik ‘slecht’ was, iemand die faalde 
in relaties. Als mijn spirituele praktijk goed liep, was ik een 
succes op spiritueel gebied; als het daarmee slecht ging 
was ik weer een mislukking. In die eerste dagen kwam ik 
erachter hoeveel van mijn denken op een dag - en zelfs in 
een uur - erop gericht was een referentie te vinden voor 
wie en hoe ik was. En ironisch genoeg bleef ik ontevreden, 
ook als ik positieve feedback kreeg. Als reactie bleef ik zelfs 
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nog meer doorzoeken. 
Nu zei Papaji me met alles te stoppen, en hij zei het op 
zo’n manier dat ik het ook hoorde. Door zijn grote 
genade, door het mysterie van genade zelf, was ik eindelijk 
in staat om te ontspannen en om gewoon stil te zijn. Toen 
de mentale activiteit afnam bleef er een diepe vrede over. 
Als ik dit in het verleden meemaakte, dacht ik altijd dat 
een bepaalde techniek had gewerkt. Op het moment dat ik 
alle technieken opgaf, zag ik de absurditeit van de gedachte 
in, dat iets wat ik ooit had kunnen doen deze diepe vrede 
had kunnen brengen. Ik besefte dat de momenten van 
vrede in het verleden er alleen waren geweest omdat het 
nimmer aflatende zoeken even achterwege was gebleven. 
Dat zijn de momenten waarin de woordeloze, niet uit te 
drukken ’gelukzaligheid van zijn’ de mogelijkheid heeft 
zichzelf kenbaar te maken. 
Papaji zei al vlug: ‘Je bent al vrij, je bent alleen naar mij 
toegekomen voor bevestiging’. Toen had ik geen idee wat 
hij daarmee bedoelde. Volgens mij kon dat gewoon niet 
waar zijn. Hij begreep mijn verwarring en zei: ‘Stop. Zie 
wie je bent. Heeft dat ooit geslapen? Heb jij ooit geslapen? 
Als het antwoord nee is hoef je je geen zorgen te maken 
over ontwaken’.

Ik had zoveel tijd in mijn leven besteed aan het proberen 
iets te verwerven: meer kennis, meer begrip, alles wat even-
tueel mijn ziel die huilde kon genezen. En hier werd me 
gezegd om te stoppen met alle pogingen iets te krijgen. 
Het was in de ontmoeting met Papaji dat ik eindelijk 
begreep dat ik alles wat ik had geprobeerd te worden al 
was – en ook altijd al geweest was.
In de weken daarop ontmoetten we elkaar. Soms wandel-
den we samen en dan zwom ik in ‘het zijn’. Ik werd steeds 
meer verliefd op deze man uit India. Op een keer toen ik 
aan de oever van de Ganges zat, verscheen hij plotseling 
naast me. Ik had hem niet horen komen en was blij verrast 
hem te zien. Maar hij wist dat ik sentimenteel met hem 
verbonden raakte. Dit sentiment kon het begin zijn van 
een poging om iets te krijgen of vast te houden. Hij lachte 
en zei: ‘Kijk naar binnen en vertel me wie je bent. Wie ben 
je?’ Getroffen realiseerde ik me dat ik liefde was, liefdevol 
en nog meer dan dat. Wat een openbaring!

Het oude wegbranden
Niet veel later kreeg ik naar het zich liet aanzien malaria, 
wat gepaard ging met erg hoge koorts. Papaji kwam op be-
zoek en zei: ‘Neem nog even geen medicatie, laat de koorts 
zijn gang gaan. De koorts moet ergens doorheen branden’. 
Tijdens de 24 uur die volgden had ik veel visionaire 
ervaringen, waarbij het leek alsof ik vele levens terughaalde. 
Ik ervoer mezelf als insect. Ik ervoer mezelf als een groots 
en krachtig mediterend persoon. Ik ervoer mezelf als de 
kosmische Big Bang zelf. De volgende dag kwam hij terug 

en zei: ‘Oké. Neem nu de medicijnen tegen malaria, zorg 
dat de koorts verdwijnt en vertel me wat er overblijft’. 
Dat was een heel belangrijke les voor me, omdat ik tijdens 
mijn zoektocht altijd naar iets speciaals had gezocht. Als 
ik een moment van bewustzijnsverruiming ervoer, een 
moment van waarheid, wilde ik me bijna wanhopig 
daaraan vastklampen. Tijdens de koorts had ik veel van dat 
soort ervaringen gehad. Nadat de koorts weg was, waren 
alle ervaringen verdwenen. Het waren gewoon echo’s in 
mijn geheugen. Ik kon ze me herinneren, maar in essentie 
waren ze verdwenen. Meer dan ooit tevoren werd ik ge-
dwongen dieper te kijken dan ik ooit had gedaan naar wat 
- door alle ervaring heen - onveranderlijk bleef. Ik begon 
te zien dat in alle jaren waarin ik mezelf identificeerde met 
lijden - en ook in de momenten van gelukzaligheid - er 
altijd een aanwezigheid was geweest die blijvend was, eeu-
wig niet geraakt door wat dan ook. Die essentie van zijn 
was en is ongeboren en sterft nooit, ze is heel en volmaakt, 
en is wat ik altijd ben. Ongeacht welke ervaring ik mag 
meemaken, is er een basis van bestaan die onaangeraakt en 
onberoerd blijft. Dat is wat mijn leraar me had laten zien. 

De Ganges stroomt naar het westen
Toen hij zag dat ik dit begrepen had, was hij erg gelukkig. 
De volgende dag zei hij: ‘Ik heb de afgelopen nacht van 
je gedroomd, en ik zag dat je naam ‘Ganges’ is. ‘Natuurlijk 
was ik hier heel blij mee omdat vele mensen geestelijk 
ontwaakt zijn aan de oevers van de rivier de Ganges. 
Hij zei: ‘Je weet waar de Ganges symbool voor is - de 
zuivering van de waarheid - ofwel datgene dat het land 
overspoelt met herkenning van het zelf - is je eigen be-
wustzijn’. Enkele dagen later zei hij: ‘Ik wil dat je teruggaat 
naar het westen en dat je je ervaringen deelt met anderen’,  
Ik voelde me gespannen bij de gedachte om de wereld 
in te gaan en tegen mensen te spreken. Ik zei hem dat ik 
niet wist hoe ik dat moest doen. Dat ik niet dacht dat ik 
er klaar voor was. Dat ik dacht dat de tijd nog niet rijp 
was. ‘Je hoeft niet te weten hoe,’ zei hij. ‘Vertel gewoon 
vanuit je realisatie.’ Als ik daar nu op terugkijk voel ik me 
heel dankbaar dat hij mijn gedachten niet toestond om de 
kracht van realisatie te bagatelliseren. Door ervaring heb 
ik gezien dat het klopt dat realisatie voor zichzelf spreekt. 
Werkelijke realisatie is veel groter dan ik, of wat ik ook 
mag voelen, denken of geloven.

Niet veel later moest ik India verlaten. De ochtend dat ik 
zou vertrekken, haastte ik me naar zijn verblijf en stortte 
me naar binnen, tegen alle regels in. ‘Papaji, ik kan niet 
gaan,’ zei ik. ‘Ik kan je niet achterlaten. Ik heb eindelijk 
degene gevonden die me direct, zonder omwegen, zonder 
dat ontkenning mogelijk is, leidt tot in het hart van de 
waarheid, en ik kan niet weggaan.’  Hij keek me een tijdje 
aan en zei: ‘Ja, natuurlijk. Je hebt gelijk. Je kunt niet 

Ogen waaruit waarheid, kracht en 
liefde straalden

Stoppen met alle pogingen 
iets te krijgen
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weggaan’. Toen liet hij me de treintijden zien. ‘Oké, je 
neemt die en die trein, dan stap je op dat vliegtuig, en je 
komt aan in Hawaii. Als je bent aangekomen laat je me 
weten of het je gelukt is om werkelijk te vertrekken.’ 
Ik begreep dat hij bedoelde dat we nooit van elkaar ge-
scheiden konden zijn, maar mijn hart zei: Nee, ik kan niet 
gaan. Dat gaat gewoon niet, wat mijn geest verder ook zegt 
over verheven waarheid. Toch zei hij: ‘Ga. Ga en vertel me 
dan waar je werkelijk bent’. En ik ging. Ik kwam terug 
in Maui, in het paradijs, en het voelde als een rotplaats. 
Alleen de herinnering aan India liet me het paradijs weer 
herkennen. Ik verlangde er enorm naar weer terug te 
zijn in de genade van Papaji’s grootse aanwezigheid en de 
overvloed van schoonheid en verdieping die in India had 
plaatsgevonden. Soms was het  alsof ik tegen de muren 
opkroop, gestresst en verward. Wat moet ik doen? dacht 
ik. Zal ik het volgende vliegtuig terugpakken naar India? 
Had ik er nooit naar toe moeten gaan? Mijn gedachten 
waren koortsig, mijn denken draaide eindeloos rond. Dit 
ging zo door tot ik op een nacht door genade in plaats van 
te denken dat ik hem verlaten had, echt stil kon zijn om 
te kijken. Ben ik ergens naartoe gegaan? Is de aanwezig-
heid die Poonjaji heet ergens naartoe gegaan? Door de 
waarheid te vertellen kon ik zien. Nee. Ik ben hier. Het is 
hier. Alles is hier. In de overgave aan die niet te ontkennen 
aanwezigheid, werden gezegende sublieme vrede en nooit 
eindigende vervulling onthuld.

Een bliksemschicht van realisatie
De meest krachtige gebeurtenis na terugkeer uit India 
vond enige tijd later plaats. Op een avond in Californië 
werd ik, terwijl ik in gesprek was met Eli, naar het leek 
vanuit het niets getroffen door wat een realisatie 
genoemd kan worden. Ik weet het nog goed. Het was een 
zeer indrukwekkende gebeurtenis: alsof de bliksem was 
ingeslagen, alsof de planeet door een gigantische meteo-
riet was geraakt en de realiteit onloochenbaar veranderde. 
Het duurde nog geen seconde, maar het vernietigde de 
wereld zoals ik hem gekend had. In dat moment werd alles 
onthuld als zijnde volmaakt. Ik realiseerde zonder enige 
twijfel dat de waarheid van wie ik ben, de waarheid die 
iedereen is, de totaliteit van bestaan is. Ik, jij, het bestaan 
zelf – alles bestaande uit dezelfde substantie. De specifieke 
denkstroom die ik ‘ik’ had genoemd, werd herkend als 
een object dat zich in het leven voordoet, voor korte tijd 
bestaat, om vervolgens terug te zinken in, in fundamentele 
zin nooit afgescheiden van, de oceaan zelf.
Wat deze ervaring zo anders maakte dan voorgaande 
ervaringen, was dat het niet verwees naar een persoonlijk 
gevoeld ‘ik’. Het had niets te maken met mij als individu, 
afgescheiden van bewustzijn zelf. Ik ervoer mezelf als niet 
afgescheiden van jou, Poonjaji, Buddha, Christus, insect, 
boom, of welke andere vorm van leven ook. Het gebeurde 
buiten het bereik van het persoonlijke. Ik bedoel daar niet 
mee dat het onpersoonlijk was in de betekenis van leeg. 
Het was en is vibrerend van leven. Wat afwezig was, was de 

bemoeienis van het persoonlijke. Ook al was er - en is er 
nog steeds -  een persoonlijkheid die met dit lichaam 
geassocieerd wordt, en een manier waarop ik een ‘ik’ ervaar 
in mijn beleving, wordt dit tegelijkertijd voortdurend be-
seft als zijnde niets in de ogen van waarheid. Het was alsof 
mijn geest was opengespleten en alsof daardoor de moge-
lijkheid van blijvende zelftwijfel voorgoed was uitgeband.
Realisatie begint of eindigt niet in zo’n moment. Wat 
gerealiseerd wordt op de juiste tijd, is wat er altijd al was. 
Dat is de kosmische grap! Dat waar je wanhopig, bozig, 
nooit aflatend naar zocht, is er altijd al geweest, precies daar 
waar je bent.

Het gewone van ontwaken
Ik wijs je in de richting waarin mijn leraar mij wees: 
stoppen met doen. Neem daar dit moment voor. Als je 
deze diepe boodschap - al is het maar voor een moment - 
werkelijk kunt horen, kun je herkennen dat alles al gedaan 
is. Iedere gedachte aan afscheiding, hoeveel lijden die ook 
tot gevolg heeft, blijft alleen maar een gedachte. Afschei-
ding moet in stand gehouden worden, moet gedacht wor-
den, moet bewezen worden, en afscheiding moet beoefend 
worden om te bestaan. Zonder dit onderhoud verdwijnt 
de ervaring van afscheiding. Hoe je dagelijks leven er ook 
uitziet, of het een leven is in een klooster of in de wereld, 
ieder moment is een gelegenheid om te realiseren wie je 
bent. Werkelijk onderzoek onthult dat wat je ook maar als 
beperkingen voelt die jou van je werkelijke zelf vandaan 
zouden houden, niets dan concepten zijn. Concepten die 
als ze niet gevoed worden door het denken, geen lijden 
kunnen veroorzaken. Deze concepten kunnen bevrijd 
worden zodat jij, zoals je bent, volop kunt schijnen. Dat is 
de uitnodiging die je wordt aangereikt. 

Dit is geen weg die ergens naar toe leidt. Het is een weg 
waarop je herkent dat de neiging om ergens naartoe te 
gaan, de neiging is een gedachte te volgen. Het is de weg 
die je doet stoppen waar je bent, zodat je meteen kunt 
ontdekken wie je bent. 
En tenslotte: er zijn geen uitvluchten meer. Net als jij 
ben ik van deze planeet. Ik had geen geweldige geboorte 
onder de juiste sterren. Ik werd echt niet opgevoed door 
spiritueel gevorderde ouders of in een verlichte maat-
schappij. Ik ben getrouwd, ik heb een kind gekregen. 
Ik heb een heel normaal leven geleid.
Voor het grootste deel van dit leven heb ik gezocht naar 
geluk op alle manieren die ik kon bedenken, tot ik een 
geweldige kracht tegenkwam die zei: ‘Stop, geef het op!’ 
En door genade zei ik: ‘Oké.’ Dit is jouw genade. Ze is niet 
anders. Geef het allemaal op en je zult meteen zien wat 
nooit verloren kan gaan. Dan zul je weten waar je ware 
thuis is, en kun je werkelijk rusten.•
www.gangaji.org

Alles werd onthuld als zijnde volmaakt
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leden. Maar van de week maakte hij me wakker. Staande 
in zijn ondergoed zei hij: “Dini ik heb het zo koud. Ik ben 
niet gelukkig”. Ik stond mijn plek af, stopte hem in en 
wreef hem warm. Daarna lag hij zo vredig in dat bed. Ik 
ging naar beneden en vroeg aan hogere sferen hem op te 
halen. En dat is gebeurd, hoewel hij zich in eerste instantie 
verzette. De ervaring was helend voor mijn vader, dat weet 
ik gewoon. Dat hij zich door mij liet helpen, was nieuw en 
gaf zo’n rijk gevoel. Zijn overgave daaraan was groots - en 
mijn overgave bestond uit het afstaan van mijn plek. 
Rond mijn 30e ben ik uit de kerk gestapt en dat ging niet 
ongemerkt in dit dorp. Nogal wat gemeenteleden groet-
ten ons niet meer en het had een effect op ons bedrijf. 
En dat kon me niet schelen. Het kerkblad had gemeld dat 
Boeddhisme en Hindoeïsme heidense godsdiensten zijn. 
Woedend reed ik naar de dominee en zei: “Hoe haal jij 
het in je hoofd om mensen zó af te wijzen. Alsof zij er niet 
bijhoren!” Sindsdien vul ik in bij de vraag naar godsdienst: 
Kind van het leven!’

Anorexia
‘In verwachting van ons eerste kind gebeurde er iets dat 
een enorm effect had op mijn leven. Mijn zus, zwanger 
van haar derde, kreeg vliegende trombose en was binnen 
een minuut dood. Het verdriet erover kon niet getoond 
worden, niet in het ouderlijk huis en niet bij mijn man. 
Na de geboorte van onze derde kreeg ik wat tegenwoor-
dig anorexia heet. Mijn vader gaf me een week relaxoord 
cadeau. Daar zat ik dan en dacht: ik ben 28 jaar en nu ga 
ik dood. En bij dat idee kwam een enorme angst opzetten. 
Toen die weggestopte emotie naar boven kwam, kon de 
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Dini te Hennepe Bosveld (1942) woont in 

Rheden en is getrouwd, moeder en oma. Tot 

hun pensionering hebben zij en haar man een 

schilder- en plafondvakbedrijf gehad. Daar-

naast was Dini onderwijzeres, yogadocente en 

tekentherapeut. Dat laatste vakgebied zet zij in 

bij haar werk in een hospice.

Annemarie van Unnik

k groeide op in een naar buiten gericht gezin. Mijn 
vader was altijd bezig met de mensen om zich heen. 
En mijn moeder, een geboren onderwijzeres, 
zat helaas vast in dit zakengezin. We waren met vier 

kinderen. Mijn broertje overleed met zes jaar en mijn zus 
toen zij 28 was. Mijn vader was mijn leraar in het loslaten 
van dingen, hij was een patriarch en ik het lastigste kind. 
Ik wilde van alles, praten over alles, over de dood 
bijvoorbeeld - en dat wilde hij niet. Bovendien had ik 
diepe gevoelens en daar had hij moeite mee.’ 

De leer versus de praktijk
‘Als kind maakten de woorden van Jezus diepe indruk op 
mij, maar ik zag, dat wat de kerk predikte geen praktijk 
was - en daar begon mijn strijd. Wij moesten toch lief zijn 
voor elkaar? Nou, ik zag wel anders. De wrijving tussen 
mijn vader en mij, daardoor ontwikkelde ik mezelf en later 
kon ik hem daarvoor bedanken. Inmiddels is hij over-

‘I
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heling beginnen. De anorexia had te maken met mijn 
gedachten over mezelf. Mijn vaders kritiek ondermijnde 
mijn zelfvertrouwen en in navolging daarvan wees ik mij-
zelf af, op destructieve wijze. Maar op een dag zette ik de 
weegschaal op zolder en stopte overal bevestigende briefjes, 
in mijn zakken, sokken, bh. En als ik me naar voelde pakte 
ik er één. Er kon iets op staan als: “Je bent een kind van het 
leven & geliefd door het leven”. Als kind had ik de waar-
heid daarvan diep doorvoeld, maar er was een wolkendek 
over neergedaald waar ik doorheen moest om weer in 
mijn kracht te kunnen gaan staan. Staan voor wie ik ben! 
En leren accepteren dat men het niet altijd met me eens is. 
Nou... ik sta! Inclusief alle struikelingen van het mens zijn. 
En er is een vreugde gekomen in mijn hart waar ik zó blij 
mee ben.’

Er is geen willekeur
‘Wat ik herontdekte is dat iedereen gaat op zijn eigen tijd; 
er is geen willekeur. Wanneer iemand sterft is het goed. 
Zelfs als een kind overlijdt klopt het. En het is aan ons om 
dat te gaan begrijpen. Mijn kleindochter overleed vlak 
voor haar geboorte. Als ik zie wat haar bestaan teweeg 
bracht! Haar korte leven had een doel en het is niet aan 
mij om te zeggen dat het te kort was - of anders had 
gemoeten. Onderzoek bij de moeder bracht een zwanger-
schapsprobleem aan het licht, waardoor volgende zwan-
gerschappen konden plaatsvinden met succes op overleven. 
Er kwamen nog twee broertjes. Zij heeft dus een enorm 
geschenk gegeven. En mij liet ze veel liefde ervaren toen 
ik besloot te gaan werken in een hospice. Op het moment 
dat ik daar JA tegen zei, speelde de radio haar crematielied 
en dat voelde als: Oma, ga maar. Door mijn kleindochter 
ben ik dat werk gaan doen. Ik ben een sterfhuis binnen-
gelopen en aan de slag gegaan. Wat later zei ik tegen mijn 
dochter: “Het is onbegrijpelijk, maar dit werk ken ik, ik 
heb het eerder gedaan”. En daarover komen steeds hel-
derder beelden naar boven. Ik ging naar een helderziende 
therapeut en vertelde hem over de vrouwenfiguren om 
me heen. Hij liet me ze zegenen in de situatie waarin ze 
waren - en daarmee was het over. Daarna zei hij dat mijn 
overleden moeder er was - en van mijn kracht gebruik 
wilde maken om verder te gaan. Ik visualiseerde veel licht 
in mijn handen, hield die onder haar en zo bracht ik haar 
naar boven. En het was daar zo schitterend! “Hé, terugko-
men jij!,” zei de therapeut. En dat was best lastig. Laatst liet 
een astrologe me ongevraagd weten dat ik creatief moest 
gaan werken met stervenden. Frappant, want dat is precies 
wat ik doe!’

Buigen voor wat er is
‘In het hospice werk ik als vrijwilligster. Eén morgen voor 
het zorgen (en dan bouw ik aan een vertrouwensrelatie) 
en een dagdeel voor de creativiteit. Je komt gemakkelijk 
in gesprek als mensen via kleur of materialen uiten wat er 
leeft. En het is vaak een geschenk voor de familieleden. In 
de laatste fase is men zeer gevoelig voor geluid, licht, maar 

ook voor de houding van anderen. Is er vrede of is er kri-
tiek? Ik ben wars geraakt van beleren. En als ik buig voor 
wat er is, gebeurt er iets. De hartsenergie gaat stromen en 
ik merk dat het de angst wegneemt bij de ander. En dat is 
prachtig voor ons beiden. Ook gebruik ik steeds minder 
woorden tijdens de verzorging, of zittend aan het bed. 
Recent ben ik tot de ontdekking gekomen dat stervens-
begeleiding in één zin kan worden samengevat: Stil zijn 
in acceptatie. Het woordeloos werken brengt me bij die 
innerlijke staat van stilte. 
De vrouw van een hospicebewoner was dementerend en 
hij wilde hulp voor haar. Innerlijk vroeg ik: wat is hier 
nodig? Twee woorden kwamen boven: steun, zacht. Dat 
vertaalde ik in een donzen kussen. Ik maakte een stoffen 
exemplaar bedrukt met hun trouwfoto en die van hun 
kinderen toen ze klein waren, want daarheen gaat haar 
herinnering. En in een gleuf, bevestigd aan een kettinkje 
tegen verlies, zit een boekje met voor haar betekenisvolle 
teksten. Ze kan het kussen gebruiken als steuntje in de rug 
- en de foto’s voor de verwerking van het afscheid. Ik hoor 
dat ze er steeds mee rondloopt en er inderdaad tegenaan 
gaat zitten. 

Vorige week was een hospicebewoner enorm kwaad. 
“Als er na de dood niets is, ben jij er mooi ingestonken!,” 
zei hij. Ik antwoordde: “Och wat maakt het uit, als dat zo 
is voel je de besodemietering ervan ook niet”. “Da’s een 
goeie, meid!” zei hij en gaf me een knuffel. Zucht. Het is 
zulk mooi werk. Het is geen werk. Bij het inwerken van 
mensen zeg ik soms: “Kom nog maar niet”. Bijvoorbeeld 
als iemand zelf behoeftig is.

De dood is ook een geboorte
Bij de laatste zorg heb ik nogal eens het gevoel op heilige 
grond te staan. Er is zoveel licht en stilte om de stervende 
heen. Vooral ‘s nachts is dat bijzonder. En fijn is het als ik 
bij familie iets van de angst kan wegnemen. De overgang is 
zowel natuurlijk als wonderlijk; de stervende laat je delen 
in dat grootse moment. Soms is de ziel páts weg, en soms 
voel je dat de ziel er de tijd voor neemt om te vertrekken. 
Na afloop ga ik vaak naar huis met een wauw-gevoel. 
Hoe ik naar mijn eigen dood kijk? Ik kijk er niet naar uit 
want vind het leven boeiend en ik ontwikkel me nog. Op 
momenten voel ik verbinding met het leven aan de andere 
kant, dan is dat dáár ook al hier, vindt er vermenging 
plaats. De dood is ook een geboorte en ik denk dat het 
bewustzijn daarover steeds groter wordt. Na mijn sterven 
krijgt men een verhuiskaart. Erop te lezen zal staan (Inayat 
Khan): Ik vroeg het leven: “Zeg mij hoe lang zult gij blijven 
bestaan?” “Ik,” zei het leven, “ik zal eeuwig leven”.
Wanneer nodig zou ik ooit zelf ook naar een hospice 
gaan. En na mijn overlijden zou ik graag willen dat mijn 

Kind van het leven
Die innerlijke staat van stilte
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omhulsel thuis is - en ik bewoon het dan niet meer. Toen 
ik het over mijn dood had met mijn kleinzoon vond hij 
dat moeilijk. Ik vroeg hem “Als jij in een huisje woont en 
de deur gaat stuk, de regen komt naar binnen en het is er 
niet meer warm, wat zou jij dan doen?” Toen zei hij: “Nou, 
ik zou ergens anders gaan wonen”. Daarop vertelde ik dat 
dit ook gebeurt als ik kom te overlijden. Toen zei mijn 
kleinzoon: “Dan huil ik wel, maar niet meer zo erg. Het is 
dan toch alleen maar botten, water en wat dingetjes”.’

Totale acceptatie
‘Onze zoon zat flink in de knoop vanwege iets zake-
lijks tussen hem en mijn man en we zien hem niet meer. 
Samen met Els Thissen en Anja van Aarle heb ik er een 
familieopstelling over gedaan en ik stond perplex over wat 
er daarin gebeurde. Het probleem is er niet mee opgelost 
in de zin van dat hij nu weer komt. Maar het leerde me 
dat ik kan accepteren wat er gebeurt, dat ik ervoor kan 
buigen. Dat heb ik gedaan en daarop kwam mijn zoon in 
een droom naar me toe en gaf me een knipoog. Sindsdien 
heb ik iets van ach lieverd, al zien wij elkaar jaren niet, we 
blijven altijd met elkaar verbonden. En al wijst hij me af, ik 

wijs mezelf niet af. Er is nu totale acceptatie - en dat is wat 
mij vrede geeft. 

De boeken van Jampolsky en het Soefisme leerden me dat 
we één schepping zijn, één leven. En dat niet de omstan-
digheden me gelukkig of ongelukkig maken. Het is wat ik 
ermee doe. Lang zocht ik naar liefde en deed dingen die 
niet bij me pasten, om erbij te horen. The Work van Byron 
Katie bleek een mooie handleiding voor het onderzoeken 
van gedachten die me ongelukkig maakten. Schriften vol 
schreef ik en het bracht me bij er zelf verantwoordelijk-
heid voor nemen. En toen ik het gezochte vond in mezelf, 
veranderde mijn buitenwereld en kwam er een eind aan 
slachtofferschap. Geef ik een ander de schuld dan kan bij 
mij de liefde niet meer stromen. Sinds ik er bijna niet meer 
instink, in nare gedachten, voel ik me nog maar zelden 
ongelukkig. En ik begin ook te zien dat het een spel is. 
Soms zeg ik tegen iemand: “Verdikkie wat was ik toch 
boos op jou! En ik ontdekte dat het boosheid was vanuit 
mijzelf”. Mijn ervaring is dat de ander dat goed kan horen, 
zelfs volgt er vaak een goed gesprek.
Naarmate ik ouder word kijk ik meer terug en zie, dat ik 
de ervaren moeilijkheden enorm bekeek vanuit mijn 
positie. Bijvoorbeeld mijn vader met zijn weerstand. 
Ik heb moeten ontdekken dat het mijn weerstand was die 
tot uiting kwam via hem! Mensen waarop ik boos was? 
Het was mijn boosheid, mijn onbegrip. En morgen kan ik 
opnieuw nijdig worden en dan denk ik: “Hé, wat is er aan 
de hand, wat ligt hieronder verborgen?” Dat proces gaat 
steeds sneller. En dan vergeef ik mezelf wat er speelt - en 
kom daarmee uit bij innerlijke vrede.’•

Zelf verantwoordelijkheid nemen

Ons hart krijgt vleugels

Ons hart krijgt vleugels is een full color boekje van 48 
pagina’s, geschreven en uitgegeven door Dini te Hen-
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nepe Bosveld. Zij werkt als vrijwilligster in Hospice 
Rozenheuvel in Rozendaal bij Arnhem. Daar tekent 
en schildert ze met mensen die de laatste weken of 
dagen van hun leven in dit hospice verblijven. Tekenen 
en schilderen blijken een middel te zijn om tot diep-
gaand contact te komen. Soms wordt daarbij gespro-
ken, soms helemaal niet en dat alles zonder zich op te 
dringen. Te Hennepe weet een ontroerend en hart-
verwarmend inzicht te geven in de ontmoetingen die 
ze met de bewoners heeft. Foto’s van tekeningen en 
schilderijen die tijdens de ontmoetingen ontstaan zijn, 
vergezellen de teksten. Al lezend weet ik me geraakt 
door de diepte van het onderlinge contact, dat in alle 
eenvoud is verwoord. 

Els Thissen

 Dini te Hennepe Bosveld. Ons hart krijgt vleugels.            
 Uitgegeven in eigen beheer. 48 blz., full color.
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Als liefde het uitgangspunt is...
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l meer dan 20 jaar zit ik iedere ochtend braaf 
te mediteren. ‘Ooohmmm... Ik ben niet dit 
lichaam, het is een instrument dat ik gebruik. 
Ooohmmmm... Ik ben liefde, alles is 

mogelijk...’ et cetera.
Die momenten van rust zijn mijn redding, want van 
huis uit ben ik eigenlijk een neuroot. Zodra ik – bij 
hoge uitzondering – mijn ochtendritueel twee of drie 
dagen oversla, confronteert het leven mij direct met mijn 
oorspronkelijke aard: ik word zenuwachtig en angstig 
en projecteer van alles en nog wat op ieder willekeu-
rig slachtoffer dat zich ook maar in mijn buurt durft te 
wagen. Dus als de wiedeweerga toon ik dan berouw en 
neem me voor, mijn ochtendritueel nooit meer over te 
slaan. Want mét ritueel is het een stuk eenvoudiger om, 
als de waan van de dag weer eens toeslaat, mij de rust en 
het vertrouwen te herinneren waarmee ik de dag 
begonnen ben. Puur zelfbehoud.
En toen ging ik eind vorig jaar op vakantie. Naar Cuba. 
Op uitnodiging van een vriendin die is getrouwd met 
een Cubaan. Bij aankomst werd ik prompt verliefd op 
zijn broer - een gevoel dat gelukkig wederzijds was - en 
nam het leven een heel andere loop dan ik gewend was. 
Zomaar!  

Ik besloot van hem te houden
Twintig nachten lang lag ik, voor het eerst sinds jaren, in 
de armen van een prachtige man. Ik voelde me gekoes-
terd en bemind en stroomde zelf ook over van liefde. 
Weliswaar registreerde mijn geest enkele onvolmaakt-
heden – zoals zijn misplaatste bescheidenheid en een 
zichtbaar ontbrekende kies – maar komaan! Ik besloot 
gewoon van hem te houden. En dat zei ik hem ook, in 
mijn beste Spaans: ‘He decidido de amarte’.  ‘Muy bien,’ 
knikte hij, alsof dit vanzelfsprekend was. Terwijl ik zelf 

versteld stond van mijn plotseling vermogen, hoofd en 
hart via een ‘besluit’ te kunnen verbinden. Normaal lukt 
dat me nooit. Het was voor mij de eerste bewust gecre-
eerde ervaring met ‘Love is in the eye of the beholder’.   
Geen moment heb ik nog aan mediteren gedacht. En 
ook niet aan mijn yogaoefeningen of aan mijn strikt 
op discipline gebaseerde dieet. We liepen, sliepen, aten, 
aaiden en lachten samen en vertelden elkaar, gestimu-
leerd door de romantiek van de tropenzon, ongegeneerd 
over ons leven tot nu toe. Alles ging zó vanzelfsprekend 
dat ik mij nauwelijks realiseerde, hoe volkomen geluk-
kig ik was. Dat besef drong pas tot mij door toen ik weer 
in mijn Hollandse huid was gekropen, in de donkere 
dagen voor Kerst vol sneeuw en ijzel, in een zelfgeko-
zen isolement. Ik stond voor de spiegel met mijn trui 
omhoog kritisch naar mijn te bolle buik te kijken toen 
ik mij plotseling realiseerde dat ik ginder, op Cuba, geen 
moment aan mijzelf getwijfeld had. En dat daardoor alles 
had kunnen stromen, zonder verdere analyse van het hoe 
en waarom. Egoloos, opgaand in het universum en elkaar.
Was het een oppervlakkige vakantieliefde, zoals een 
vriendin ietwat schimpend concludeerde? Niet voor mij. 
Voor mij was het een prachtige, verhelderende ervaring 
die mijn ziel op een nieuw spoor heeft gezet zonder 
enige groef na te laten - alsof God mij heeft gedragen.  

Mijn Cubaan heeft nog één liefdesbrief geschreven. 
Daarin refereerde hij teder aan het moment dat hij 
mij optilde en in gebroken Engels uitriep: ‘Me Tarzan, 
you Jane!’ Ja, dacht ik al even teder, ‘you forty-five, me 
sixty-one’. Maar ook dat is geen probleem. Want ik ben 
niet dit lichaam... het is een prachtig instrument dat ik 
gebruik! 

Emma Veenstra

A
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‘We kunnen het verleden en de toekomst loslaten’

soms erg lachen hoe de gasten zich aandienen en het 
is erg druk in mijn gastenhuis. Het zit elke dag vol met 
luidruchtige gasten. Maar sommige zijn erg stil en die 
houd ik ook in de gaten, want stille wateren hebben 
diepe gronden.
Ik verheug me nu op elke nieuwe dag. Ik sta om half zes 
op om de hond uit te laten, ook al slaap ik al vijf weken 
maar ongeveer vier uur per nacht. Vermoeidheid is ook 
een gast besef ik door het stuk van Anne-Joke, dus mag 
het er nu zijn. Ik beoefen Hatha-yoga en dat voelt als 
een weldaad voor lichaam en geest. Ik heb het schilderen 
weer opgepakt en ik wil en ben me aan het speciali-
seren in het schilderen van bomen. Ik heb een prachtig, 
geel met bruin herfstbos geschilderd en sta versteld hoe 
krachtig het is. Ik heb de laatste jaren veel geschilderd 
en zie nu dat ik talent heb en dat alle werken, ook de 
oefeningen, zeer veel kracht uitstralen.
Mijn leven is totaal anders dan een paar dagen geleden. 
Ik heb besloten om mijn familie te laten voor wie ze 
zijn en niets meer van ze te verlangen. Scheelt een hoop 
energie. Ik koester ze in mijn hart en ik zie wel wat ik 
doe als mijn broer overlijdt. Geven & niet-geven heeft mij 
dit doen beseffen. Wat ik niet heb kan ik ook niet geven, 
en zij ook niet. Zo is het nu en niet anders.
Ik huil, ik lach, ik dans, ik schilder, ik fiets, ik wandel, 
ik werk met kinderen en ik ben bereid om goed voor 
lichaam en geest te zorgen nu. Ik ben bereid om van 
mezelf te houden met alle gasten die er zijn.

Liefs, Emina

k besef dat ik weer aan het verzanden was in mijn/de 
slachtofferrol. Wat is deze rol mij toch vertrouwd! 
Zo sterk zelfs dat ik vaak niet in de gaten heb dat ik 
mezelf als slachtoffer zie en de ander weer de schuld 

geef van mijn lijden. Ik ben dan ook bereid om het 
anders te doen.
Ik ben heel blij met ...van hart tot hart... nr. 1/2011.  
Ja, ja, hoe bestaat het, hè? Ik heb op dit moment erg 
veel aan de stukjes De Herberg van Anne-Joke Vellinga 
en Geven & niet-geven (p. 10-11). De Herberg is mij ook 
bekend als het Gastenhuis. 15 jaar geleden heb ik dat al 
aangereikt gekregen op de Voorde en ook Byron Katie 
heeft dit gedicht van Rumi meegegeven. Alleen heb ik er 
nooit iets mee gedaan. Het stuk van Anne-Joke Vellinga 
heeft mij doen besluiten om op haar manier ook mijn 
zich aandienende gasten te verwelkomen door de 
Attitudinal Healingmethode toe te passen.
Wonderlijk is het wat ik nu al na twee dagen ervaar door 
alles wat zich aandient te verwelkomen, ermee te com-
municeren en toe te laten. Ik besef nu dat de gasten er 
zijn om mij te helpen om te helen. Verbaasd ben ik dat 
Annie (van Anorexia), mijn voedselintolerantie, er is om 
ervoor te zorgen dat ik op gewicht mag blijven omdat ik 
niet dik wil worden. Mijn verdriet laat van zich spreken 
door mij te laten weten dat ik deze gast, die een treur-
wilg voorstelt, jarenlang verwaarloosd heb door mezelf 
te verdoven met drugs. En nu vertelt deze boom mij 
dat hij/zij er is om mij te verlossen van dit verdriet, als 
ik het maar toelaat. Alle gasten blijken samen te werken 
en ik verwelkom ze nu met respect en plezier. Ik moet 

I

B
R

IE
V

E
N

 V
A

N
 E

M
IN

A



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

1...van hart tot hart...
H E T  H A R T

7 mei 2011, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
15 mei 2011, Moorveld
Een Cursus in Wonderen
28 mei 2011, Moorveld
Familie- & Systeemopstellingen
19 juni 2011, Moorveld
Een Cursus in Wonderen
25 juni 2011, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
16-24 juli 2011, Havelte
Zomerretraite: Leven zoals het is
4 september 2011, Moorveld
Een Cursus in Wonderen
10 september 2011, Graauw
Familie- & Systeemopstellingen
24 september 2011, Bunde
Familie- & Systeemopstellingen
2 oktober 2011, Moorveld
Een Cursus in Wonderen
15-16 oktober 2011, Groesbeek
Familie- & Systeemopstellingen
29 oktober 2011, Eindhoven
Familie- & Systeemopstellingen
3-6 november 2011, Wahlwiller
Meditatief Mandala Schilderen
13 november 2011, Moorveld
Een Cursus in Wonderen
18 november 2011, Hilversum
Familie- & Systeemopstellingen
19 november 2011, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
4 december 2011, Amersfoort
Een Cursus in Wonderen
10 december 2011, Bunde
Familie- & Systeemopstellingen
11 december 2011, Moorveld
Een Cursus in Wonderen
27 dec 2011 t/m 1 jan 2012
Retraite Van Oud naar Nieuw
21 januari 2012, Den Haag
Familie- & Systeemopstellingen
22 januari 2012, Den Haag
Familie- & Systeemopstellingen
24-26 februari 2012, Wahlwiller
Training Familie- & Systeem-
opstellingen
31 mrt-1 april 2012, Groesbeek
Familie- & Systeemopstellingen

RETRAITES
Zomerretraite: 
Leven zoals het is
Een 8-daagse zomerretraite, 
in een ontspannen, inspirerende 
en ongedwongen sfeer. Er is 
tijd voor het stellen van vragen 
en het naar voren brengen van 
kwesties waar je tegenaan loopt. 
Door stilte, uitwisseling, geleide 
meditaties, opstellingen, 
schrijf- en andere oefeningen, 
ontdek je, wat je innerlijk al weet: 
Eenheid is alles wat er is! 
Anja van Aarle kookt vegetari-
sche maaltijden voor ons.
16 - 24 juli 2011, Havelte
Za 18 – zo 11 uur. Meeuwen-
veen, Meeuwenveenseweg 1-3, 
7971. Cursus €450. 
Verblijf (slapen & eten): 
1pk €600; 2pk €450; kamperen 
€400 (beperkt mogelijk). 

WORKSHOPS
Familie & Systeem-
opstellingen
‘Ja’ zeggen tegen dat wat er is! 

Die kans heb je in een familie- of 
systeemopstelling. 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 onderwerp zijn 
van een opstelling waardoor 
patronen en spanningsvelden 
zichtbaar worden. Deze aan het 
licht te brengen, leidt vaak tot 
harmonisering en genezing. 
28 mei 2011, Moorveld
Zat 10-16.30 uur. Luiperstraat 12, 
6237 NM. Max. 8 deelnemers. 
Cursus €70
10 september 2011, Graauw
Zat 10-16 uur. Gemeenschaps-
huis Graauw, Dorpsstr. 46, 
4569AK. Cursus €70
24 september 2011, Bunde
Zat 10-16.30 uur. Spoorstraat t/o 
NS Station. Cursus €70 
15-16 oktober 2011, Groes-
beek
Zat 10-zon 16 uur. De Poort, 
Biesseltsebaan 34, 6561 KC. Cur-
sus €150. Verblijf 1pk €125; 2pk 
€115
29 oktober 2011, Eindhoven
Zat 10-16.30 uur. Doopsgezinde 
gemeente. Jan Luikenstr. 46. 
5615 NB Cursus �70 
18 november 2011, Hilversum
Vrij 10-16.30 uur. Nieuw 
Nazareth Dr. Cuypersplein 7, 
1222 NC. €70

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  M E T  E L S  T H I S S E N  
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10 december 2011, Bunde
Zat 10-16.30 uur. Spoorstraat t/o 
NS Station . Cursus €70
21 januari 2012, Den Haag
Zat 10-16.30 uur. Buurthuis De 
Hyacint. Anemoonstraat 25, 
2565 DD. Cursus €60 
(21 & 22 jan €115)
22 januari 2012, Den Haag
Zon 9.30-16 uur. Buurthuis De 
Hyacint. Anemoonstraat 25, 
2565 DD. Cursus €60 
(21 & 22 jan €115)

Een Cursus in Wonderen
2011: 15 mei; 19 jun; 4 sep; 
2 okt; 13 nov; 11 dec.
Moorveld, 10-12.15 uur. 
Op basis van donatie, tenzij 
anders vermeld.
4 dec. 2011, Amersfoort, zo 
14-15.50 uur. Meridiaancollege, 
Daam Fockemalaan 12, 3818 KG

Meditatief Mandala 
Schilderen
is een reis naar binnen. In stilte 
laten we ons leiden door onze 
intuïtie. We tekenen op basis van 
nummerologie 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. 

3-6 november 2011, 
Wahlwiller
Don 10-zon 16 uur. Arnold Jans-
sen Klooster. Capucijnenweg 9, 
6286 BA. Cursus €200 (incl. deel 
werkmateriaal). Verblijf 1pk €165 

TRAININGEN
Training Familie & 
Systeemopstellingen
Voor mensen die zelf opstellingen 
willen (gaan) begeleiden. Heb je 
belangstelling? Neem dan contact 
met ons op.
24-26 febr 2012, Wahlwiller
Training Familieopstellingen
Vrij 10-zon 16 uur. Arnold Jans-
sen Klooster. Capucijnenweg 9, 
6286 BA. Cursus €200. 
Verblijf 1pk €130
Trainingsdagen Familie & 
Systeemopstellingen
Hilversum 7 mei 2011, 
25 juni 2011, 19 nov 2011
Za 10-16.30 uur. Nieuw 
Nazareth, Dr. Cuypersplein 7, 
1222 NC. Cursus €70 per dag.

Facilitatortraining
Attitudinal Healing (AH) gaat 

over het helen van je innerlijke 
houding. Het biedt je die moge-
lijkheid door het focussen op de 
12 principes van AH, die voort-
komen uit Een Cursus in Wonde-
ren. In een AH-groep herinneren 
we elkaar aan onze heelheid door 
onbevooroordeeld te luisteren 
en delen. De Facilitatortraining 
is bedoeld voor mensen die een 
AH-groep willen begeleiden of 
willen oefenen in het toepassen 
van het gedachtegoed in hun 
leven. Naast praktisch oefenen 
in het begeleiden van een groep, 
gaan we in op de betekenis van 
de 12 principes en de 10 
richtlijnen voor het werken in 
AH-groepen. 
Vaardigheden die in de training 
aan de orde komen: helder com-
municeren; empathisch en zonder 
oordeel luisteren; mensen hun 
eigen antwoord laten vinden; 
geen advies geven; met de ogen 
van liefde kijken; vertrouwen op 
de heelheid van de ander; 
omgaan met moeilijke situaties in 
de groep. 
Dat wat je je tijdens deze 
training oefent is bruikbaar 
in elke groepssituatie zoals bij 
ECIW-groepen, een klas, familie, 
op je werk, een team, enz.
16-18 maart 2012, Wahlwiller
Vrij 10-zon 16 uur. Arnold Jans-
sen Klooster, Capucijnenweg 9, 
6286 BA Wahlwiller. 
Cursus €200. Verblijf 1pk €130.

Landelijke Facilitatordag
Voor facilitators van AH- en 
Coursegroepen, mensen die de 
facilitatortraining hebben 
gevolgd, en/of overwegen een 
groep te starten.
7 april 2012, Hilversum
Zat 10-16.30 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:
Marrigje Dijksma 06-13874436
Onstwedde:
Johan Maarsingh 0599-331722
Gelderland
Nunspeet:
Jurja Kammeijer 0341-251181
Rheden:
Annie Bekker 026-4454004
Flevoland
Almere8:
Ellis Vleugels 06-22219910
Biddinghuizen:
Nicole Blaauw 06-44860820
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
Amstelveen:
Renée van der Vijgh 020-6473075
Amsterdam(1):
Emma Veenstra 020-6969132
Amsterdam(2):
Nicolien Gouwenberg 020-4184947
Beverwijk:
Bert Oosterhout & Ina Oldewarris 
0251-244494
Haarlem (1):
Ynze Keetlapper 023-5367538
Haarlem (2):
Danielle Ferdinandusse 06-15367658
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
Voorhout:
Anna Sedelaar 0252-225311
Voorschoten:
Anna Walraven 071-5764877
Zuid-Beyerland:
Anna Eppinga 0186-662055
Utrecht
Amersfoort (1) en (2)3:
Rozemarijn Ockhuysen
033-4728602
Baarn:
Gretha van Loenen 035-5414179
Bussum:
Marion & Harry Welch
035-6910589
Eemnes:
Inez Coolen 035-5260594
Huis ter Heide (1):
Fleur Smelt 035-6920802 &
Anne-Joke Vellinga 030-6920905
Huis ter Heide (2)5:
Anne-Joke Vellinga 030-6920905
Leusden:
Eveline Teunissen 033-4952623
& Debby Kamp
Soest (1)6:
Maria de Wilde 035-6026486
Soest (2):
Rob Middeldorp 035-6025647
Utrecht (1):
Marie-Alice Storimans 030-2712855
Utrecht (2):
Jeanette Rutting 030-2892507
Utrecht (3):
Ingrid de Vries 06-50216267
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:
Francijntje Keesmaat 040-2850323
Mieke Panhuysen 06-15354156 &
Diny Smits 040-2425260
Mierlo:
Anneke van Haendel 0492-663226
& Diny van Liempd 073-5492692
Francijntje Keesmaat 040-2850323

Ossendrecht:
Kees Zwinkels 0164-671255
Schijndel:
Diny van Liempd 073-5492692 &
Anneke van Haendel 0492-663226
Tilburg:
Anja Gussinko 013-5363784
Ulvenhout:
Kitty Tieman 06-39838145
Veldhoven:
Wies Klaasen 040-2535494
Limburg
Berg en Terblijt:
Riny Blom 043-6041816
Echt:
Peter Winteraeken 0475-484833
Kerkrade:
Hélène van Wunnik
06-30592112
Lottum:
Arlette Rieken 077-4633233
Maastricht:
Björn Stienstra 06-23563353
Moorveld:
Els Thissen 043-3647987
Reuver:
Cecile Geurts-Huijbers 
077-4746820
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
Overijssel
Giethoorn:
Marrigje Dijksma 0521-785052
Oldenzaal (1):
Rogier Pondaag 0541-510844
Oldenzaal (2):
Trudy ter Braak 0541-539261
Drenthe
geen groepen

Nederlandstalige groepen in het
buitenland:

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 

Nieuwe groepen 
Giethoorn:
Marrigje Dijksma 0521-785052
Baarn:
Gretha van Loenen 035-5414179
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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 Amersfoort: Iedere eerste zondag 
van de maand (m.u.v. juli) bent u vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur 
van harte welkom in het Meridiaan College, Daam Fockema-
laan 12, 3818 KG. Tijdens deze ontmoetingszondagen wordt een 
interactieve lezing of 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 informatiestand 
voor nieuwe Cursusstudenten. 
Na de lezing is er ruimschoots tijd voor uitwisseling en kennisma-
king. Ook liggen er folders van leraren met hun cursusprogramma. 
Er wordt een minimale donatie van € 8 per persoon gevraagd voor 
een bezoek aan deze zondagen, koffie of thee inbegrepen. 
De agenda:
5 juni / Ad de Regt: Interactieve lezing God is louter Liefde, 
en dus ben ik dat ook. (WdlhV.In.4:3). Dat God louter Liefde 
is willen we misschien nog wel geloven, maar dat wij dat ook zijn 
kunnen we meestal niet accepteren. 
3 juli / geen bijeenkomst.
7 augustus / Wilma Vermij: Mini-workshop Waarneming 
dient een doel. Welk doel kies jij?
4 september / Diederik Wolsak (over uit Vancouver!): 
Interactieve lezing: Dit hoeft niet zo te zijn.

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

MIC Magazine 1/11 - Het grote ontwaken - met Wilma 
Vermij - stap opzij en laat je genezen door Hem; Robert Perry - 
maak dit jaar anders;  Wouter Middeldorp - wees je broeder genadig 
en vergeef jezelf; Michael Dawson - Nisargadatta Maharaj en Een 
cursus in wonderen: twee handen op één buik!; Margot Krikhaar 
- zelfbeelden; Ronald Belfor - wonderprincipe 40; Eef Ephraïm 
- reflecties, Marie Christine - liefdesbron; Greg Mackie -Vraag 
en antwoord: projecties. In Van het bestuur staat het goede nieuws 
dat MIC de ANBI status heeft gekregen en dat er regiodagen voor 
leesgroepen worden georganiseerd.

MIC Magazine ontvangen?
MIC Magazine wordt verzorgd dankzij uw donatie. De kosten 
voor het maken en verzenden van 4 nummers bedragen ca. €20,00. 
U kunt ons machtigen via een formulier dat u van 
www.miraclesincontact.nl kunt downloaden of u kunt het 
aanvragen via ons kantoor. 

Stichting Miracles in Contact, Postbus 3086, 3760 DB Soest, tel 
035 888 30 73 op di en vrij 10:00 - 16:00 uur. 
E-mail info@miraclesincontact.nl

nr. 2 - mei 2011...van hart tot hart...4

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

PLATFORM VOOR EEN CURSUS IN WONDEREN

MMMIIIRRRAAACCCLLLEEESS in CONTACT
Regeladvertenties: € 2,50 per (deel van een) regel. 
Aanleverdata tekst 1/1; 1/4; 15/6; 1/10. 
Verschijningsdata: 5/2; 5/5; 5/8 en 5/11.

THE WORK OF BYRON KATIE workshops en consulten 
Joop Teggelove & Titia Kremer www.thework.nu - 
tel 06.533.67.534 - e-mail joop.teggelove@12move.nl

REIKI-CURSUSSEN EN CONSULTEN. Joop Teggelove 
(lid Reiki-Alliance) &Titia Kremer www.reikijoop.nl 
tel 06.533.67.534 - e-mail joop.teggelove@12move.nl

NIEK ZERVAAS (zie column) heeft ook een boek geschreven: 
What you see is not what you get (niets is wat het lijkt). 
Bestellen kan door niek@niekzervaas.nl een email te sturen 
met naam en adres en € 22 plus verzendkosten (€ 4,50) 
over te maken op rekeningnummer: 9554013 tnv stichting 
SaMENS.

MARRIGJE DIJKSMA biedt begeleiding bij: ‘Een cursus in 
wonderen’, Attitudinal Healing, problemen, levensvragen, 
begrafenis en crematie. Vestigingen in Giethoorn en 
Groningen. Tel. 0521-785052 en 06-13874436, 
email: marrigjedijksma@telfort.nl 
www.praktijkgeloofs-enlevensvragengroningen.nl

BOOT en BOEK... Inge en Maria organiseren zomer 2011 
stille zwerftochten voor vrouwen die kiezen voor rust op een 
tjalk op de Waddenzee. Verder schrijven zij een boek, over 
klein geluk. Je kunt aandelen kopen en meeverdienen als het 
uitgegeven wordt. www.ingejager.nl; www.mooiemorgen.nl; 
www.receptenvoorkleingeluk.nl.

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-workshops. 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. Info: 030-6565024. 
15 mei: Nicolien Gouwenberg: ‘Laat me vergeving zien 
zoals ze is’ (WdI.134.t) 
19 juni: Debby Kamp en Evelien Teunissen: 
‘Zelfvergeving in de praktijk’
17 juli: Janny Buijs: ‘Hulp vragen en ervaren’
Augustus: geen bijeenkomst

E N  V E R D E R . . .

advertentie

HENNY EN JOPIE VAN DER FEER

organiseren een Meditatieve Bezinningsworkshop
op het landgoed van de Benedictusabdij ‘de Achelse Kluis’

te VALKENSWAARD/ACHEL

4 T/M 6 NOVEMBER 2011

met als thema ‘Verlossing, Verzoening, Vergeving’
Vraag een folder aan, Tel (076) 520 83 77; E-mail: info@eciw-breda.nl

Zie ook onze website: www.eciw-breda.nl
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Arbeid

Zeg voordat je aan een taak begint:

In mij is de volmaakte vorm,
de goddelijke vorm

Ik ben nu alles - wat ik wens te zijn.

Elke dag heb ik de schoonheid
van mijn ware wezen voor ogen.

Zolang... tot ik haar tot uiting breng.

Ik ben een kind van God.

Alles wat ik nodig heb
zal mij gegeven worden.

Nu en altijd.

Vrij naar: Baird T. Spalding. De meesters van het verre oosten. 

Ankh-Hermes. Blz. 31
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Titel van de video: Alles is mogelijk.
Alles is mogelijk verwijst naar de ongekende mogelijk-
heden die we hebben, zowel in ‘sanity’ of helderheid van 
geest, alsook vanuit ‘insanity’ of waanzin. Vaak gaat het in 
de laatste situatie over het willen hebben of vasthouden 
van macht, roem of geld. 
Kijk naar de ontwikkelingen in de Noord-Afrikaanse en 
Arabische landen, waarbij in het ene land de nadruk op 
een vredige omwenteling ligt en in het andere het tot 
gewapende confrontaties komt. De leider van Libië verzet 
zich met hand en tand tegen de veranderingen en lijkt 
vooral ook verbaasd over wat er in het land gebeurt.
Of Japan met een tsunami en kernramp. Hiroko Mizu-
shima in Tokyo liet me weten dat zij en haar familie de 
aardbeving en tsunami overleefd hebben en dat er nu een 
kernramp op hen afkomt. Het wonderlijke is, zo mailde 
ze me, dat in een tot nu toe uit woede verdeeld Japan, op 
dit moment onderlinge samenwerking gezocht wordt om 
de problemen het hoofd te bieden. Dat zelfs de Japanse 
maffi a, Yakuza geheten, zegt zich te willen inspannen om 
de dingen beter te maken.

mdat er zoveel méér mogelijk is dan we 
onszelf vaak voorhouden, was er een 
gedachte om een nieuwe workshop, 
getiteld Alles is mogelijk, aan te bieden. 

Daarin zouden we onze ongekende mogelijkheden 
kunnen verkennen!
Kort daarop vertrokken we met vakantie. We logeerden 
in de buurt van Herdenkingsoord Mittelbau-Dora in 
Nordhausen, een voormalig naziconcentratiekamp dat we 
bezochten. In augustus 1943 startte daar de productie van 
de vliegende V-1 en V-2  bommen omdat de fabrieken 
in Peenemunde kapot waren gebombardeerd. Er werden 
in de bergen gangen gegraven van 12 bij 10 meter, zodat 
een trein de berg in kon rijden. ‘Arbeidskrachten’ uit 
omliggende concentratiekampen groeven de gangen en 
maakten bommen totdat ze, op een enkeling na, 
stierven. Een bij de bevrijding van het kamp gemaakt 
fi lmpje toont uitgemergelde, (half)naakte mensen en 
stapels doden. Later maakte Herdenkingsplaats Mittelbau 
Dora een video over het ontstaan van het kamp, de 
omgang met ‘arbeidskrachten’ en de bommenproductie. 

O
Alles is mogelijk

Aan de

Heilige Geest

Zelf deze oefening doen?
Ga zitten en wees stil. Ga met je aandacht naar de meest vredige plek in jezelf. Verbind je zoveel 
mogelijk met de vrede die daar heerst. Stel dan innerlijk een vraag en laat het antwoord opkomen.

Vraag aan het deel van mezelf dat overal antwoord op heeft.
Wat kan ik doen om me af te stemmen op innerlijke leiding?
Ingrid de Vries
 
Lieve Ingrid,
Jij weet precies wat je moet doen, je doet het immers NU.
Focus op liefde en laat je niet leiden door angst. Neem de tijd 
en wees stil. Het antwoord komt vroeger of later, wacht tot je 
het weet. Bij een keuze zul je ervaren of het ‘goed’ of ‘verkeerd’ 
was en zo kom je bij je doel. Je eigen hartenwensen zijn ook 
een leidraad, en uitkomsten kunnen afwijken van het beeld 
dat jij voor ogen had. Wees stil, luister naar je innerlijke stem, 
en leef! Let op terugkerende impulsen en laat je niet 
weerhouden door te veel denken of te ver vooruit kijken.

Vraag aan en antwoord van de liefde in onszelf
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De weg van de liefde 
kent geen uitvluchten

Een uitvlucht veronderstelt de mogelijkheid een vluchtweg 
te kunnen nemen, een uitweg te kunnen vinden voor een 
probleem, een situatie waar we geen raad mee weten. Snel en 
zonder veel gedoe. Kijken met de ogen van het lichaam doet 
het hart samenknijpen van angst, woede en verdriet. De emotie 
neemt de leidende rol op zich. Het ego wil de ervaring niet 
doorvoelen, maar wil zich ervan ontdoen door het van zich af 
te schudden. In radeloosheid of uit onmacht worstelt de 
emotie zich naar buiten. Zo wordt de weg van uitvluchten 
bewandeld. De situatie wordt goedgepraat, of er wordt 
woedend gereageerd. De uitvlucht uit zich in huilen, jaloezie, 
vleierij of goedmakerij. Het is maar net wat passend lijkt op dat 
moment en het lijkt goed te werken! Wat een opluchting, wat 
een bevrijding! Dat is goed opgelost! Maar schijn bedriegt. 
Het is een doodlopende weg, want het begint van voren af aan. 
Iets totaal nieuws, zo lijkt het voor de ogen van het lichaam. 
Maar er is niets nieuws onder de zon, het heeft alleen een 
ander jasje aan. Slachtofferschap heeft de leiding overgenomen.

Kijkend met de ogen van het hart valt er een totaal ander licht 
op de situatie. Het licht van de liefde schijnt met haar volle 
levenskracht door de angst, woede, jaloezie of welke emotie 
dan ook, heen en er ontstaat ruimte voor aanvaarding van 
wat is. Er ontstaat een verlangen om inzicht te krijgen en te 
doorvoelen wat innerlijk zoveel angst, onrust en onvrede geeft. 
Het verlangen groeit om op eigen kracht door de pijn heen 
tot op de bodem te gaan en de emotie te doorleven. Hier ligt 
innerlijke vrede op ons te wachten en daar willen we zijn. 
Daar ligt onze werkelijke verlossing, daar ligt het einde van 
slachtofferschap. Het eind van alle uitvluchten is in zicht. 
Het is niet altijd eenvoudig te besluiten de weg van het hart in 
te slaan. Aanvankelijk is er moed voor nodig, want er is niets 
meer om je achter te verschuilen, niemand meer om naar 
te wijzen. Je bent volledig op jezelf aangewezen, zo kan het 
soms lijken. Maar het is de weg van de liefde, die smaakt naar 
meer. Deze weg gaan is een bewust besluit: kan ik hier anders 
naar kijken, hoe zou liefde hier naar kijken? Wie zich eenmaal 
verwarmd heeft aan het liefdesvuur dat daar smeult, wie het 
vuurtje heeft opgestookt en het hart ermee verwarmd heeft, 
weet dat er geen weg terug is. Hier wil je zijn, hier is je thuis. 
Uitvluchten zullen geen hoop en oplossing meer bieden. 
Die tijd is voorbij.
Er is nog maar één weg te gaan en die weg ligt nu open. 
De weg van de liefde is hoopvol, troostrijk en helend. 
Wij ontmoeten elkaar op deze weg, hij is toegankelijk voor 
iedereen die hem wenst te gaan.

In liefde,
                            Niek Zervaas

www.niekzervaas.nl

Het resultaat van ons handelen
Aan het resultaat van ons handelen kunnen we 
zien waar we op gericht zijn. Focus & denken 
geeft richting aan het handelen. Het is zaak 
telkens weer de vraag te stellen: Wil ik dit als 
resultaat van mijn handelen, of is het tijd voor 
een andere koers? Neem ik het risico dat hoort 
bij het mezelf losmaken van het bestaande? 
Signaleer ik wat er gaande is in mijzelf of om 
me heen en neem ik een nieuw besluit, of niet?
Leven vanuit innerlijke integriteit hebben we 
niet altijd van huis uit meegekregen. Angst voor 
het verlies van liefde, waardering of simpelweg 
erbij willen horen kan leiden tot aanpassen, 
meebuigen en het verloochenen van wat 
innerlijk gewild en geweten wordt. Dat is, 
misschien wel onbewust, waar angst regeert en 
ons afhoudt van liefde. De Cursus zegt in de 
inleiding: ‘Het tegendeel van liefde is angst, maar 
wat alomvattend is kent geen tegendeel’. En dat 
is meteen het goede nieuws! Angst is iets wat 
in waarheid niet bestaat. En binnen de dualiteit 
kan ze ogenschijnlijk tot ongekende grootheid 
uitdijen.
Het is heerlijk om helder te zijn over wat 
je écht wilt. Wil je vrede of strijd, schuld of 
onschuld, vrijheid of gevangenschap, geluk of 
gelijk? De keuze die je maakt is bepalend voor 
het handelen. Als je vrede wilt, kun je focussen 
op principe 2 van Attitudinal Healing dat zegt: 
Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst 
laten varen. Of op principe 8: We kunnen er 
bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn, 
wat er ook maar buiten ons gebeurt. 
Het vraagt van ons om, hoe angstig of kwaad 
we ook zijn, de focus te richten op angst laten 
varen of vredig zijn. Misschien moeten we onszelf 
wel duizend of meer keren tot de orde roepen. 
En als vrede is wat je écht wilt, dan kan het niet 
mislukken!
Wat moet er in jouw leven gebeuren om te 
stoppen met uitvluchten en pal te gaan staan 
voor wat je werkelijk wilt? Om te spreken en 
handelen vanuit innerlijke integriteit? 
De Cursus nodigt uit om in alle situaties te 
kijken met de ogen van het hart en alles en 
iedereen in te sluiten in die liefde. Ook in 
Mittelbau-Dora of bij televisiebeelden van de 
gebeurtenissen in de Arabische landen of Japan. 
Als we die blik weten te vinden is inderdaad 
alles mogelijk. Dan kan liefde, waar we ook zijn 
en wat er ook gebeurt, ons eenvoudigweg niet 
ontgaan.

Els Thissen
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orig jaar studeerde ik af in neuropsychologie 
en kwam ik van een koude biologische 
kermis thuis. Ik schreef in mijn studenten-
kamer op de muur: ‘Miracles are not contrary 

to nature, but contrary to what we know about nature!’ 
Toen stortte ik in, veranderde in sneltreinvaart, en 
niemand snapte me. Ik kon het niet uitleggen. 
Nu, in rustiger vaarwater, stuitte ik op Een Cursus in 
Wonderen, hét antwoord op die gefrustreerde zin. Zodra 
ik in de Cursus lees schuift de identiteit van Barbara van 
25 jaar, naar iemand die woorden leest, geen leeftijd of 
mening heeft en compleet vrij is. De woorden transfor-
meren. Ik lees ze aan anderen voor, maar zij voelen dit 
niet! Ik maak me belachelijk met mijn pogingen om het 
uit te leggen aan familie en vrienden en voel me steeds 
verder verwijderd van het ‘normale’ leven. 
Toen zag ik een interview met u, Els Thissen, en dat u 
het WEL snapt EN kan verwoorden. Dat deed me goed. 
Toch merkt u ook dat niet iedereen voelt wat de draag-
kracht is van wat u zegt. Hoe gaat u daarmee om? 
En past u nog wel in deze wereld voor uw gevoel? 

Barbara van der Vlugt

Dat beschrijf je prachtig Barbara! Zo verging het mij 
ook. Ik las niet de woorden van de Cursus, maar de niet 
te benoemen inhoud achter of in de woorden van de 
tekst. Dat resoneert overigens niet bij iedereen en dat 
mag. De Cursus herinnert ons eraan dat er één waarheid 
is, onveranderlijk, eenduidig en eeuwig. 
Er zijn vele wegen om je dat te herinneren. De Cursus is 
er één van. Voor anderen kan die weg er uitzien als in de 
gevangenis zitten, wortels planten, zen-boedhisme beoe-
fenen of iets anders waarin het leven zich uitdrukt. 
Zoals wij onze weg kennen, is het aan ons erop te 

vertrouwen dat anderen hun weg kennen of kunnen 
kennen. 
Dat betekent, dat ik niet mijn best hoef te doen om 
anderen op het Cursuspad te brengen. Als er belangstel-
ling is, kan ik erover vertellen, zoals ik nu doe.
Mensen begrijpen het wel of niet, of vinden het regel-
rechte onzin. Iemand zei een keer: ‘U bent een gevaar 
voor de samenleving’. Dat klopt natuurlijk. Want de 
inhoud van de Cursus staat haaks op de denkbeelden van 
de wereld. In de dualiteit van deze wereld gelden regels 
die gevoed worden door gedachten als zonde eist straf, 
een dader maakt een slachtoffer, wie schuld heeft moet 
boeten. De Cursus reikt iets aan wat daar volkomen los 
van staat.

Voor mij is het belangrijk mezelf te begrijpen. 
Als dat het geval is, maakt het me niet uit wat anderen 
denken over wat ik wel of niet begrijp. Mensen 
begrijpen wat ze begrijpen, niet meer of minder en nooit 
eerder dan ze doen. Ik kan niets anders doen dan 
volkomen vertrouwen op de helderheid van ieder mens 
(hoe helder of verward ook), dat hij of zij precies dat be-
grijpt wat nu aan de orde is voor die persoon. En dat kan 
iets anders zijn dan ik begrijp. Daar zit ook mijn vrijheid 
in. Als ik een ander vrij laat, laat ik mezelf vrij.
En ja, ik pas heel goed in de wereld. We zijn immers niet 
gebonden aan de ‘wetten van de wereld’. Dan bedoel 
ik niet, dat ik niet zou stoppen voor rood licht bij een 
kruising, maar wel dat ik me niet hoef te laten foppen 
door wat de duale wereld als waarheid beschouwt. Want 
daarvan weet ik, dat niets van wat zich in de wereld 
toont volkomen waar is, omdat alles in de wereld telkens 
verandert. En waarheid is nu eenmaal onveranderlijk, 
eeuwig en eenduidig. De Cursus zegt het in de inleiding 
zo mooi: ‘Niets werkelijks kan bedreigd worden. 
Niets onwerkelijks bestaat.’

Els Thissen

Niemand snapte me!
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Telkens als je dit moment

heel diep aanvaardt zoals het is,

- in welke vorm het ook tot je komt -

ben je stil, en heb je vrede.

Eckhart Tolle
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herhaald. Het hielp, de stijve krulletjes veranderden in 
losse gedachten over krullen.

Niet lang daarna begon ik Een Cursus in Wonderen te 
bestuderen. Naast vergroting van mijn psychologisch 
inzicht verschaften de lessen daarin me meer inzicht in 
mijn aangeleerde patroon van schuld en boete - en de 
voortdurende keuze tussen liefde en angst. Veel moeite 
kostte het me om het woord God anders in te kleuren, 
niet de liefdevolle en tegelijk bestraffende en oordelende 
stem van buitenaf, maar een bron van liefde in ons. 
Mijn partner is een actief kerklid. Uit eigen beweging ga 
ik soms met hem mee naar een kerkdienst en maak ik 
vanuit het ECIW-gedachtegoed opnieuw kennis met de 
bijbelteksten.
Toen we nog maar net in Noordgouwe woonden, een 
klein ringdorp op Schouwen-Duiveland, stond op een 
dag de dominee van deze PKN-kerk op de stoep. Tijdens 
zijn bezoek hield ik me bewust op de achtergrond; 
ik ben geen lid en wil dat graag zo houden. Later hoorde 
ik dat hij alle nieuwe bewoners bezoekt, gelovig of niet, 
evenals de mensen in het ziekenhuis. Nadat hij ons 
uitnodigde om te komen eten was mijn argwaan gewekt. 
Ten onrechte. Het was een gezellige avond waarin 
boeiende levensverhalen werden uitgewisseld.

Eind vorig jaar werd ik uitgenodigd om deel te nemen 
aan een vijftal gespreksbijeenkomsten met mensen uit 
het dorp die verschillende geloofsachtergronden 
vertegenwoordigen. Het luisteren naar elkaars 
levensvragen en verhalen schiep een band en gaf mij 
vertrouwen in een toekomst waarin niet afscheiding, 
maar verbinding tussen mensen voorop staat.

Inge van Ooijen

eloof speelt een essentiële rol in de omgang 
van mensen met elkaar. In Zeeland leven vele 
sterk uiteenlopende geloofs- en kerkgemeen-
schappen samen. Het leren omgaan met deze 

grote schakering aan geloofsovertuigingen en een evenzo 
grote verscheidenheid aan niet-kerkgangers en fanatieke 
ongelovigen, is voor mij na mijn verhuizing naar Zeeland, 
een boeiende ontdekkingsreis.

Door de verschillende geloofsachtergronden van mijn 
ouders ben ik opgevoed met verschillende kerkgenoot-
schappen. Eerst met de gereformeerde. Ik herinner me de 
slechtzittende houten banken, de angst om me te verslik-
ken in de pepermuntjes tijdens de lange saaie preken - en 
de opluchting als ik daarna weer kon zingen. Omdat mijn 
moeder door haar vrijzinnige afkomst zich er niet thuis 
voelde, sloot ons gezin zich aan bij de hervormde kerk. 
Een verademing, met de eigen jongerendiensten en de 
zaterdagavondclub die we zelf runden. Na de catechisatie-
lessen ging ik als vanzelf door naar de belijdeniscatechisa-
tie. Ik herinner me daarvan vooral het getuttel na afloop, 
flirtpartijen en gesprekken over alles behalve het geloof. 
Spijt hebbende van mijn meeloopgedrag, durfde ik toch 
niet op het laatste moment de belijdenis af te zeggen. 
Na dit ‘hoogtepunt’ sloot ik voorgoed mijn bijbelboek.
Jaren later had ik als voorzitter van een belangengroep 
een overleg over mogelijke samenwerking met een gere-
formeerde groep, actief op hetzelfde terrein. Hun voorzit-
ter was een vrouw met stijf gepermanent haar; voor mij 
toen nog hét symbool van gereformeerd gedrag oftewel 
een strakke, veroordelende levenshouding. In die periode 
oefende ik met principes, beschreven in het boek Liefde 
is angst laten varen, van Gerald Jampolsky. Die dag was de 
les aan de beurt: Ik ben vastbesloten de dingen anders te gaan 
zien. Tijdens dat overleg heb ik die tekst vaak in mezelf 

G
Krulletjes



nr. 2 - mei 2011...van hart tot hart...20

de aantrekkingskracht van die gemeenschap verdwenen. 
Daarna las ik in Een Cursus in Wonderen dat alles draait 
om vergeving en dat ik het niet fout doe. Ook 
hiervan wist ik dat dit klopte. Hoe iets er ook uitziet, 
het is altijd goed. Dat weten geeft rust. Als mijn vriendin, 
wier zoon vermoord is, zegt dat het nooit had mogen 
gebeuren, vraag ik of zij dat zeker kan weten. 
Naar mijn idee gebeurt er niets voor niets in het 
universum. En ik gun haar dat zij de daders vergeeft, 
want ik zie dat niet vergeven haar pijn doet. 
Allerlei cursussen brachten me inzichten. Ook dat 
iemand zei dat ziekte altijd tegen een achtergrond 
gebeurt, veranderde mijn kijk op dingen. Door bewuster 
te leven kan ik zien hoe ik in gebeurtenissen acteer. En 
als ik me weer eens laat leiden door mijn verhalen, pak 
ik mezelf in m’n nekvel en begin overnieuw. Wat echt 
een issue voor me kan zijn, is de verzamelwoede van 
mijn echtgenoot. Het is hier soms een uitdragerij! Ben 
werkte bij Philips waar veel werd weggegooid. Papier, 
oude fietsen, alles nam hij mee naar huis voor als het 
ooit bruikbaar zou zijn. Kamers vol dozen hebben we. 
Tot twee keer toe wilde ik erom scheiden, maar kwam 
steeds terug, dus blijkbaar moet ik er iets mee. Ik vertel 
mezelf dat het huis leeg moet en dat Ben dat moet doen. 
Uit gemakzucht pak ik het zelf niet aan. Bracht het 
onderwerp me vroeger aan het huilen, nu verdwijn ik er 
niet meer zo in. Bovendien... kan ik zeker weten dat het 
huis opgeruimd moet zijn? Als ik erover in mineur ben 
doorvoel ik dat en vraag er hulp bij aan de Heilige Geest. 
Soms komt dan een lach omhoog. Geweldig! Stoor ik 
me een uur later opnieuw aan rommel dan doe ik de 
oefening opnieuw. Blijkbaar is dit mijn leerproces. Hoe 
opgeruimd ik zelf ben? Niet. Maar ik kan het zijn. Bij 
mij zit de chaos vooral in mijn denken en ik krijg daar 
steeds beter grip op, zonder het te veroordelen.’

ls ...van hart tot hart... binnenkomt lees ik 
het in één ruk uit, en daarna in fases. De 
ervaringen van mensen en wat ze ermee 
doen vind ik gaaf om te lezen, daar heb 

ik wat aan. En de humor erin haalt de zwaarte eraf. 
Openheid van mensen vind ik altijd mooi en het haalt 
de schaamte weg. In de naaktheid der dingen blijft er 
eigenlijk niets van over. Uit de boekbesprekingen heb 
ik al heel wat leuke boeken gehaald. En de columns van 
Annemarie ga ik missen. Ik zag ze altijd gebeuren, die uit 
het leven gegrepen verhaaltjes.’ 

Niets gebeurt voor niets
‘Aan het eind van mijn laatste opleiding zat mijn 
huwelijk in een dip. Ik was op zoek naar God en had 
in mijn jaargroep een jongen die naar mijn idee een 
rechtstreeks lijntje met Hem had. Ik dacht erover mijn 
echtgenoot Ben te verlaten om me in Zoetermeer bij 
die geloofsgemeenschap van hem aan te sluiten. Het leek 
erop dat God daar speciaal was voor die groep. In die tijd 
las ik in de Nag Hammadi geschriften dat God er was 
voor iedereen. Zie je wel! dacht ik. Daarmee was gelijk 
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Wie zijn onze lezers? De redactie van ...van hart 

tot hart... wil ze graag beter leren kennen en... 

aan u voorstellen.    

Francijntje Keesmaat (1951) uit Geldrop, is 

getrouwd en heeft twee volwassen kinderen.

Opleiding: natuurgeneeskunde, voetreflexologie, 

polariteitsmassage, malva, intuïtieve ontwikkeling 

en een vijfjarige opleiding handanalyse. 

Zemelen voor mijn geest 
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Loslaten en vertrouwen
ECIW nodigt me uit alles onder ogen te zien en er met 
liefde naar te kijken. Onze zoon werd als kind gepest 
en daar met die blik naar kijken was lastig. Ik heb er 
veel van geleerd en er mijn eigen oude pijn van me niet 
gehoord en gezien voelen, mee geheeld. In mijn wens te 
willen vergeven zocht ik naar het leuke in degenen die 
pesten. En ik moest het idee loslaten dat ik iets kon ver-
anderen aan de situatie. Bas wilde naar een andere school, 
maar ik vond dat hij ermee moest leren omgaan; naar 
een andere school neem je jezelf mee. Hij voelde zich 
daardoor in de steek gelaten. Toen hij na de middelbare 
school alleen nog achter de computer zat, kreeg ik de 
ingeving met hem naar een bepaalde healer te gaan. Die 
zette hem op het juiste spoor en nu gaat het goed met 
hem. Ik ben er trots op hoe onze kinderen in de spiegel 
durven kijken en in de wereld staan en niets verborgen 
willen houden voor ons. Mijn zoon leerde me loslaten 
en mijn dochter vertrouwen. Zij staat op een manier in 
het leven waardoor ik altijd weet dat het goed komt. 
En vertrouwen... op een gegeven moment is het er.
Ik begin de dag met een les uit Een Cursus in Wonderen 
en een meditatie, en dat doet altijd iets voor me. 

Dankzij het gedachtegoed ben ik me sneller bewust van 
wat er speelt en dan is er dat aanbod er anders naar te 
kijken. En de meditatie maakt dat ik me rustiger voel. 
De Cursus werkt als zemelen voor mijn geest, sinds ik 
die bestudeer werken mijn darmen goed.  
Het is mijn droom te leven vanuit het hart, waarbij 
ik naar alles kan kijken met een glimlach. En waar ik 
dan ben maakt geen moer uit. Dat kan dan zelfs in een 
overvol huis zijn. Gelukkig heb ik het vermogen ontdekt 
mijn gedachten te veranderen. Daardoor kan ik anders 
met dingen omgaan en dat heeft me bij meer vreugde 
gebracht. Ja zeggen tegen wat er is, doet dat ook - en dat 

is een dagelijkse oefening. Dan trek ik een kamerdeur 
open en zeg tegen alle dozen in de ruimte: “Dank je dat 
jullie mij de ruimte geven mezelf te ontdekken!” Dan 
voel ik me blij worden en doe met plezier de deur weer 
dicht. Dat is de beweeglijkheid van de gedachten. De 
gedachte: die kamer moet leeg - brengt me verdriet, de 
gedachte: dankzij de dozen moet ik met mezelf aan de 
slag, dankbaarheid.’

Handlijnkunde om inzicht in jezelf te krijgen
‘Energie krijg ik van een goed gesprek, van iets doen 
voor een ander vanuit mijn hart en van als de kinderen 
er zijn. In mijn werkkamer zitten en naar buiten kijken, 
vind ik ook heerlijk. Kleine dingen worden groter; het 
vermogen te genieten breidt zich uit. En bij Ben geniet 
ik van zijn humor, zachtheid en dat hij er voor me is, 
al wil ik dat niet altijd zien.
Handlijnkunde is een hulpmiddel om beter inzicht in 
jezelf te krijgen, in zaken als waarom loop ik steeds tegen 
dezelfde dingen aan, of ga ik op die manier met dingen 
om? En ik vind het heerlijk om mensen een handreiking 
te geven waarmee ze JA kunnen zeggen tegen zichzelf. 
Hoe meer je ja kunt zeggen tegen Jezelf & jezelf-met-
alles-erop-en-eraan, hoe meer je kunt kiezen welke 
gedachten je nog wilt geloven. Een gedachte die mij 
parten speelde, was dat ik het niet waard was om naar 
te luisteren. Dat zie je vaak aan een korte ringvinger. Ik 
wilde erkenning hebben en vond dat ik het niet kreeg.  

Als ik iets niet aan mezelf geef, kan ik het ook 
niet van een ander ontvangen. Dat proces is  

 gekeerd door eerlijk te zien hoe ik 
me verhoud tot de dingen. En door ja 
te zeggen tegen de gevoelens die zich 
aandienden. Dat gaf rust. Ik kan dan 
vragen wat dat gevoel nodig heeft - en 
vaak komt dan een antwoord. En geen 
antwoord is ook goed, het kan zijn dat 
ik het op dat moment niet wil horen.
Steeds blijer word ik met de familie 

waaruit ik vandaan kom: vader, moeder en 
zes kinderen waarvan één overleden. Wat ik met hen 

meemaakte bracht me uiteindelijk dichter bij mezelf. 
Mijn moeder, die uit het leven stapte, bracht me bij de 
beslissing anders te leven. Mijn vader, waarvan ik dacht 
dat hij niet in zichzelf geloofde, motiveerde mij me daar 
bovenuit werken. Mijn vrolijke en overleden zus Emmy 
leerde me niet overal een drama van te maken. Terwijl ik 
daar erg goed in was! En af en toe nog. Er zijn momen-
ten dat ik me één voel met mezelf. Of dat ultiem geluk 
is weet ik niet. Ik probeer gewoon te genieten van het 
leven zoals het op me af komt, kijkend, reagerend vanuit 
mijn hart. Of niet. Hahaha.....’

Annemarie van Unnik                                                          
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tegelijkertijd verdrietig maakt. Daar begrijp ik niets van. 
Blij en heel verdrietig. Ik houd mij niet in en hoef er niet 
eens over te denken, ik huil en huil tot ik mij realiseer 
dat ik alleen maar hoef te vertrouwen op een gevoel dat 
hoger is dan mijzelf en tegelijkertijd van mij is. GOD?! 
En op het moment dat ik dat denk, daalt er een intense 
rust over mij heen en voel ik wat liefde is.

Later lees ik in de Cursus, dat ‘wonderen natuurlijk zijn, 
omdat ze uitingen van liefde zijn’. En dat ‘je broeder 
kennen, hetzelfde is als jezelf kennen’. Dat ‘één ogenblik 
van herkenning iedereen tot mijn broeder maakt, want 
iedereen is afkomstig van de vader’. Dat ‘mijn denkgeest 
deel is van die van God’. 
Ik begrijp hieruit dat als ik mijn broeders en zusters ken 
en waarlijk zie, ik mijzelf ken. En dat iedereen en alles 
met elkaar verbonden is. Ik begrijp ook dat deze verbon-
denheid van een hoger niveau is en ook in mij aanwezig. 
Dat dit hogere niveau Liefde is. Goddelijk. Het enige wat 
ik hoef te doen is erop te vertrouwen en mij erdoor te 
laten leiden. Dat is Liefde. Dat is Goddelijk.

Anna Sedelaar

k wil schrijven over Liefde. Over liefde vanuit het 
hart. Zittend in mijn kamer: het zonlicht verlicht de 
muren en laat een plastic hart, geplakt op de radiator, 
schitteren. De kamer vult zich met zachte, rustige 

pianomuziek. Het is kalm en stil hier in mijn kamer en 
ik denk over liefde, want ik wil erover schrijven.
Als ik een hart zie weet ik dat het met liefde te maken 
heeft. Als alles liefde is, hoe omschrijf je dan dat gevoel? 
Allesoverheersend, stromend en onvoorwaardelijk. Dat 
zijn mooie woorden, die snap ik. Maar hoe voelt dat 
nou?!
Ik moet er nog veel over leren, want soms voel ik het 
helemaal niet. Dan houd ik mij in en beperk mij. Dan 
zie ik mensen om mij heen, met hun ‘rare’ trekjes en zijn 
mijn oordelen niet van de lucht. Maar ik spreek ze niet 
uit; ik denk ze alleen maar en mijn gedachten blijven 
keurig in mijn kader hangen. Verstopt voor de buiten-
wereld, verstopt voor mijn zelf en ze geven me toch een 
schuldgevoel. Ik lach naar de mensen en heb zo mijn 
gedachten.

En dan op een dag kijk ik en valt het mij op dat ik er 
geen gedachten over heb. Ik kijk en voel een zachtheid in 
mij bovenkomen die heerlijk, fijn en rustig voelt en mij 

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

Alberto Villoldo is psycholoog en 
medisch antropoloog en schreef 
De hoeders van de aarde. Hij doet al 
meer dan 25 jaar onderzoek naar 
de geneespraktijken van de sjama-
nen van de Amazone en de Andes. 
Zo kwam hij in contact met don 
Antonio, die hem onder zijn  hoede 
nam. Don Antonio is zo’n Hoeder 
van de Aarde en een van de laatste 
Laika. Een merkwaardige man die 
overdag professor is aan een univer-
siteit en in de avonduren meester-
medicijnman. De Laika zijn een 
groep mensen, die voortkomen uit 
een eeuwenoude cultuur, ouder dan 
de Incacultuur, en hun kennis stamt 
uit de tijd dat het vrouwelijke aspect 

van het goddelijke nog werd erkend. 
De Laika waken over de aarde, over 
het verleden en over de toekomst 
van de aarde.
Het boek gaat met name over ‘de 
vier inzichten’, vier vormen van 
bewustzijn, vier waarnemnings-
niveaus, volgens welke de Laika 
leven en welke zij doorgeven:
-  het niveau van de slang, 
 het lichaam en de fysieke 
 waarneming;
-  het niveau van de jaguar, de geest  
 en de emotionele waarneming;
-  het niveau van de kolibri, de ziel  
 en de heilige waarneming;
-  het niveau van de adelaar, 
 de spirituele waarneming.
Bovendien legt Villoldo een relatie 
tussen deze waarnemningsniveaus 
en de chakra’s, waarbij opvalt dat 
de Laika negen chakra’s bezigen in 
plaats van zeven. 
Hoewel het boek aardig geschre-
ven is, was het voor mij zeker geen 
page-turner en heb ik er best lang 
over gedaan. De gewagmaking en 
uitleg van de vier inzichten maakte 
niet bijzonder veel in mij los. Het 
deed mij een beetje denken aan 
De Celestijnse belofte. Zoals dat vaak 

gaat met nieuwetijds boeken die ik 
lees, kon ik er ook nu niet omheen, 
uitspraken in dit boek te vergelij-
ken met de lessen van Een Cursus 
in Wonderen en de principes van 
Attitudinal Healing: hoe ik het ook 
wend of keer, het komt allemaal op 
hezelfde neer, er zit alleen een ander 
jasje omheen, het jasje van de Laika 
deze keer. Leven volgens de vier 
inzichten, is een wat ingewikkelde 
manier om vrede te vinden. En 
toch, telkens weer, zijn de dingen 
die ik al zo vaak gehoord heb, zo 
vaak gelezen heb, en zelfs zo vaak 
zelf al gezegd heb, weer goed om 
binnen te laten komen: in een iets 
andere benadering, met iets andere 
woorden, in een iets ander verband 
roept het toch weer op: shit ja, zo zit 
dat, ik was het bijna weer vergeten.
‘Elke rol in je verhaal geeft valse 
bewijzen voor je ware aard!’

Lucienne van Kruchten

Alberto Villoldo. De hoeders van de 
aarde; de vier inzichten. 
Ankh-Hermes, Deventer, 2009. 
196 blz., € 19,50

Ja, zo zit dat!

Paul Ferrini’s 17e in het Neder-
lands vertaalde boek is getiteld 
Omarm je ware Zelf. In dit boek 
doet hij onder andere verslag van 
de Cursus ‘Spiritueel Meester-
schap’ die hij aanbiedt en hij maakt  
royaal gebruik van ervaringen van 
deelnemers, als illustratie van de 

effecten van deze cursus. 
Zoals ik eerder over de boeken van 
Ferrini zei: er zitten altijd prachtige 
stukken in en sommige delen vind 
ik dogmatisch. Dat geldt ook voor 
dit boek. Toch heb ik het met ple-
zier gelezen. Ferrini schrijft over 
een aantal thema’s zoals weten wie 
je in essentie bent, het herkennen 
van je verwonding op egoniveau, 
deze verwonding aan het licht 
brengen en genezen om contact te 
kunnen maken met je essentie.
Ferrini duikt in dit boekje in 
de existentiële verwondingen, 
waaronder afgescheidenheid en 
het verliezen van je onschuld. Het 
goede nieuws is: je onschuld kan 

altijd herontdekt worden, waar-
door genezing op gang komt en er 
toegang tot je gaven ontstaat.
Op het eind van het boek 
bespreekt Ferrini De wet van 
aantrekking. Daar is de laatste jaren 
veel over te doen geweest. Ferrini 
herinnert ons eraan dat die wet 
alleen maar werkt als we ‘creëren 
vanuit ons diepste ik. Vanuit het 
besef dat er van je gehouden wordt 
en dat je de moeite waard bent’.
Dat wil maar even gezegd zijn.

Els Thissen

Paul Ferrini. Omarm je ware Zelf; 
ontdek je gaven, heel je wonden. 
Ankh-Hermes. Deventer, 2008. 
191 blz., € 17,50

Omarm je ware Zelf

B
O

E
K

B
E

S
P

R
E

K
IN

G
E

N
B

O
E

K
B

E
S

P
R

E
K

IN
G

E
N



nr. 2 - mei 2011...van hart tot hart...24

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

B
O

E
K

B
E

S
P

R
E

K
IN

G
B

O
E

K
B

E
S

P
R

E
K

IN
G

Vingerwijzingen bevat de leringen van 
de Indiase wijze Shri Nisargadatta 
Maharaj (1897-1981). De bezoekers 
die hij in zijn nederige onderkomen 
ontving, confronteerde hij met hun 
onzekerheid en conditioneringen. 
Daarna wees hij hen de weg uit die 
onvrijheid naar zelfrealisatie. ‘Het 
heldere en diepe begrijpen van 
een enkele bewering leidt tot het 
inzicht in de totale Waarheid,’ aldus 

Nisargadatta, maar ‘elk inzicht in de 
Waarheid is slechts dan geldig als het 
begrijpen zelf verdwijnt’.
Nisargadatta voert ons met zijn 
vragen en antwoorden naar onze 
diepste kern, confronteert ons met 
het diepste wezen. Hij laat ons over 
onszelf struikelen, helpt ons overeind 
en wijst vervolgens de goede rich-
ting. Zijn wijsheid en waarheid zijn 
van zo hoog niveau dat zij zich nog 

Vingerwijzingen

Ieder mens die wel eens contact 
heeft met dieren, weet dat zij 
dezelfde gevoelens kennen als wij: 
pijn, verdriet, angst, vreugde, aan-
hankelijkheid... Het meest zicht-
baar is dat voor ons mensen bij 
honden. Iedere hondenliefhebber 
weet dat honden hun baas vreselijk 
kunnen missen, hier totaal depres-
sief van kunnen worden en weer 
opspringen in totale, extatische 
vreugde als hij weer bij zijn baas 
kan zijn. Honden leren ons wat 
onvoorwaardelijke liefde is. Het 
is me dan ook een raadsel dat er 
zo vaak ontkend wordt dat dieren 
emoties hebben. En ik denk dat 
het vaak ook beter uitkomt als het 
zo zou zijn. De visser hoeft zich 
niet druk te maken over de pijn 
van de vis aan de haak, de boer 
niet over het leed van kistkalveren, 

het treurige leven van varkens in 
flats, kippen in legbatterijen, en 
wetenschappers die dierproeven 
doen, kunnen dat zonder gewe-
tensnood blijven doen, geobjec-
tiveerd (ieder dier een nummer) 
en clean in kale, te kleine kooien.
Voor ieder die nog steeds mocht 
twijfelen aan emoties van dieren is 
er nu het boek van Marc Bekoff, 
een bioloog die zijn wetenschap-
pelijke nek met dit boek kenne-
lijk uitsteekt en die zich niet liet 
‘afschrikken door de soms kwaad-
aardige kritiek van vakgenoten die 
hem gedurende het grootste deel 
van zijn professionele leven onder 
vuur bleven nemen,’ schrijft Jane 
Goodall, bekend van haar studie 
van chimpansees, in het voor-
woord. Ook zij werd in het begin 
van haar loopbaan fel bekritiseerd 
omdat zij geen wetenschappe-
lijke methoden zou toepassen, 
door haar chimpansees namen te 
geven in plaats van nummers, hun 
persoonlijkheden toe te dichten en 
te beweren dat ze bewustzijn en 
emoties hadden. Maar, stelt Bekoff, 
we weten dat ‘objectieve, waarde-
vrije wetenschap’ zelf een specifiek 
stelsel van waarden belichaamt. 
Daarnaast benadrukt hij, en daar-
mee laat hij zien dat hij zich niet 
helemaal van de ‘wetenschap’ wil 
vervreemden, dat gegevens die 
verkregen worden van dieren die 

goed worden behandeld en het 
naar hun zin hebben, betrouw-
baarder zijn.
Bekoff geeft in zijn boek veel 
deprimerende voorbeelden van 
de slechte behandeling van dieren. 
Daar stelt hij een pleidooi voor 
een goede en ‘humane’ behande-
ling tegenover. ‘Wij behoren ons 
in te spannen voor een te allen tijde 
optimaal welzijn van alle dieren 
en ze voor geen enkel doel te 
gebruiken.’ Hij eindigt met een 
oproep je af te vragen hoe jij kunt 
bijdragen het leven van dieren te 
verbeteren. ‘Zelfs als het niet in 
mijn vermogen ligt om verbete-
ring in een situatie te brengen, 
neem ik de moeite elk afzonder-
lijk dier dat al dan niet opzettelijk 
inhumaan wordt behandeld mijn 
verontschuldigingen aan te bieden. 
Ik ben ervan overtuigd dat zelfs 
alleen het uiten van mededogen 
een positief verschil kan maken 
in het leven van iemand die lijdt. 
Zwijgen is de vijand van positieve 
sociale verandering.’ Mooi gespro-
ken, Marc Bekoff!

Anita Koster

Marc Bekoff. Het emotionele leven 
van dieren, met een voorwoord 
van Jane Goodall. Uitgeverij 
Ankh-Hermes, Deventer, 2007. 
240 blz, �€�24,50. 

Optimaal welzijn van alle dieren

vervolg
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Het Leven, inmiddels het zevende 
boekje van Jaap Hiddinga, spreekt 
me zeer aan. Dat wat Hiddinga 
schrijft over de wisselwerking van 
het aardse leven en de geestelijke 
wereld, komt dicht bij het gedach-
tegoed van Een Cursus in Won-
deren en Familie Opstellingen van 
Bert Hellinger. Alle dingen komen 
samen en dat is ook de rode draad 
in het boekje. Wij, die onszelf en 
de wereld als afgescheiden ervaren, 
zijn in wezen één met de geestelijke 
wereld. Afgescheidenheid is een 

valstrik van het denken en derhalve 
een illusie. We ervaren de wereld en 
onszelf als vaste vorm en in wezen 
zijn we energie. 
‘Juist deze afgescheidenheid, die 
de mens zelf in het leven roept, 
door het denken, is de hoofdoor-
zaak van alle problemen. ... Je hoeft 
geen aansluiting met de geestelijke 
wereld te krijgen, want je bent er 
al. ... Men was als mens dus al in de 
geestelijke wereld, maar het stoffe-
lijk lichaam, en dan in het bijzonder 
het denkproces, was kennelijk de 
hinderpaal voor veel mensen om dit 
op die manier te beleven.’
Fijn om te lezen wat zo aansluit bij 
wat ik graag wil geloven en weet. 
Kennelijk sta ik niet open voor 
andere dingen. Het volgende citaat 
herken ik in de familieopstellingen, 
het doet me denken aan het ‘veld’ 
waar allen met elkaar verbonden 
zijn. ‘We gingen nu verder de diepte 
in en ik zag steeds meer energie-
velden die op een of andere manier 
alles met elkaar verbonden.’ Door 
het staan als representant in opstel-
lingen merk ik dat de ziel in wezen 

neutraal is. Ik was dan ook blij 
verrast met het onderstaande citaat: 
‘Niet alleen ongelukkige dingen 
of verdriet, maar ook een eufoor, 
vrolijk of blij gevoel over iets komt 
voort vanuit het niet in eenheid 
leven.’ Als representant ervaar ik dat 
de ziel vrede heeft en het ego veel 
kabaal maakt en denkt iets te willen 
wat in wezen niet aan de orde is. 
‘Deze menselijke gedachten zijn 
vaak tegengesteld aan de gevoelens 
of opdracht van de ziel... in de 
ziel is er geen verdriet, slechts een 
weten dat alles is zoals het is en dat 
alles juist is.’
Hiddinga vertelt in alle hoofd-
stukjes dat we altijd met elkaar 
verbonden zijn. Met elkaar en met 
de geestelijke wereld. We zijn niet 
alleen. Als we ons geloof in de dua-
liteit aan de wilgen hangen kunnen 
we eenheid ervaren.

Anja van Aarle

Jaap Hiddinga. Het Leven. 
Ankh-Hermes, Deventer, 2008. � 
€ 12,50

Lang leve de wilgen
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maar net in woorden laten vangen.
De weergave van Nisargadatta’s leer 
is niet alleen een reproductie van 
bandopnamen van de gespreksbij-
eenkomsten. Het gaat steeds over 
onderwerpen die in bijeenkomsten 
ter sprake kwamen en die uitgebrei-
der behandeld worden.
Misschien vindt de lezer dat her-
halingen van veel uitspraken beter 
vermeden hadden kunnen worden 
– herhalingen die keer op keer in de 
verschillende hoofdstukken opdui-
ken. Maar zulke herhalingen hebben 
hun nut:
•  Herhalingen zijn als ‘moker-
 slagen’ tegen onze diepgaande   
 conditionering die maakt dat we   
 ons als individu ervaren,    
 als separate entiteit, waardoor 
 we de Waarheid niet zien.

•  Nisargadatta brengt ons telkens     
 weer naar de bron met de vraag: 
 ‘wat was je voor je geboren werd?’
•  Het is niet de bedoeling dat deze   
 hoofdstukken achter elkaar   
 uitgelezen worden. Ieder   
 hoofdstuk is een eenheid 
 op zichzelf. 
Vingerwijzingen is het vervolg op Ik 
ben en Zijn. Beide boeken zijn geba-
seerd op gesprekken die Nisargadatta 
met zijn bezoekers voerde.

Kees Zwinkels

Shri Nisargadatta Maharaj. 
Vingerwijzingen. Samsara, Amster-
dam, 2009. € 17,95

VHTH, jrg.5 nr. 2

Ik ben verantwoordelijk

voor mijn geestelijke gesteldheid.

En het is nooit te laat

om iets goed te maken of te herstellen.

Zo was ik afwezig bij mijn moeders 

overlijden - en was daarover ontdaan.

Ik heb het opnieuw beleefd 

door het me voor te stellen tot in detail.

Zo kon ik het alsnog meemaken,

wat voor mij heel helend was.

Arnaud Maitland
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Voor ieder die contact wil krijgen 
met zijn of haar ziel, de keuzes die 
zijn gemaakt, het ontcijferen van de 
informatie daarover en de moge-
lijkheid om je ziel je te laten helpen 
richting te geven aan je leven, is 
er nu het boek van Ruth White, 
Werken met je ziel.
White werkt al 50 jaar samen met 
haar gids Gildas, met wie ze begon 
te communiceren toen ze acht-
tien was. Sindsdien zet zij zich 
in om mensen te helpen meer te 
begrijpen van hun zielendienst en 
zielenwerk. Dit zijn weliswaar met 
elkaar verbonden, maar toch twee 
verschillende zaken. ‘Zielendienst 
hangt samen met een richting in 
het leven, terwijl zielenwerk ver-
andering brengt in je manier van 
leven, de wijze waarop je keuzes 

maakt en besluiten neemt, en dus 
samenhangt met je innerlijke groei.’ 
Zij stelt dat roeping of keuzes niet 
tot wezenlijk begrip leiden van je 
ware zielenwerk. Daarvoor moet je 
in een dieper contact komen met je 
ziel en die werkelijk gaan verstaan. 
Dit boek wil daarbij helpen met 
uitleg en oefeningen.
Wat ik interessant vond om te 
lezen, is wat Gildas ons over de ziel 
vertelt. Veel mensen die in reïncar-
natie geloven, gaan ervan uit dat 
hun ziel één en ondeelbaar is en zo 
als min of meer dezelfde persoon-
lijkheid vele levens leidt. Gildas laat 
ons echter weten dat de ziel als zo-
danig niet incarneert. De ziel moet 
worden gezien als een kralenketting 
met een dubbel snoer die samen de 
mannelijke en vrouwelijke (yang en 
yin) essentie van de ziel uitmaken 
en die net als een dubbele parelket-
ting bij de sluiting weer bij elkaar 
komen. ‘De daaraan geregen kralen 
zijn “persoonlijkheidskralen”, die 
ofwel op incarnatie wachten of 
al geïncarneerd zijn geweest en 
teruggekeerd zijn tot het “snoer” 
van je ziel. De terugkeer van een 
kraal tot je zielendraad voegt de 
uit ervaring verkregen kennis toe 
aan het bewustzijn van je ziel en je 
hogere zelf.’ Bij elke incarnatie is 
dus een andere persoonlijkheids-

kraal betrokken en geen enkele 
kraal incarneert meer dan één keer. 
De menselijke ziel in zijn totaliteit 
met beide snoeren en alle kralen 
kan gezien worden als een vonk die 
zich van de Bron afsplitst en aan 
een evolutionaire reis begint om na 
voltooiing weer terug te keren tot 
de Bron.
Het boek gaat verder onder andere 
in op het ontcijferen van je ziels-
doel, het leren van je relaties en 
leermeesters, archetypen, ziekten 
en de donkere nachten van de 
ziel, gidsen en engelen. Benadrukt 
wordt dat incarnaties altijd een 
doel hebben, gebaseerd zijn op een 
keuze van je ziel en een zielscon-
tract. Zo kan de persoonlijkheids-
kraal die bijvoorbeeld de taak op 
zich neemt om een fysiek moeilijk 
leven te leiden ook een agenda of 
zielscontract meekrijgen om ande-
ren compassie, onvoorwaardelijke 
liefde, toewijding en dienstbaar-
heid te leren. Een en ander wordt 
geïllustreerd aan de hand van veel 
persoonlijke verhalen.

Anita Koster

Ruth White. Werken met je ziel. 
Ankh-Hermes, Deventer, 2009. 
206 blz., € 17,50

Het dubbele kralensnoer van je ziel

LAAT JE VERRASSEN...

Niek Zervaas schrijft voor ...van hart tot hart... 

en doet dat op zijn eigen manier. 

Zowel wat betreft de inhoud als de wijze waarop. 

Via gefaciliteerde communicatie 

deelt hij zijn weten met ons. 

 

Zien hoe dat in z’n werk gaat? � 

Niek Zervaas op 

www.youtube.com/watch?v=A434KXQvuOs

NIEKS NIEUWSBRIEF in gedrukte vorm ontvangen 

kan ook door opgave bij info@niekzervaas.nl
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Ik laat leerlingen tegen elkaar zeggen:

‘Ik hou van mezelf

en ben de belangrijkste persoon in mijn leven.

Ik ben zelf mijn grootste probleem,

en ook mijn enige oplossing

en ik ga betere keuzes maken.

Ik ben niet langer een slachtoffer.’

Pieter Smit (Zuid-Afrika)
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Mandala kaarten van Els Thissen
Te bekijken en bestellen via www.elsthissen.nl of met de bestelbon in dit blad. 

2 identieke kaarten met enveloppe €�3,- 
12 verschillende kaarten met enveloppe € 15,- (excl. verzendkosten).
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ABONNEMENT!

Gun uzelf een abonnement! 

door het sturen van een kaart met uw naam, adres en abonnement 2011 en gelijktijdige overmaking van:

• Nederland: € 18 of meer op postgiro 8905507

• Overige landen: € 25 of meer op IBAN: NL 10ING0008905507 / 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 2011. 

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

Een abonnement start in januari en loopt tot wederopzegging.

Géén uitvluchten meer. Geef een abonnement cadeau.

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.

advertentie

HENNY EN JOPIE VAN DER FEER

 organiseren een 5-daagse Zomerworkshop 

op het landgoed van de Norbertijnen Abdij-Postel te MOL (België)

11 T/M 15 JULI 2011

met als thema “Het Hemels Bewustzijn” 

Vraag een folder aan, tel. (076) 5208377; E-mail: info@eciw-breda.nl 

Zie ook onze website: www.eciw-breda.nl 

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

James Twyman

The Order of the Beloved
Disciple €�20,50
May Peace Prevail On 
Earth €�19,05

Wild Roses/Beth & Cinde

Northren Lights €�15,00

Kathy Zavada
Union €�19,00
Return to love €�19,00

Kurt van Sickle

River of Life €�19,00

Kirtana

Parrish Light €�18,50

Sophia
Hidden waters/Sacred 
ground €�19,00
Return €�19,00

Karen Drucker
Hold on to Love €�19,00
All about love €�19,00
Songs of the Spirit I €�19,00
Songs of the Spirit III €�19,00
Songs of the spirit IV €�19,00

David Whyte

Close to Home €�20,50
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De Hemel is hier. Er is geen ergens anders. 
De Hemel is nu. Er is geen andere tijd. (H24.6:4)


