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‘Hoe doe ik dat dan op 
mijn werk?’, hoor ik 
mensen regelmatig zeg-
gen als ze de principes 
van AH en het gedach-
tegoed van de Cursus 
willen leven. En ik weet 
me nog goed te herin-
neren, dat ik me dat 
ook regelmatig afvroeg 
in relatie tot mijn werk. 
Hoe leef ik de principes 
van AH en de Cursus 
terwijl ik het gevoel 
heb, dat een werkop-

dracht niet spoort met de principes? Of dat sommige 
werknemers maar niet willen passen in het beeld dat 
ik heb over ideale werknemers. ‘Werk’ is het hoofd-
thema van dit nummer van …van hart tot hart…. 

In de diverse bijdragen worden verschillende princi-
pes van AH in verband gebracht met de verschillende 
werksituaties. 
Familierechter Paul van Teeffelen laat ons zien hoe 
hij de principes van AH en het gedachtegoed van de 
Cursus laat gelden in zaken waarin hij recht spreekt. 
Anja van Aarle gunt ons een blik in een klas vol met 
tieners, waarbij haar hoofdthema is: hoe blijf ik in 
innerlijke vrede? Marrigje Dijksma vertelt over het 
ontstaan van Attitudinal Healing, het verband met de 
Cursus en hoe AH en de Cursus haar leven en werk 
beïnvloeden.
Rivaliteit tussen werknemers, het meten van ‘ik ben 
beter, ik ben slechter’, of de vraag ‘Kan ik het wel?’, 
kan ook de nodige energie kosten. Laurie Pavliscak en 
Anita Koster (Rubriek ‘Een wonder in de praktijk’) 
spreken over hun persoonlijke ervaring daarmee. 
Aan de hand van het maken van notulen krijgen we 
van Klaas Vos in een column, een uitleg over ‘ons con-
centreren op het geheel, in plaats van op fragmenten.’ 

. . .VAN DE  REDACT IE

 De principes van Attitudinal Healing

1  De kern van ons wezen is liefde.

2  Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst  

 laten varen.

3  Geven en ontvangen zijn in wezen één.

4 We kunnen het verleden en de toekomst loslaten.

5  NU is de enige tijd die er is en elk moment is  

 bestemd om te geven.

6  We kunnen leren van onszelf en anderen te houden  

 door te vergeven in plaats van te veroordelen.

7   We kunnen liefde zien in plaats van fouten.

8 We kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig  

 te zijn, wat er ook maar buiten ons gebeurt.

9 We zijn leerlingen en leraren voor elkaar.

10 We kunnen ons concentreren op het leven als geheel  

 in plaats van op fragmenten.

11  Omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets 

 beangstigends te worden gezien.

12  Wij kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen  

 die óf liefde verspreiden, óf een beroep doen op liefde.
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AH Workshop I, Amersfoort, 
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23 maart 2002
Landelijke Facilitatordag, 
Hilversum, donatie
10-12 mei 2002
Facilitatortraining II, Amersfoort, 
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Activiteiten Centrum voor Attitudinal Healing chronologisch
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Landelijke Facilitatordag

Principe 12 van AH wordt door Trudy Pereira naast 
de Cursus gehouden en op een persoonlijke wijze 
besproken.

De boekbespreking ‘De weg van en naar het hart’ 
zou met de titel wel eens een weg kunnen aanduiden 
die - als we er meer en meer aan gewend raken - in 
alle situaties, dus ook in een werksituatie, vele malen 
aantrekkelijker blijkt dan welke andere route dan ook. 
Weet dat je uitgenodigd bent!

Els Thissen
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Paul van Teeffelen

Als familierechter of kinderrechter ontmoet 
je mensen die heel dikwijls in een per-
soonlijke crisis verkeren. Er is sprake van 
een crisis in de relatie tussen personen die 

in het verleden veel voor elkaar hebben betekend; een 
dergelijke crisis kan uiteraard ook enorme consequen-
ties hebben voor het persoonlijk functioneren van de 
betrokkenen.
Het Chinese letterteken ‘crisis’ heeft twee betekenis-
sen, namelijk ‘kans’ en ‘gevaar’. Dat geeft heel exact aan, 
dat mensen in een crisis voor een tweesprong staan. De 
gebeurtenissen komen in een stroomversnelling terecht. 
Voor sommige mensen houdt dat in, dat ze zich veel 
beter bewust worden van de situatie en een zodanig 
groeiproces doormaken, dat ze persoonlijk beter gaan 
functioneren en als het ware gelouterd uit de crisis 
komen. Andere mensen gaan in de stroomversnelling 
niet alleen kopje onder (dat is op zichzelf zo erg nog 
niet), maar komen ondanks alle helpende handen niet 
meer boven; het verleden hangt als een molensteen om 
hun hals en ze kunnen zich daar niet van bevrijden.

Gesprekspartner zijn
Wat is de functie van de familierechter of kinderrechter 
ten aanzien van mensen die in een crisis verkeren? De 
traditionele rol van de rechtspraak, ook in deze sector, 
is het beslechten van geschillen. Als mensen er zelf niet 
in slagen hun onderlinge geschillen op te lossen, neemt 
de rechter deze persoonlijke verantwoordelijkheid van 
hen over. Voor mij is het in de loop van de tijd steeds 
duidelijker geworden dat men daar als rechter uiter-
mate voorzichtig mee moet zijn. Wanneer de rechter 
deze verantwoordelijkheid overneemt, is dit voor de 

Een familie- of kinderrechter ontmoet mensen 

die dikwijls in een persoonlijke crisis verke-

ren. Ze zijn betrokken in een proces dat wordt 

gekenmerkt door angst en door het aanvallen 

van de ander. Traditioneel bestaat de rol van de 

rechter uit het beslechten van geschillen, met 

het gevaar de eigen verantwoordelijkheid van 

mensen over te nemen. Maar recht doen aan 

mensen, stelt Paul van Teeffelen, is uitstijgen 

boven de formeel-juridische benadering en de 

betrokkenen uitnodigen om hun attitude te ver-

anderen.

Paul van Teeffelen is rechter en lid van de Raad 

van Advies van de Stichting Centrum voor 

Attitudinal Healing.

tiek moeten (leren) uitoefenen. In de ‘oude’ situatie zou 
dit nu juist kunnen leiden tot angstontwikkeling, doch 
de ‘nieuwe’ situatie die men moet zien te bereiken, is 
anders. We kunnen leven in het perspectief van de angst, 
doch ook in het perspectief van de vrede, de liefde. 
Daardoor gaan we ook heel anders voelen:

 ‘Ik ben verantwoordelijk voor wat ik zie.
 Ik kies de gevoelens die ik ervaar.
 Ik beslis welk doel ik wil bereiken.
 Ik heb om alles wat mij overkomt gevraagd en 
 ik krijg ook waarom ik heb gevraagd.’

Vrede is leven in het heden. Vrede betekent het loslaten 
van het verleden, het loslaten van schuld- en rancune-
gevoelens, het loslaten van de ander, het loslaten van het 
gevoel altijd slachtoffer te zijn. Vrede betekent een open 
toekomst. Werkelijke vrede is méér dan voorwaardelijke 
liefde: ‘Als jij dit doet, dan ben ik bereid dat te doen.’ 
Werkelijke vrede ziet niet naar het resultaat, maar naar 
de intentie. ‘Loslaten’ en ‘vertrouwen’ zijn de sleutel-

woorden. Dan kan er vergiffenis worden geschonken, 
omdat dat wat vergeven moet worden, niet meer 
werkelijk van belang is; dat ligt in het verleden en kan 
vergeten worden. Het schenken van vergiffenis is de 
sleutel tot het geluk, omdat daardoor de denkbeeldige 
scheidslijnen tussen mensen verdwijnen…

Balanceren op de rand van een afgrond
Deze thema's kunnen bij de betrokkenen aanslaan of 
voorlopig nog geen weerklank vinden. Veelal komen 
ze terloops ter sprake. Het is een hele kunst, deze the-
ma’s op het juiste moment te berde te brengen in de 
gesprekssituatie. Je hebt het gevoel, te balanceren op de 
rand van een afgrond. Lukt het, dan is de attitude van 
alle betrokkenen veranderd, niet voor nu en altijd, maar 
als een opkomende vloed, die langzaam, golf na golf, 
het strand in bezit neemt. Een opening is gemaakt, een 
blokkade is weggenomen. Van deze attitude is een oplos-
sing van de onderlinge conflicten een logisch gevolg. 
Dit nu, is voor mij het meest essentiële van het recht 
doen aan mensen: hun persoonlijk ontwikkelingsproces 
op zo gunstig mogelijke wijze beïnvloeden. Omdat je 
aldus mensen werkelijk persoonlijk aanspreekt, een per-
soonlijke ontmoeting met mensen hebt, die boven het 
formeel-juridische contact uitstijgt, zou je kunnen zeg-
gen dat het om een holistische benadering van recht en 
rechtspraak gaat, die past in de ‘nieuwe tijd’. ●

betrokkenen dikwijls een ‘bewijs’ van hun persoonlijk 
falen, van hun persoonlijke onmacht.
De rechter heeft de macht en de bevoegdheid om 
te beslissen, maar aan zijn eventuele ingreep gaat een 
procedure, een proces vooraf waarin hij een actieve 
dan wel een meer passieve rol kan vervullen. De vraag 
hierbij is vooral, of de rechter in dat proces voor par-
tijen een gesprekspartner wil of kan zijn, die bevordert 
dat partijen weliswaar met enige steun, maar uitein-
delijk toch op eigen kracht uit de conflicten komen. 
Wellicht meer dan iemand anders heeft de rechter in 
dit proces een invloedrijke positie, omdat hij enerzijds 
vanuit zijn persoonlijke ervaring, zijn deskundigheid 
en objectieve betrokkenheid met gezag kan spreken 
en omdat hij anderzijds de macht heeft om te beslis-
sen, waardoor een partij die zich anders wellicht zou 
onttrekken aan een gesprek, toch aan een onderhoud 
deelneemt. Dit laatste aspect houdt in dat de zaak onder 
druk staat, zoals in een snelkookpan; in zo’n situatie 
moet steeds nauwkeurig worden gecontroleerd of even-
tuele resultaten in voldoende vrijheid zijn verkregen.

Het web van de angst
Wat is nu de inbreng van de rechter, wanneer hij in 
een procedure fungeert als gesprekspartner voor partij-
en? Dat is feitelijk de kardinale vraag. Vanzelfsprekend 

kunnen daarbij zaken aan de orde komen die direct 
van invloed zijn op de juridische afloop van het pro-
ces, doch daarop wil ik hier niet de nadruk leggen. Ik 
zou het accent willen leggen op de aard van het per-
soonlijk proces waarin mensen betrokken zijn geraakt. 
Dit persoonlijk proces wordt meestal gekenmerkt 
door angst. Mensen zijn er op uit, hun angsten zoveel 
mogelijk te verminderen; ze hanteren verdedigingsme-
chanismen en zoeken zekerheden in de buitenwereld. 
Ondanks al dit zoeken naar vermindering van de angst 
neemt de spanning niet af. In het proces uit zich dit 
persoonlijk functioneren aldus, dat de ander voort-
durend aangevallen wordt; de ander is de schuld van 
alles, de ander is onverbeterlijk en onveranderbaar. Als 
het eigen gedrag ter sprake komt, probeert men de 
aandacht onmiddellijk hiervan af te leiden. Als gevolg 
van een niet goed verwerkt scheidingsproces is er geen 
enkel vertrouwen in de ander. Men reageert zo ver-
beten op de ander, dat een buitenstaander het gevoel 
krijgt in een loopgravenoorlog te zijn beland.
Het aanknopingspunt voor de rechter is nu, dat men 

toch eigenlijk minder conflicten zou willen hebben, 
minder angst zou willen ervaren en minder gespan-
nen en depressief zou willen zijn. Bijna iedereen ver-
langt dat diep in zijn hart. Alleen: de weg daarheen 
is geblokkeerd en het spontane, ‘natuurlijke’ reageren 
werkt averechts. Op het niveau waarop mensen het 
grootste gedeelte van de tijd functioneren, kiezen ze 
geen vrede in plaats van conflict, geen geluk in plaats 
van angst, omdat ze menen dat zulks gepaard gaat met 
offers die niet acceptabel zijn. Men bedreigt elkaar en 
is aangewezen op elkaar; men is hermetisch ingespon-
nen in het web van de angst, als een cocon.

De hunkering naar vrede
Analyse van de situatie kan leiden tot een bewustwor-
dingsproces: zo functioneren we nu ten opzichte van 
elkaar. Dit bewustwordingsproces kan een kiem tot 
verandering in zich dragen. De vraag kan rijzen: hoe 
komen we op een andere, betere manier uit dit proces? 
Dit is in feite de kern van de zaak: de hunkering naar 
vrede.
Er komen dan nieuwe thema’s aan de orde. Voorwaarden 
voor psychische gezondheid zijn eerlijkheid en moed. 
Wil men vrede vinden, dan dient men de oude zeker-
heden te laten vallen. Men zal risico’s moeten nemen, 
eventuele dreigingen onder ogen moeten zien, de 
mogelijkheid van kritiek moeten aanvaarden en zelfkri-

Recht doen aan mensen
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Anja van Aarle

Anja van Aarle geeft les aan 16 - 17 jarige stu-

denten verpleegkunde bij een ROC (Regionaal 

Onderwijs Centrum). Het gaat om zogenoemde 

‘bollers’, studenten die een beroeps opleidende 

leerweg volgen. Als tutor begeleidt zij hen bij 

het zelfstandig leren (zl): leren zelf te leren. Een 

nobel streven, vindt zij, maar vinden de studen-

ten dat ook? 

Telkens weer als ik een klas met eerstejaars 
bollers binnenstap om ze te begeleiden bij 
zelfstandig leren, neem ik me voor om me 
principe 8 van Attitudinal Healing te herin-

neren: We kunnen er bewust voor kiezen van binnen 
vredig te zijn, wat er ook maar buiten ons gebeurt.
Zelfstandig leren is redelijk nieuw op deze school. 
Er zijn daartoe zogenoemde tutoren aangenomen, 
zl-uren ingeroosterd en de docenten hebben de taak 
om zl-werkopdrachten voor de studenten te maken 
ten behoeve van de zl-lesuren. De rest is onduidelijk. 
Bij mij komen dan vragen op als: Wat doet een tutor 
eigenlijk? Faciliteren? Begeleiden op inhoud, als des-
kundige of slechts met enige affiniteit? Is de tutor een 
soort van politieagent die de orde bewaakt? Of speelt 
ze ook een duidelijke rol in de begeleiding?

Een golf van zuchten en steunen
In de praktijk gaat het meestal zo. Op weg naar het 
lokaal krijg ik van de docent een zl-werkopdracht in 
mijn handen gedrukt. Ik loop de klas in. De studenten 
zitten in groepjes met coca-cola, chips en boterham-
men te ontbijten, de gsm in de hand om het contact 
met de buitenwereld niet te verliezen. 
Ik roep: ‘Goedemorgen, het ontbijt is afgelopen! Tijd 
voor de opdracht van zl.’
Een golf van zuchten en steunen gaat door de klas. Ik 
hoor: ‘Wat heeft dit voor zin? Hier leren we toch niets 
van? Geef ons liever gewoon les.’ Ik denk: ‘Wat ik hier 
zie, is allemaal liefde.Wat kan liefde er toch beroerd 
en onherkenbaar uit zien.’ Ik zeg: ‘De bedoeling is, 
dat jullie zelf leren nadenken. We denken, dat als jullie 
dingen zelf ontdekken en uitzoeken, dat de informatie 
dan veel beter in je geheugen blijft hangen. Vind je 
eigen antwoord.’ Weer zo’n zin uit AH. 

Ik deel de opdrachten uit. Per groepje geef ik instruc-
ties. De klas is onrustig en er lijkt eerder méér dan 
minder herrie te ontstaan. Ik weet gewoon niet hoe 
ik die klas rustig moet krijgen. Allerlei trucs heb ik al 
geprobeerd en het lukt me niet om ze stil te krijgen 

en aan het werk te zetten. Soms stuur ik de helft van 
de klas weg. Soms mag er niemand weg. 
Opeens hoor ik mezelf roepen: ‘En nu wil ik dat jullie 
rustig zijn!’ Het enige effect van deze interventie is, dat 
ik mijn stem hoor overslaan en pijn in mijn keel krijg. 
Ik voel me hopeloos en machteloos. Waar is de deur? 
Hoe kom ik hier zelf zo snel mogelijk weg? Is het nog 
geen tijd? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik hier geen 
last meer van heb?

Keer het om
Tegelijk herinner ik me, dat mijn kern liefde is en 
dat ik in vrede kan blijven, wat er ook maar buiten 
me gebeurt. Ik denk: ‘Nou daar lijkt het nu helemaal 
niet op’. Ik voel vooral hopeloosheid en denk dat het 
me nooit lukt om die klas aan het werk te krijgen. 
Vragen komen op: Wat moet me dan lukken? Moet de 
groep rustig worden of moet ik vooral rustig worden? 
Misschien moet ik alle tips die ik aan de groep geef, 
wel aan mezelf geven.

‘De groep moet rustig worden,’ wordt dan ‘Ik moet 
rustig worden.’ 
‘Jullie moeten je concentreren op je werk,’ wordt ‘Ik 
moet me concentreren op mijn werk.’
‘Zoek zelf het antwoord, geef je eigen antwoord,’ 
wordt ‘Ik moet mezelf  een antwoord geven.’
Tegen Tim, die de opdracht saboteert door erg veel 
herrie te maken en door te laten zien hoe stoer hij is, 
zeg ik: ‘Je zit hier voor jezelf en niet voor mij. Als je 
hier niet wilt werken, ga dan naar buiten. Je bent vrij 
om te gaan of  te blijven.’ Tot mijn verbazing blijft hij 
en is hij de rest van de les rustig en vriendelijk. 
Weer een wijze raad voor mezelf. Ik denk dat ik in die 
klas zit voor hèn. Maar ik zit er voor mezelf. Ik wil 
leren om rustig te blijven, wat er ook maar buiten me 
gebeurt. Ik wil mezelf zonder angst laten zien en laten 
horen. Ik heb de neiging om te denken dat ik niet 
veel waard ben en niets te vertellen heb. Ik durf mezelf 
niet uit te spreken. De klas nu nodigt me voortdu-
rend uit om mezelf te laten zien en om mezelf uit te 

spreken. Sterker nog, ze verwachten het van me en ik 
word er ook nog voor betaald! Ik mag alsmaar oefenen 
om mezelf te laten zien en om in innerlijke vrede te 
blijven. 

Wees stil
Ik merk dat ik in de war raak, als ik iets wil uitleggen 
wat buiten mezelf ligt, wat ik niet verinnerlijkt heb 
en slechts ken als theorie. Als ik een stuk theorie pak 
en dat de klas inwerp, gaat het mis. Wat ik poog uit te 
leggen, komt niet over bij de studenten. Ik kan theorie 
alleen duidelijk uitleggen, wanneer ik die zelf verwerkt 
heb en dan pas naar buiten breng. Ik heb stilte en 
contact met mezelf nodig om iets helder te krijgen. 
Omdat dit de enige manier is, waarop ik iets helder 
krijg, is het dus ook de enige manier, waarop ik het 
helder naar buiten kan brengen. Het advies dat ik hen 
pleeg te geven, komt hier dus bij mezelf terug: ‘wees 
stil en geef jezelf je eigen antwoord.’ Daar merk ik dat 
de vrede er is, wat er ook maar buiten me gebeurt. ●

 Kan dat, in vrede blijven wat er ook maar buiten me gebeurt?
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Marrigje Dijksma

In 1965 zijn aan een universiteit in New York 
twee psychologen werkzaam, Bill Thetford en 
Helen Schucman, in een sfeer van competitie, 
achterdocht en conflicten. Omdat ze zich daar 

natuurlijk niet goed bij voelen, spreken zij samen af om 

te zoeken naar een andere manier om met elkaar om 
te gaan. Kort daarna dient zich bij Helen een innerlijke 
stem aan, die zegt: ‘Dit is Een Cursus in Wonderen, 
maak asjeblieft aantekeningen’. Het begin van een dic-
taat, dat zeven jaar gaat duren. Schucman en Thetford 
zien het gedicteerde als antwoorden op hun gezamen-
lijke zoektocht naar een meer liefdevolle manier van 

gaat over het veranderen van je gedachten, je over-
tuigingen en je manier van kijken naar jezelf en naar 
anderen. AH sluit daarmee aan bij de grote spirituele 
scholen, die altijd al leerden, dat de feiten en de gebeur-
tenissen van je leven niet belangrijk zijn voor je welzijn. 
Wat wel telt voor de kwaliteit van jouw leven is: hoe 
reageer je op die feiten, hoe denk je erover en hoe ga 

je ermee om? Daar ben jij alleen verantwoordelijk voor 
en niemand anders. Geen kwestie van schuld, maar van 
het onder ogen zien van wat er in je leeft. Je heb daarin 
een keus. Als je je beelden en overtuigingen leert veran-
deren, verandert op den duur ook je gevoel.

Iets over mijn geschiedenis 
Zo lang ik me kan herinneren, ben ik geïntrigeerd 
geweest door de samenhang tussen religie en geestelijke 
gezondheid. Als kind kon ik me erover verbazen, dat 
juist kerkelijke mensen vaak zo ernstig en treurig waren. 
Ze leken gebukt te gaan onder het bestaan, terwijl ik 
dacht, dat zij juist dichter bij God stonden en meer 
reden tot vreugde hadden. Wij waren buitenkerkelijk. Ik 
had het gevoel iets te missen, maar ook een weten van 
het bestaan van God. Toen ik ouder werd, begon ik te 
zoeken naar een gezond en bevrijdend geloof. Een bui-
tenkerkelijke opvoeding heeft als voordeel, dat je ten-
minste niet belast wordt met allerlei dogmatische onzin. 
Als nadeel heb ik het gebrek aan richtlijnen ervaren en 
ook aan religieuze voeding. Daardoor bleef voor mij 
een brandende vraag, hoe ik moest leven. 

Veel heb ik gevonden bij lectuur op het gebied van 
oosterse filosofie, reïncarnatie, wereldgodsdiensten. Maar 
wat bleef was: het zijn allemaal prachtige theorieën, 
maar het geeft me geen richtlijnen voor mijn leven 
NU. Het staat te ver van mij persoonlijk af en voor de 
praktijk van alledag heb ik er niets aan. Toen op een 
keer als een flits, bij het lezen van een mystieke tekst, 
brak er een inzicht door: de sleutel ben ik zelf, niet 
anders dan door mij kan er een opening naar de god-
delijke wereld komen. Alle theorieën en filosofieën zijn 
buiten mij. Maar wat ik zeker weet, hoe subjectief ook, 
is wat er ìn mij is: wat ik op een bepaald moment voel, 
wat ik denk en wat ik voor waar houd. Dat is het enige 
wat ik heb en alleen wat echt van mij is, kan me verder 
helpen. De uitspraak van Jezus: ‘Ik ben de weg, de waar-
heid en het leven’ vat dit voor mij samen. 

Het verbond dat je met elkaar hebt
OVER HET  BELANG VAN ATT ITUDINAL  HEAL ING
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met elkaar omgaan. De Cursus blijkt niet alleen voor 
hen bedoeld te zijn. In 1975 komt het tot een publica-
tie. Eén van de mensen, die ervoor zorgen dat er een 
boek komt, is Judy Skutch, een vriendin van Gerald 
Jampolsky.

Begin van Attitudinal Healing
Jerry is psychiater en werkt met kinderen. Hij krijgt 
van Judy één van de eerste exemplaren van ‘A Course 
in Miracles’ omdat zij (uit eigen ervaring) weet dat 
dit hem kan helpen. Hij bevindt zich namelijk op een 
dieptepunt in zijn leven: pas gescheiden, aan de drank 
en depressief. Zoals hij schrijft in ‘Verander je den-
ken, verander je leven’, zag hij zichzelf tot dan toe als 
slachtoffer van zijn ellende en was hij gewend anderen 
de schuld te geven. Hij voelde zich waardeloos en 
durfde zich niet voor anderen open te stellen, omdat 
hij ervan overtuigd was geen liefde waard te zijn. Als 
hij de Cursus gaat lezen, begint hij te huilen en hoort 
hij een stem diep van binnen zeggen: ‘Dokter, genees 
jezelf. Dit is je weg terug naar huis’. En dat is het begin 
van Attitudinal Healing. Als Jerry zelf genezen is, begint 
hij te werken met terminale kinderen en met lotgeno-
tengroepen. Hij baseert AH op enkele principes uit de 
Cursus (zie pagina 3).
De genoemde mensen illustreren, dat iedereen worstelt 
met dezelfde levensvragen en problemen: ‘Hoe komt 
het dat ik steeds weer ongelukkig word? Hoe moet ik 
leven? Als niemand maar merkt hoe waardeloos ik ben. 
Als er een God is, waarom doet die dan niets aan al die 
ellende?’ En bijna iedereen zoekt oplossingen in illusies: 
‘Als ik nu maar een (betere) partner had. Als die ander 
maar niet zo arrogant was’ (of ongevoelig, of kwaad-
willend, of....vul maar in). We beschuldigen elkaar en 
onszelf. Door de Cursus ontdekken we, dat er niets 
of niemand buiten je veranderd hoeft te worden. Om 
gelukkig te zijn, dien je je eigen innerlijke houding te 
herzien.

Wat betekent Attitudinal Healing?
Attitude is houding en healing is genezing. Attitudinal 
Healing betekent dus het genezen van je houding. Het 

Onder ogen zien van wat er in je leeft

Een Cursus in Wonderen
Ruim tien jaar geleden kwam de Cursus op mijn pad. 
Een openbaring. Het boek gaat over alles, wat me bezig 
hield. Over de universele levensvragen, die hierboven 
aan de orde kwamen. Maar vooral: de Cursus geeft 
duidelijke antwoorden: 
‘Alles wat je nodig hebt is in je, er is niets buiten je. Jij 
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bent de weg, de waarheid en het leven. Je hebt nooit 
last van de feiten, maar van je eigen reacties erop. Die 
andere manier om met elkaar om te gaan is: je oor-
delen terugnemen en verantwoording nemen voor je 
eigen gevoelens. Als je God als ver weg en onbereik-
baar beschouwt, moet je je wel verloren en verlaten 
voelen. Om gelukkig te zijn is het noodzakelijk te 
laten binnenkomen, dat je geliefd en geborgen bent.’ 
Kortom: de Cursus biedt richtlijnen voor een manier 
van leven, waarbij ik me gelukkiger voel en meer in 
vrede ben met de mensen om me heen. 
Wat betekent nu precies: ‘Jij bent de weg, de waarheid 
en het leven?’ (T7.III.1:9). Het betekent, dat alle waar-
heid in je is. Dat alleen díe waarheid tot leven leidt. 
De waarheid die we zijn, dat is de weg tot leven. En 
de waarheid in ons is angst of liefde. Liefde is wat je 
bent. Dit is niet uit te leggen, maar alleen ervaarbaar. 
Over angst is meer te zeggen. Door angst ervaar je de 
liefde niet altijd. We hebben angst opgebouwd door 
alles wat we ons over onszelf, over anderen en over het 
leven hebben wijsgemaakt. Hierdoor wordt de liefde 
die in ons is ontoegankelijk. Er is maar één liefde, er 

leren doorschijnend te zijn, zodat de Heilige Geest 
zijn werk kan doen. Om onvoorwaardelijke acceptatie 
te leren helpt vooral te weten, dat we allen onschul-
dige kinderen van God zijn. De ander hoeft aan geen 
enkele voorwaarde te voldoen, ook niet (of met name 
niet) aan iets wat ik zou kunnen bedenken dat goed 
voor hem is. En wat mij vooral helpt: ook ik hoef aan 
geen enkele voorwaarde te voldoen, ik hoef niet mijn 
best te doen, moet vooral niet doen.
Als therapeut heeft Attitudinal Healing mij dus heel 
veel te bieden. Door mee te doen in een AHgroep 
kan ik in de praktijk steeds weer oefenen wat ik wil 
leren: ik hoef niet over anderen te oordelen, ik hoef 
niemand te analyseren, het voor anderen niet te weten, 
niet op te lossen. Ook de ander is geborgen in God en 
heeft een Stem in zich die namens God spreekt. Mijn 
doel in het begeleiden is nu: leren luisteren naar mijn 
innerlijke stem, die zal spreken als er iets te zeggen is, 
en anders niet. Niet denken, dat ik iets moet bijdragen 
omdat ik de therapeut ben. Laten gebeuren. Leren 
mijn eigen ruimte in te nemen, in het NU zijn, con-
tact met mezelf houden, merken dat ik mijn innerlijke 
vrede verlies en waardoor, daar hulp bij vragen. 
AH geeft mij dus een mogelijkheid om te leren, om 
te merken dat we leerlingen en leraren voor elkaar 
zijn, dat er geen onderscheid is. Ik vind AH een bui-
tengewoon goede vorm van therapie, een uitstekende 
manier om aan heelwording te werken.

Een andere manier om met elkaar om te gaan
Wat echt werkt is het verbond dat je met elkaar hebt. 
Door je met de groep te verbinden, spreek je met 
elkaar af om te zoeken naar die andere manier om met 
elkaar om te gaan. De groep is een plek om die andere 
manier te oefenen. 
Het belangrijkste dat werkt is communicatie, je uiten, 
want daardoor krijg je helderheid en daardoor kan 
er iets veranderen. Ook kom je in de groep je eigen 
schaduwfiguren tegen. Dan kun je in een veilige 
omgeving uitproberen, hoe het is om iemand op een 
nieuwe manier te ontmoeten. Als je durft te zeggen, 
hoe je je door iemand in de groep gekwetst of geïr-
riteerd voelt, kan duidelijk worden dat het om iemand 
uit je verleden gaat.
Door de groep kun je ervaren, dat je er mag zijn, 
wat er ook in je omgaat. Ook is het heel troostend te 
merken, dat meer mensen dezelfde problemen hebben. 
Stimulerend is het om te horen, dat anderen iets aan 
jou hebben. Je kunt leren om naar binnen te durven 
kijken. Het is niet zo erg als je denkt. Je weerstand 
(tegen huilen, tegen overgave) is erger. Achter je pijn 
of je boosheid zit de liefde die je hebt en die je bent. 
In de Attitudinal Healing groep blijkt, dat mensen echt 
heel liefdevol zijn. ●

Laurie Pavliscak
Vertaling: Emilia van Leent

Afgelopen februari 
kreeg ik een nieu-
we baan. Samen 
met een andere 

vrouw vormde ik de staf die 
uit twee supervisors bestond. 
Maar na een maand zei mijn 
collega haar baan op. Als gevolg 
daarvan werkte ik me de twee 
daaropvolgende maanden in 
het zweet, omdat ik het werk 
van twee mensen probeerde te 
doen. Overwerken en gauw, 
gauw eten aan mijn bureau 
waren regel, geen uitzondering. 
Het was niet makkelijk, maar ik klaagde niet omdat 
ik het fantastisch deed. En ik was dol op de lof die ik 
kreeg. Ik vond mezelf de ster aan het firmament van 
werknemers.
Na drie maanden hoorde ik dat er een andere super-
visor zou worden aangesteld. Ik zat helemaal in de put: 
‘Ze denken dat ik het niet aankan!’ Ik had absoluut 
geen zin om de lof te delen. En wat als ze haar aardi-
ger vonden dan mij? Ik was helemaal van streek... het 
was alsof er iets van me werd afgepakt en ik wist totaal 
niet wat ik moest doen. Ik wilde me beter voelen, 
maar had geen idee hoe dat zou kunnen. Alles wees 
erop dat men ervan overtuigd was dat ik hulp nodig 
had: daar ging mijn ster...

Lost U het maar op
Toen vroeg ik God me te helpen dit op een andere 
manier te zien. Ik wilde me gewoon niet zo voelen, 
dus het kon niet anders of ik zag iets over het hoofd. 
Ik pakte het kleine strootje* dat we met kerstmis 
hadden gekregen en ik hield het symbolisch in mijn 
hand. Ik stelde me voor dat het al mijn afschuwe-
lijke gedachten over de nieuwe werkneemster in zich 
opnam, en gaf het aan God. ‘Hier,’ zei ik, ‘lost U het 
maar op, want ik weet gewoon niet hoe het moet.’ 
Tja, de volgende dag kreeg ik een telefoontje van 
de mogelijke nieuwe collega. Ze wilde mijn mening 
horen over het bedrijf en de mensen die er werken. 
Ik was de laatste die ze belde voordat ze zou besluiten 

of ze de baan wel of niet zou 
aannemen. Ik vertelde haar 
eerlijk wat ik goed en minder 
goed vond. Maar het verras-
sende was dat we daarna aan 
de praat kwamen. We spraken 
over haar verhuizing van Los 
Angeles naar New York. We 
spraken over haar familie die 
in Zweden woont. We had-
den het zelfs over haar vader 
die pas was overleden. Mijn 
gedachten over een nieuw-
komer verschoven onmiddel-
lijk van iemand die op mijn 
baan uit was naar iemand met 
wie ik wel eens heel goed 
bevriend zou kunnen raken 

– en dat was ik niet met mijn huidige collega’s. 
Ja, ja, ze werkt hier nu sinds drie weken, en ze blijkt 
een fantastische vriendin en collega. Als ik terugkijk 
begrijp ik helemaal niet, hoe ik weerstand heb kunnen 
voelen bij de gedachte haar op mijn pad te krijgen. 
We zijn vriendinnen geworden en ik geniet ervan 
mijn ideeën met haar te bespreken, te horen wat zij 
ervan vindt. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat ik 
samen met iemand kan lunchen. En ik verzeker jullie 
dat dat niet aan ons bureau gebeurt!

Dit artikel is met toestemming van Miracle Distribution 
Center, 3947 E. La Palma Ave., Anaheim, Californië 
92807 USA, overgenomen uit The Holy Encounter, nov/dec 
2000.

*Het strootje waar Laurie het over heeft werd tijdens kerst-
mis uitgereikt in een Course-studiegroep. Het strootje stond 
symbolisch voor alle pijn en verdriet die we ervaren hebben, 
en waarvan we bereid zijn deze los te laten. We leggen het 
strootje -ook weer symbolisch- in een kribbe als gebaar van 
overgave aan de Heilige Geest om onze pijn te transforme-
ren in wonderen. Het is een manier om te ervaren wat in 
de Cursus staat, ‘Geef deze Kerstmis de Heilige Geest alles 
wat jou pijn zou doen. Laat jezelf totaal genezen, opdat jij 
samen met Hem anderen mag genezen, en laten we samen 
onze bevrijding vieren door iedereen met ons te bevrijden.’ 
(T15: XI 3:1)

De vele vormen van angst worden 
vaak niet als zodanig herkend

Het strootje 

dat de 

muur van 

het ego 

omvergooide

Het leveren van prestaties in het werk is bij 

uitstek iets waar het ego zich aan laaft. Of we hier gelukkig van 

worden, is natuurlijk heel iets anders. Het volgende verhaal van 

Laurie Pavliscak laat zien hoe het ego ons daarin een rad voor 

ogen draait.

zijn vele vormen van angst. De angst niet te voldoen, 
schuldig te zijn, niet aardig gevonden te worden, de 
angst voor afwijzing, voor straf, er niet te mogen zijn. 
Die vele vormen van angst worden vaak helemaal niet 
als zodanig herkend. Ze zitten diep in ons verstopt 
en beheersen ons daardoor. Ze zijn veroorzaakt door 
gebeurtenissen in het verleden, die geleid hebben 
tot overtuigingen en gedrag, waarmee we in de toe-
komst dezelfde pijn proberen te vermijden. Reacties 
op het verleden zijn tot patronen geworden, die we 
alsmaar herhalen. Zo slepen we eindeloos het verleden 
met ons mee en reageren we op mensen die we NU 
tegenkomen als op schaduwfiguren uit het verleden.

Therapie en Attitudinal Healing
Therapie is op genezing gericht. De angsten in jezelf 
onder ogen zien en loslaten. Een mens is genezen, als 
hij zich bewust is van de liefde, die hij is. En nu kom 
ik op het belang voor mij van Attitudinal Healing. Ik 
ben Rogeriaans gesprekstherapeut en de kwaliteiten 
waarvan Rogers zegt, dat ze bij de attitude van de 
therapeut horen, vind ik bij AH prominent terug en 
krijgen een enorme verdieping: 
Empathisch luisteren wordt leren luisteren zoals de 
Heilige Geest luistert: met volledig begrip voor de 
gevoelswereld van de ander, zonder oordelen, maar 
wetend dat de beleving objectief gezien niet werkelijk 
is. Congruent zijn betekent: ik ben in het NU aanwe-
zig, neem mijn plek in, speel geen enkele rol. Ik wil 
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Een aantal jaren geleden raakte ik overspan-
nen. Enthousiast was ik begonnen aan 
een voor mij nieuw soort baan. Maar de 
hoeveelheid werk was te zwaar en mijn 

positie onhelder. Bovendien twijfelde ik er erg aan of 
ik het wel ‘goed’ deed, of ík wel goed was. Uit onze-
kerheid ontweek ik kritiek, die ik wel voelde, of ging 
ik in de verdediging. Ik liet dingen onuitgesproken 
die aan de orde gesteld hadden moeten worden. 
Langzaam maar zeker ging ik onderuit. Toen ik uit-
eindelijk totaal uitgeput thuis bleef, was er maar één 
gevoel: ik wilde voorlopig niet meer terug.
Er gingen een paar maanden voorbij. Ik werd ver-
vangen, o.a. door iemand die ik als een tegenstander 
voelde. Vervolgens meldde mijn baas, die eerder zeer 
begrijpend was, dat ik niet ‘zomaar’ kon terugkomen. 
Er was teveel kritiek. Van wie wilde hij niet zeggen, 
maar ik wist het. 
Een moeilijke periode, waarin ik op therapeutische 
basis probeerde terug te keren, volgde. Mijn werk-
plek was letterlijk bezet en het werk dat ik mocht 
doen, deed niet echt ter zake. Dat was voorbehouden 
aan mijn vervangers. Deze werden na enige maanden 
vervolgens officieel in mijn functie benoemd en ik 
werd op ‘non-actief ’ gesteld, omdat er nu geen plaats 
meer voor me was in de organisatie. 
Op het moment dat de kaarten zo duidelijk op tafel 
lagen, besloot ik echter om mezelf niet tot de dupe 
te maken. Dat was al eens eerder gebeurd en het 
leek me niet goed om in herhaling te vervallen. Ik 
nam daarom het besluit om terug te keren, maar niet 
zomaar. Ik verbond er een hoger doel aan: ik wilde 
liefde brengen.
Uiteindelijk vond er weer een gesprek plaats. Dat 
maakte me duidelijk, dat terugkeer er niet in zat. Ik 

kreeg outplacement aangeboden. Mijn gevoel zei me, 
dit aanbod aan te nemen. Ik wilde immers geen strijd, 
ik wilde me niet terugvechten in een onwillige orga-
nisatie. Toch wist ik dat het verstandig was om wel te 
blijven streven naar mijn terugkeer. Al was het alleen 
maar voor mijn rechtspositie. Verder liet ik het los.
Na een paar dagen kondigde ik officieel aan dat ik 
weer aan het werk ging en bleef vervolgens tot het 
moment daar was, verstijfd van angst op de bank zit-
ten. Ik liet me echter door die angst niet van mijn 
besluit afbrengen en op de aangekondigde dag vertrok 
ik naar mijn werk. Na een kort gesprek stuurde mijn 
baas me weer naar huis met de belofte van een nieuw 
gesprek. Dat volgde en toen draaide alles om. Ik werd 
‘gesmeekt’ om terug te komen. Ineens waren mijn baas 
de schellen van de ogen gevallen, toen hij volgens zijn 
zeggen, dreigde het volgende slachtoffer te worden. Ik 
keerde terug.

Nog steeds ben ik meestal met veel plezier aan het 
werk en ik ervaar de organisatie als totaal veranderd. 
Voelde ik vroeger vooral een sfeer van ondermijning, 
nu ervaar ik vaak een sfeer van ondersteuning. Maar 
het belangrijkste is, dat als ik me herinner liefde te 
willen brengen, alles makkelijk en vreugdevol gaat. 
Laat ik me daarentegen teveel door mijn ego leiden 
dan gaat het moeizaam, dan komt er weerstand en 
gebeurt er niet wat ik denk te willen. Nog veel te 
vaak gebeurt het laatste, maar af en toe ook het eerste. 
Liefde brengen, is bij de les blijven.

Anita Koster

Liefde brengen, is bij de les blijven
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Een deel van mijn inkomen sprok-
kel ik bij elkaar met het notuleren 
van vergaderingen. Het is bevredi-
gend werk: ik heb er een prettige 
routine in ontwikkeld, ik kom op 
veel plaatsen, ken veel mensen en 
ik weet wat er speelt. Het is ook 
werk met zichtbare resultaten: 
twee keurig geprinte kantjes per 
vergadering, desgewenst per e-mail 
afgeleverd. Elk afgerond verslag 
geeft ook een gevóel van afron-
ding en van bevestiging van de 
relatie met de opdrachtgever.

Maar soms is er iets aan de hand. 
Een vergadering waarin de men-
sen niet tot elkaar komen. Vragen 
blijven onbeantwoord, maar wor-
den toch herhaald. Argumenten 
worden herhaald, maar niet over-
genomen. Er is geen merkbare 
voortgang en de voorzitter komt 
niet tot samenvattingen of con-
clusies, behalve dan van het soort: 
over een paar weken moeten we 
er maar eens over verder praten en 
dan moeten we die en die er ook 
maar bij halen.
Het kan nog erger. Dan is er een 
categorie praters en een catego-
rie zwijgers. Ook dan hoor ik 
voortdurend herhalingen, maar ze 
blijven onweersproken. Hoe langer 
het duurt, hoe vervreemder ik me 
dan voel. Er trekt een mist tussen 
mij en de anderen en ik moet een 
procesopmerking maken om niet 
af te haken. Achteraf blijkt er dan 
iets te spelen waar ik geen weet 
van had. 

Dat soort vergaderingen laat een 
gevoel van verwarring bij me ach-
ter, maar bij het uitwerken van de 
notulen gebeurt er iets wonderlijks. 
Moeiteloos ontdek ik dan verban-
den die ik tijdens de vergadering 
niet zag. Spreker 5 blijkt te reageren 
op spreker 2. Het antwoord op 
vraag A raakt kant nog wal, maar 

is om op je beurt te wachten.
In feite is vergaderen een methode 
om met energie om te gaan, posi-
tieve en negatieve. En vergaderen 
is iets dat zich afspeelt in de tijd. 
De vergadertechniek bewerkstel-
ligt daarmee noodgedwongen een 
omvorming van energie, die ik 
achteraf weer in zijn oorspronke-
lijke staat probeer weer te geven. 
Zou het lukken om de factor 
tijd te omzeilen, over te gaan van 
een verbale naar een puur ener-
getische uitwisseling, dan zou 
er veel meer ‘macht’ vrijkomen. 
Vergadertechniek fungeert als een 
soort zekering, die slechts een 
bepaalde hoeveelheid energie en 
informatie per tijdsinterval door 
kan laten.
Hiertegenover staat het ‘onmid-
dellijk weten’, zoals we dat ken-
nen uit mystieke en bijna-dood 
ervaringen. In een fractie van een 
seconde blijkt iemand dan een 
immense hoeveelheid informatie 
te kunnen verwerken. Eigenlijk is 
dat geen informatie, maar kennis, 
wijsheid of waarheid. Deze vorm 
van kennen was het ideaal van 
wijsgeren uit de Griekse oudheid. 
In de filosofieboeken die ik moest 
lezen, werd het behandeld als een 
naïef ideaal en ik heb nooit beseft, 
dat deze vorm van wijsheid inder-
daad mogelijk is. Dat ze wellicht 
spraken over iets waar ze ervaring 
mee hadden. 
Wat wij empirische wetenschap 
noemen, beslaat zo bezien een 
schemergebied van gebeurtenissen, 
gerangschikt in de tijd, experimen-
teel, ontwrongen aan hun echte 
bestaan in een energetisch veld. 
Op dit schemergebied baseren we 
onze voorspellingen en ons gevoel 
van controle over de werkelijkheid. 
Geen wonder dat we ons zo vaak 
onzeker en ‘ongeaard’ voelen.
In Een Cursus in Wonderen 
wordt met klem verschil gemaakt 

tussen waarneming en kennis. 
Waarnemen doen we in de tijd, 
stukje bij beetje en dat vertekent 
het beeld. Kennis staat buiten de 
tijd en ziet het geheel. Kennis in 
deze betekenis wordt weerspie-
geld in principe 10 van Attitudinal 
Healing: We kunnen ons con-
centreren op het leven als geheel 
in plaats van op fragmenten. 
Misschien is dat wel veel makkelij-
ker dan we zelf denken. 

Klaas Vos

blijkt een welkome verduidelijking 
bij een reactie op vraag C die later 
werd gesteld. Enkele blindgangers 
kan ik verwerken bij de medede-
lingen of de rondvraag. 
Soms ontdek ik een verschui-
ving van thema binnen hetzelfde 
onderwerp doordat iemand een 
nieuw gezichtspunt inbrengt. En 
door de dingen die met elkaar 
verband houden bij elkaar te bren-
gen, krijgt het verslag vanzelf een 
logische indeling.
Een voorzitter merkte eens tref-
fend op: ik vond het een verwar-
rende vergadering, maar toen ik 
het verslag las, viel het me mee. 
Op dat moment verklaarde ik dat 
uit het scheiden van hoofd- en 
bijzaken. Maar later bedacht ik, dat 
er toch iets meer wezenlijks aan 
de hand moest zijn. Want scheiden 
van hoofd- en bijzaken doe ik 
ook tijdens de vergadering, bij het 
maken van de notities, maar het 
gevoel van chaos blijft dan.
Bepalend lijkt me nu, dat ik bij 
het uitwerken van de notities,  
alle naar mijn gevoel relevante 
informatie, gelijktijdig tot mijn 
beschikking heb. Wat tijdens de 
vergadering achtereenvolgens naar 
voren werd gebracht, verliest zijn 
strikte tijdgebondenheid bij de 
uitwerking. Kralen van een snoer 
veranderen als het ware in stukjes 
van een legpuzzel. Dat is een kwa-
litatief verschil dat vanzelf ontstaat. 
Het verklaart de moeiteloosheid 
waarmee ik achteraf dingen door-
zie.
Nog spannender wordt het, als ik 
naga dat die tijdsvolgorde ook niet 
speelde voor en tijdens de verga-
dering. De vergaderaars maakten 
eenvoudig deel uit van een span-
ningsveld, een energetisch veld, dat 
vergadertechnisch slechts opgelost 
kon worden door beurtelings din-
gen uit te spreken. Hoe sterker het 
spanningsveld, hoe moeilijker het 

COLUMN

De macht van gelijktijdigheid

...van hart tot hart...
Geef een abonnement kado op jaargang 2002!

Door overmaking van het abonnementsgeld en het sturen 

van een kaartje met uw naam en adres en de naam en het adres 

van degene voor wie het abonnement bestemd is.

Zie pagina 2 colofon voor verdere gegevens.
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DE PR INC IPES  VAN ATT ITUDINAL  HEAL ING EN  DE  CURSUS

De principes van Attitudinal Healing zijn ont-

leend aan Een Cursus in Wonderen. In deze 

rubriek willen we weergeven, hoe de principes 

van AH functioneren binnen het gedachtegoed 

van de Cursus.

Trudy Pereira over principe 12.

We kunnen onszelf en anderen altijd 
zien als mensen die óf liefde versprei-
den, óf een beroep doen op liefde

Principe 12 is voor mij het mooiste principe, maar 
ook het moeilijkste. Als ik erover mijmer, wordt me 
gaandeweg duidelijk dat ik eigenlijk meteen naar het 
tweede deel van het principe sjees. Ik sla mezelf over 
als iemand die liefde nodig heeft als ze geen liefde 
verspreidt.
Als ik hier dieper op doorga, besef ik hoe gevaarlijk 
dat is. Als ik niet in liefde ben, hoe kan ik dan den-
ken over, laat staan begeleiden in, het gaan naar liefde 
van anderen? Dan zal ik me er dus om te beginnen, 
bewust van moeten worden wanneer ik niet in liefde 
ben. Niet eenvoudig, vooral niet als je jezelf nogal eens 
voor de gek houdt, zoals ik.
Dus na gewaar zijn komt eerlijkheid en meteen daarna 
moed. Want het vereist moed om in te zien dat ik 
mezelf en anderen voor de gek houd. Wanneer ik 
bijvoorbeeld ergens anders wil zijn dan waar ik ben, 
omdat ik mezelf afwijs als ik niet liefdevol voel en denk. 
En bovenal vereist het moed om hieraan te werken, daar 
eventueel hulp bij te vragen en me te openen voor een 
ander en hem of haar mijn liefdeloosheid te laten zien.
Een grote les voor mij dus. Het is al behoorlijk moei-
lijk om een ander te kunnen zien als iemand die om 
liefde schreeuwt wanneer hij midden op mijn gevoelige 
ziel gaat staan, maar mezelf?

Goed. Wat zegt het wijze blauwe boek, Een Cursus in 
Wonderen, erover? 
Gelet op het bovenstaande begint het al meteen met 
een wonder, want wat sla ik als eerste op?
'Door de interpretatie die de Heilige Geest van ander-
mans reacties geeft steeds consequenter toe te passen, 
zul jij je er in toenemende mate van bewust worden 
dat Zijn criteria evenzeer op jou van toepassing zijn' 
(T12.I.8:1). Die interpretatie van de Heilige Geest is 
dan natuurlijk principe 12 van Attitudinal Healing. 
'We kunnen onself en anderen altijd zien als mensen 
die of liefde verspreiden of een beroep doen op liefde.’
Even verderop zegt het boek: 'Na je geleerd te hebben 

alleen liefdevolle gedachten in anderen te aanvaarden 
en al het andere als een roep om hulp te zien, heeft 
Hij je geleerd dat angst zelf een hulproep is. Dit is wat 
angst herkennen in wezen betekent' (T12.I.8:7-8). 'Dat 
is uiteindelijk de waarde wanneer je een aanval als een 
roep om liefde leert zien. We hebben al ontdekt dat 
angst en aanval onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn' (T12.I.8:10-11).

Ik mag eerst de verzoening voor mijzelf aan-
vaarden
Er schiet me onmiddellijk een voorval te binnen van 
een paar dagen geleden.
Met mijn zusje samen ben ik naar een zeer aangrij-
pende lezing geweest. Hij werd gehouden door Max 
Hamburger, een 80-jarige Joodse man die twee ver-
nietigingskampen heeft overleefd.
Ik had mijn vader gevraagd ook mee te gaan. Hij 
heeft als Jood de oorlog en de kampen overleefd, zijn 
ouders, broer en de rest van zijn familie niet. Die zijn 
vergast. Mijn vader wilde niet mee, want de titel van 
de lezing, 'Waar was God in Auschwitz?', sprak hem 
niet aan. Mijn vader moet niks van God hebben. God 
is een verzinsel van mensen die zichzelf en anderen 
graag voor de gek houden, zo is zijn overtuiging. Niet 
zo gek misschien, gezien zijn ervaringen.
Max Hamburger is echter tot een heel andere conclu-
sie gekomen. Ik was erg ontroerd door zijn verhaal en 
belde mijn vader de volgende dag om hem erover te 
vertellen. Hij reageert afgesloten, cynisch en aan het 
eind van het gesprek zegt hij een paar dingen die mij 

veel pijn doen. Eigenlijk weet ik onmiddellijk dat hij 
uit angst en pijn reageert. Maar die wetenschap helpt 
mij niet om geen pijn meer te voelen, en woede en 
frustratie.
Wat ik nu ontdek is belangrijk. Als ik probeer meteen 
naar het tweede deel van principe 12 te gaan en mijn 
vader wil zien als iemand die liefde nodig heeft, werkt 
het niet. Mijn gekwetstheid en boosheid houden aan. 
Ik ben nu iemand die liefde nodig heeft en heb eerst 
behoefte aan het eerste deel van het principe. Ik mag 
eerst de verzoening voor mijzelf aanvaarden, anders 
kan ik mij niet met mijn vader verzoenen. Het bete-
kent in dit geval eerst accepteren dat ik me voel zoals 
ik me voel. Ik had gedacht dat ik dat stuk achter de 
rug had, maar het blijkt anders te zijn.
Oké, dat is dus wat er nu is. Ik laat mijn tranen en 
boosheid de vrije loop. Ja, ik had liever gehad dat je 
dat anders gedaan had pap, dat je niet een koude en 
afstandelijke houding aan had genomen. Dat je je was 
blijven verbinden met je eigen gevoel en dat van ons. 
Dat je niet zo cynisch en onverdraagzaam was gewor-
den. Maar dat heb je niet gedaan. Ik voel hoe de pijn 
langzaam smelt en overgaat in aanvaarding. Ik zie af 
van het idee hem een brief te schrijven over mijn 
gevoelens, zoals ik even heb overwogen.

Religie betekent weer verbinden
De Cursus zegt hierover: 'Onderwijs niemand dat hij 
jou gekwetst heeft, want door dat te doen, onderwijs jij 
jezelf dat wat niet van God komt macht over jou heeft. 
Wat zonder oorzaak is, kan niet bestaan.' (T14.III.8:2-3) 
'Zij die de Verzoening aanvaarden zijn onkwetsbaar' 
(T14.III.10:1).
Toch zegt de Cursus: 'Vergeving met behulp van de 
Heilige Geest bestaat er eenvoudig (!) uit van meet af 
aan voorbij te zien aan de vergissing, zodat die voor jou 
onwerkelijk blijft' (T9.IV.5:3).
Ik besluit te aanvaarden dat ik daar nog niet ben. Bij dat 
'van meet af aan' en dat ik eerst wat anders nodig heb, 
omdat ik anders in een onechte vergeving terechtkom, 

waarbij ik mijn gevoelens niet overstijg maar verdring.
Nu ik de verzoening voor mezelf heb aanvaard, is het 
ineens vanzelfsprekend dat ook met heel mijn hart 
voor mijn vader te doen. Ik herinner me dat ik dat 
als kind sowieso altijd vanzelfsprekend deed. Ik voelde 
altijd een diep mededogen voor mijn vader. Later pas 
ging ik merken hoe zijn levenshouding mij heeft beïn-
vloed. Dat resulteerde in wrokgevoelens. Nog weer 
later, nadat ik mij deze gevoelens had toegestaan en ze 
had geuit, kon ik mijn hart weer voor hem openen. 
Toch voelde ik mij keer op keer weggestoten en keer 
op keer deed dat pijn.
Ik besef nu pas dat ik mij heel subtiel weliswaar, toch 
voor hem ben gaan afsluiten. Dat leidde ertoe, dat ik 
geen verbinding meer met hem kon voelen. Ik geloof 
dat dit de oorzaak is van al onze pijn en dat opnieuw 
verbinden, de ware betekenis van het woord religie 
(religare=latijn voor weer verbinden) is.

 Nog een stukje Cursus in Wonderen over dit onder-
werp: 'Onthoud dat degenen die aanvallen arm zijn. Hun 
armoede vraagt om geschenken, niet om verdere 
verarming. Jij die hen kunt helpen, handelt stellig 
destructief als je hun armoede als de jouwe aanvaardt' 
(T12.III.3:3-5).
En een van de voor mij mooiste stukjes uit het boek: 
'Telkens wanneer jij iemand ontmoet, bedenk dan dat 
het een heilige ontmoeting is. Zoals je hem ziet, zie 
je jezelf. Zoals je over hem denkt, denk je over jezelf. 
Vergeet dit nooit, want in hem zul jij jezelf vinden 
of verliezen. Telkens wanneer twee Zonen van God 
elkaar ontmoeten, wordt hun een nieuwe kans op ver-
lossing geboden. Ga nooit bij iemand weg zonder hem 
verlossing gegeven en die zelf ontvangen te hebben. 
Want daar ben ik altijd bij jullie, in jullie gedachtenis' 
(T8.III.4).

Trudy Pereira

Voor uitleg citaten: zie pagina 109, Aanhangsel van ECIW.

De principes en richtlijnen van Attitudinal Healing 
stammen uit Een Cursus in Wonderen. Dit is de 
Nederlandse vertaling van A Course in Miracles©, die in 
1976 in Amerika verscheen.
In Nederland is de Stichting Miracles in Contact 
(MIC) actief om studenten en andere geïnteresseer-
den in de Cursus met elkaar in contact te brengen en 
informatie te geven over activiteiten rond de Cursus. 

MIC organiseert daartoe maandelijkse bijeenkomsten, 
workshops en lezingen. MIC geeft een Nieuwsbrief 
uit en beheert een boekenvoorraad, met de Cursus in 
verschillende talen, literatuur over de Cursus, en 
audio- en videotapes. U wordt van harte uitgenodigd 
meer informatie aan te vragen bij: 
MIC, Postbus 127, 8200 AC Lelystad, 
telefoon: 0320-284535; fax: 0320-284536.

MIRACLES  IN  CONTACT



nr. 1 - februari 2002 nr. 1 - februari 2002 1716

WORKSHOPS
AH Workshop I 
Kunnen we ondanks onze 'pijnlijke' 
herinneringen uit het verleden 
toch contact maken met innerlijke 
vrede?
Za 16-zo 17 mrt 2002.
AH Workshop II 
Hoe gelukkig ben ik nu en wat 
houdt me af van het ervaren van 
innerlijke vrede? 
Za 16-zo 17 nov 2002.
De Workshops worden gehouden 
te Amersfoort; za 10-zo 16 uur. 
Kosten deelname �170, incl. verblijf.

TRAININGEN
Facilitatortraining I 
Faciliteren met een open hart.
Luisteren met een open hart.
Vrij 13-zon 15 sept 2002.

Facilitatoroefendag
Za 5 okt 2002.
Hilversum, 10-16 uur.
Kosten deelname: �35.
Landelijke facilitatordag
Za 23 mrt 2002.
Hilversum, 10.30-16 uur. 

Voor informatie en opgave: 
Centrum voor Attitudinal Healing, 
Luipertstraat 12, 6237 NM 
Moorveld, tel/fax: 043-3647987; 
e-mail:AHjoyEls@hetnet.nl; 
Website: www.ahnl.org 
De activiteiten worden verzorgd 
door Els Thissen. Voor een meer 
uitgebreide beschrijving van de 
activiteiten, zie…van hart tot 
hart… nr. 4, 2001 of bezoek onze 
website: www.ahnl.org, of infor-
meer bij het Centrum voor AH.

Facilitatortraining II
Faciliteren met een open mind.
Luisteren zonder te oordelen.
Vrij 10-zon 12 mei 2002.
Facilitatortraining III
Dienstbaar zijn. 
Dienstbaarheid in je rol als 
facilitator.
Vrij 18-zon 20 okt 2002.
Facilitatortraining IV 
(NIEUW)
Inspiratie.
Wat inspireert je echt en wat bete-
kent dat voor jou als facilitator?
Vrij 24-zon 26 jan 2003.
De Facilitatortrainingen worden 
gehouden te Amersfoort; 
vrij 10-zon 16 uur. 
Kosten deelname 2002: 
�275 per training, incl. verblijf en 
cursusmateriaal. 

ACT IV ITE ITEN  VAN HET  CENTRUM VOOR ATT ITUDINAL  HEAL ING

CD lijst

De volgende CD’s zijn bij het Centrum 

te bestellen. Prijzen exclusief porto-

kosten.

James Twyman

Ecclesia, �19,05

Emissary of Light, �19,50

May Peace Prevail on Earth, �19,05

The Order of the Beloved Disciple, 

�20,50

Peter Makena

In Love, �18,15

Open to Grace, �18,15

Shaina Noll

Songs for the Inner Child, �18,15

Bread for the Journey, �18,15

Wendi Blom

Dreams within Dreams, �15,90

Wild Roses / Beth & Cinde

Voices on the Wind, �18,15

NIEUW

Wild Roses / Beth & Cinde

Northren Lights, �19,05

David Whyte

Close to Home, �20,50

Prijzen onder voorbehoud i.v.m. de 

dollarkoers.

BOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKEN
CD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’SBOEKENCD’S

Het wonder van de liefde van Paul 
Ferrini is een boek dat, zodra ik het 
begon te lezen, alles in me wak-
ker riep over wat ik wil geloven 
over mezelf. Het is zo’n heerlijke 
onvoorwaardelijke, liefdevolle uit-
nodiging om de waarheid over 
mezelf te herinneren, dat ik niet 
meer wilde stoppen met lezen. Het 
boek staat vol met stukken tekst die 
me raakten en het beste in mezelf 
naar boven brachten. ‘Je hart gaat 
niet open door woorden en ideeën. 
Alleen liefde kan je hart openen’ 
(p.14). ‘De wereld die je ziet wan-
neer je liefde geeft, is niet dezelfde 
als de wereld die je ziet wanneer je 
liefde eist’ (p.39). ‘Elke liefdevolle 
gedachte voldoet. Liefde is volsla-
gen onzelfzuchtig en niet selectief ’ 
(p.41).
Het boek staat, nu ik het gelezen 
heb, vol met geel gemaakte pas-
sages. Allemaal stukken die me aan-
spreken en waarin naar mijn idee 
de boodschap van Een Cursus in 
Wonderen en Attitudinal Healing 
in zeer eenvoudige en simpele taal 
wordt beschreven. ‘Wacht niet op 

de hemel voordat je je liefde gaat 
verspreiden. Doe het nu. Want de 
hemel is hier, op dit moment’ (p68). 
En nog zo’n mooi stuk: ‘Spiritueel 
zijn betekent dat je jezelf en ande-
ren zonder oordeel bekijkt, dat je 
niet alleen met je ogen maar ook 
met je hart kijkt’ (p.93).
Het wonder van de liefde is een grote 
uitnodiging om in de voetstappen 
van Jezus te treden en zijn voor-
beeld in de praktijk te brengen. 
Het gaat niet om de woorden, maar 
om het leven daarvan, om het in 
praktijk brengen van liefdevol zijn. 
Dat is de weg van en naar het hart. 
Als dat je uitgangspunt is, wordt 
jou alles wat nodig is gegeven, is de 
belofte. Je zult weten wat te zeggen 
en wat te doen. Het zal zich voor 
je ontvouwen. En liefde, onvoor-
waardelijk en rechtstreeks gegeven, 
wordt nooit geweigerd. Wij hoeven 
mensen niet te vragen om te veran-
deren, maar kunnen hen accepteren 
zoals ze zijn. Liefde kan immers 
niet anders. We worden uitgeno-
digd niet met onze ogen maar met 
ons hart te kijken. En tegelijkertijd 

gaat iedereen zijn eigen unieke 
ontwikkelingsweg, vanuit het 
innerlijk geïnspireerd. Deze wegen 
kunnen er onderling zeer verschil-
lend uitzien. Maar waar het altijd 
op neer komt is om de waarheid te 
bevestigen en wat vals is te ontken-
nen. Anders gezegd, liefde erkennen 
en angst laten varen, of de essentie 
erkennen en de vorm doorzien. 
Zonder oordeel en wensen is er 
geen hechting, maar is er vrijheid.

Wat ik het mooiste aan dit boekje 
vind, is dat het zo toepasbaar is in 
mijn dagelijks leven. Er worden 
dingen in beschreven die ik her-
ken en het nodigt me uit mezelf 
te bevragen over hoe ik omga met 
die kwesties. Kortom, dit boekje is 
boeiend, ontroerend, behulpzaam 
en mooi. Ja, u leest het goed: een 
oordeel!

Els Thissen

Paul Ferrini, Het wonder van de liefde, 
Reflecties van het Christusbewustzijn, 
Ankh-Hermes, Deventer 2000, 
145p., �12,48

De weg van en naar het hartElk beeldhouwwerk is geïnspireerd
Het lukt Ferrini om me telkens 
weer met zijn teksten te boeien. 
Ook Ik ben de poort staat weer bol 
van de mooie uitspraken. Het is 
een boek dat is opgebouwd uit 
kleine en iets langere stukken 
tekst, van vijf regels tot enkele 
pagina’s.
De teksten zijn verdeeld in een 
zestiental hoofdstukken met titels 
als: Jij bent de poort, Van hart tot 
hart (u leest het goed!), Geven wat 
je te geven hebt, Voor de waarheid 
opkomen, Vorm en het vormloze. 
De hoofdstukken zijn verder onder-
verdeeld in een aantal thema’s, waar 
één of meer verschillende stukken 
tekst bij zijn ondergebracht.
Bijna alle stukken en stukjes tekst 
zijn verhalen op zich en geven 
mij aanleiding om wat er gezegd 
wordt echt in te nemen, echt tot 
me door te laten dringen. De vra-
gen die ik mezelf daarbij telkens 
stel zijn: Wat staat hier nou eigen-
lijk? Wat wordt hier gezegd? Wat 
begrijp ik hieruit, als ik dit lees 
met de ogen van het hart? 
En als ik de teksten zo benader, 
weet ik me alleen maar geraakt 
door wat er staat. Het is makkelijk 
mooie stukken tekst te citeren. Ik 
hoef het boek alleen maar open 
te slaan en ze zijn er. Bijvoorbeeld 
pagina 169, waar ik drie kopjes zie: 
Je beloften een nieuwe inhoud geven, 
Ambivalentie, ‘Nee’ zeggen tegen wat 
vals is. 
De tekst na het eerste kopje zegt: 
‘Je krijgt bedrog en misbruik wan-
neer je al te star vasthoudt aan 
bepaalde afspraken, of je beloften 
uit angst verbreekt. Als je een 
belofte doet en het geeft je een 
onaangenaam gevoel je eraan te 
houden, heb je de verantwoorde-
lijkheid dat aan de betrokkenen 
te laten weten. Je erkent anderen 
altijd het best door eerlijk te zijn 
over jouw beleving.’
Bij Ambivalentie gaat het verder 
met: ‘Het is duidelijke taal als je 
"ja" of  "nee" tegen iemand zegt. 
Maar door "nee" te zeggen en "ja" 

te bedoelen of "ja" te zeggen en 
"nee" te bedoelen, maak je de weg 
vrij voor onheus gedrag.’
Een klein stukje nog uit ‘Nee’ zeg-
gen tegen wat vals is: ‘Moet ik je 
nog helpen herinneren dat trouw 
zijn aan de waarheid geen popu-
lair verschijnsel is? Het betekent 
namelijk vaak dat je "ja" moet 
zeggen als anderen "nee" zeggen 
of "nee" moet zeggen als anderen 
"ja" zouden zeggen.’
Ik hoef niet ver te zoeken naar 
gebeurtenissen in mijn leven om 
dat wat ik doe te kunnen toetsen 
aan deze uitspraken. 
Een laatste citaat, afkomstig van 
pagina 61: ‘Mislukkelingen bestaan 
niet op deze planeet. Zelfs de 
daklozen, de prostituees, de drugs-
dealers kneden de klei die ze toe-
bedeeld gekregen hebben. Het feit 
dat jij een bepaald kunstwerk niet 
mooi vindt, wil niet zeggen dat 
het ophoudt een kunstwerk te zijn. 
Saaie verhalen bestaan niet. Elk 
verhaal is een juweel. Elk beeld-
houwwerk is geïnspireerd.’
Dit citaat dat me in het oog 
sprong, lijkt geweldig te passen bij 
de foto die ik een paar dagen eer-

der maakte van een dakloze man 
in Amsterdam, die op mijn vraag 
hem te mogen fotograferen royaal 
antwoordde: ‘Ja, als je dat aankunt.’ 
Het was een genoegen om hem 
te fotograferen en met hem te 
spreken. Een prachtig boek en een 
beeldhouwwerk op straat, twee 
juwelen die samenkomen en ‘Ja’, 
ik kan het aan.

Els Thissen

Paul Ferrini, Ik ben de poort, 
Ankh-Hermes, Deventer 2001, 
213 p., �15,88

Sipke: ‘Op een gegeven moment moest 
ik het huis uit. Toen was het zo…..’.
Sipke, 40 jaar, inmiddels 10 jaar dak-
loos, heeft ergens buiten een vaste plek 
met een tweepersoons matras achter het 
Centraal Station in Amsterdam.



Centrum voor Miracles-Studies
Activiteiten met/door Els Thissen

MEERDAAGSE INTENSIEVE WORKSHOPS ‘JIJ BENT HET OP WIE JE GEWACHT HEBT’
Op basis van Een Cursus in Wonderen, AH en The Work of Byron Katie

Di 12-za 16 februari 2002, Ossendrecht, di.19-za.16 uur, cursuskosten �185, verblijfskosten �180
Vr 12-vr 19 juli 2002, Wehl (bij Doetinchem), vr.19-vr.10 uur, cususkosten �230, verblijfskosten �225

Zo 11-zo 18 augustus 2002, Mölmeshof (bij Eisenach, Duitsland), zo.18-zo.11 uur 
cursuskosten �230, verblijfskosten �240 (2p.k.) of �303 (1p.k.)

TRAINING ‘OMGAAN MET MENSEN MET PSYCHIATRISCHE KLACHTEN’
Voor familieleden, werkers, hulpverleners en anderen die geïnteresseerd zijn.
Za 15-zo 16 juni 2002, Amersfoort, za 10–zo 16 uur, �158,82 incl. verblijf

LEZINGEN/MINI-WORKSHOPS/1-DAAGSE WORKSHOPS
za 23 februari 2002, Venlo, Course-werkdag, 10-16.30 uur, ’t Groenewold, 077-3546689, �36,20
zo 24 februari 2002, Moorveld bij Geulle, 10.30-12.30 uur, Kollekamp, Heerenstraat 77, �4,50

zo 24 maart 2002, Antwerpen, 14-16.30 uur, 076-5208377, �8

WERKEN MET THE WORK OF BYRON KATIE
woe 20 maart 2002, Maastricht, 20-22.30 uur, Boekhandel La Nouvel’Vie, 043-3215703, �7

INFO EN OPGAVE
Centrum voor Miracles-Studies

Luipertstraat 12, 6237 NM Moorveld
tel/fax: 043-3647987, e-mail: AHjoyEls@hetnet.nl; website: www.ahnl.org
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    TRAINERSOPLEIDING ‘GEDACHTEN CREëREN’
    door inzicht naar innerlijke vrijheid

    een opleiding gebaseerd op de filosofie van wereld’s grootste Vernieuwende Denkers

Het liefdevolle werk van schrijvers als Gerald Jampolsky, Marianne Williamson, Louise Hay, Wayne Dyer, Joseph Murphy, 
Neale Walsch, en vele anderen zijn het uitgangspunt in deze training. De training is verdeeld in twee delen, verspreid 
over twee jaar. In het eerste jaar van de training word je opgeleid om zelfstandig een basistraining van twaalf lessen aan 
een groep mensen te kunnen geven. In het tweede jaar leer je hoe je individueel kunt coachen en wordt er dieper inge-
gaan op specifieke interventies. Waar dit toe leidt verwoordt Louise Hay zelf heel treffend in een van haar boeken: “Ik 
ben geen genezeres. Ik zie mezelf als een richtingaanwijzer op de ontdekkingsreis naar jezelf. Ik ben iemand die mensen steunt. Ik 
help mensen zelf de leiding te nemen. Ik help ze blokkades en weerstanden uit de weg te ruimen, zodat ze in alle omstandigheden van 
zichzelf kunnen houden. Dit betekent niet dat we nooit meer problemen zullen hebben, maar het verschil is de nieuwe manier waarop 
we op een probleem reageren".

Trainer: Carmen de Haan
Startdata: 13 en 14 september of 20-21 september 2002.
 Het eerste jaar duurt 9 maanden, 1x per maand twee dagen en wordt afgesloten met een deelcertificaat.
 Het tweede jaar begint opnieuw in september en duurt 5 maanden. Dit tweede jaar wordt afgesloten met 
 een totaal certificaat met vermelding van alle verworven vaardigheden.
Kosten: �1135 voor het eerste jaar en �455 voor het tweede jaar. Je kunt het deelnamebedrag eventueel in  
 termijnen voldoen.
Locatie: Praktijk voor Communicatie, Hagelingerweg 74, Santpoort-Noord.  
Informatie: Carmen de Haan, telefoon: 023-526.11.44 - fax: 023-584.21.45 
 email: info@carmendehaan.nl - website: www.carmendehaan.nl
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Groningen
Groningen:
Godelieve Bos 050-5420233
Haren (1):
Marrigje Dijksma 050-5340729
Haren (2)1, 2, 3:
Henk Kamerling 050-5340729
Onstwedde:
Johan Maarsingh 0599-331722
Ten Boer:
Maatje Visbeen 050-3021940
Gelderland
Apeldoorn
Nicole Blaauw 055-5336916 
Doetinchem:
Pieter Vegter 0575-465102
Gorssel:
Herman Kreike 0575-492864 
Hengelo:
Pieter Vegter 0575-465102
Lochem:
Jan Helmus 0573-257927
Nijmegen:
Nanja 024-3224327
Zutphen:
Pieter Vegter 0575-465102
Flevoland
Lelystad:
Cees Bakker 0320-256355
Friesland
IJlst:
José van der Werf 0515-533183
Oosterend (1) en (2)7:
Willem & Jacqueline Feijten 
0515-332472 
Noord-Holland
Amsterdam:
Paulien Linnenbank 020-6820718
Renée van der Vijgh 020-6473075
Haarlem (1)2:
Ineke Smit 023-5365417 
Haarlem (2):
Ynze Keetlapper 023-5367538
Heiloo:
Marti Op de Weegh 072-5334398
Hoofddorp:
Jane Struiksma 023-5614347
Santpoort-Noord:
Robin Wennegers & 
Sandra van Altena 023-5382926
Zuid-Holland
Den Haag (1):
Michelle Bauer 070-3542074

Maastricht4:
Anja van Aarle 043-3647987 
& Gait Welling
Moorveld:
Anja van Aarle & Els Thissen 
043-3647987
Roermond:
Jeannette Manders 0475-341130
Sittard:
Beppie Cloo 046-4581597
Venlo-Blerick:
Jolanda Megens 06-17516018
Weert:
Gerrie van Gestel 0495-533232
Zeeland 
Dreischor:
Trudy Huter 0111-401801
Vlissingen:
Ria Castenmiller 0118-639949 &
Ellen Heystek 0118-418294
Drenthe en Overijssel
geen groepen

Nederlandstalige groepen in 
het buitenland:

BELGIË: 
Ruimte voor innerlijke vrede: 
Beja Pingnet, Victor Nelisstraat 
16, 2900 Schoten, tel 03-6588287, 
Website: www.InnerlijkeVrede.be
Brugge:
Henk Content 050-352943
Kalmthout:
Rina & Jean-Pierre Lenders 
03-6663618
Kessel-Lo:
Antje Bex 016-250267
Nijlen:
Fons & Diane Melis 03-4816439
Schoten:
Beja Pingnet 03-6588287

NOORD-FRANKRIJK
Esquéhéries (Aisne):
Jos Visser (0033) 323970349

OOST-SPANJE
Denia (Alicante):
Guido Visbeek 
(0034) 966498394

Den Haag (2):
Yvonne Scharis 070-3522379 
& Gemma Blaauw 070-5112410
Den Haag (3):
Annemarie van Unnik 
070-3467932
Dordrecht:
Heleen de Meijer 078-6317787
Rotterdam:
Mieke Borgdorff 010-2201520
Streefkerk:
Krystyna Bergsma 0184-684340
Voorschoten:
Else Sutorius 071-5611994
Wassenaar5:
Gemma Blaauw 070-5112410
Zuid-Beyerland:
Anna Eppinga 0186-662055
Utrecht
Amersfoort (1) en (2)3:
Rozemarijn Ockhuysen 
033-4728602
Eemnes:
Loek Kattekamp 030-2721290 
& Wim van Ginkel 0343-431577
Houten:
Carla Glaudemans 030-6350269 
& Susan Plomp 030-6353041
Nieuwegein:
Anneke Renes: 030-6065319
Vleuten:
Antonet den Boer 030-2713197
Soest6:
Maria de Wilde 035-6026486
Zeist:
Etty de Graaf 030-6990028
Brabant
Breda:
Jopie van Heeren & 
Henny van der Feer 076-5208377
Eindhoven:
Wil Oskam 040-2484452
Tilburg:
Anja Gussinko 013-5363784
Vessem:
Maria van Engeland 0497-571303
& Ineke Out 0497-514199
Vlijmen:
Marian van den Beuken 
& Anita Koster 073-5119156
Limburg
Berg en Terblijt:
Riny Dijkman-Blom 043-6041816 

ATT ITUDINAL  HEAL INGGROEPEN

In diverse plaatsen in Nederland komen AH groepen bijeen. Deze groepen 

werken op basis van de principes en richtlijnen voor het werken in AH 

groepen. Indien je belangstelling hebt om aan een groep deel te nemen 

kun je contact opnemen met een van de facilitators. Kosten van deelname 

lopen uiteen van gratis tot maximaal �7,- per bijeenkomst.

NIEUWE AH 
GROEPEN

Haarlem

Ynze Keetlapper 

023-5367538

Zutphen 

Pieter Vegter

0575-465102

BELGIE
Kalmthout:
Rina & Jean-Pierre Lenders 
03-6663618

Nijlen:
Fons & Diane Melis 
03-4816439

1 Groep met als vast thema: 
Werken aan werk
2
 Groep voor rouwverwerking na 

het verlies van een naaste of dierbare
3 Groep voor mensen die gedu-
rende een lange tijd ziek zijn
4 Groep voor (ex)psychiatrische 
patiënten i.s.m. Stichting In De 
Rooden Leeuw.
5 Groep voor ouders van mensen 
met psychiatrische klachten
6 Groep voor ouders van kinderen 
die kort of lang geleden overleden 
zijn.
7 Groep voor kinderen die een 
ouder, broertje of zusje verloren 
hebben of  kinderen die chronisch 
ziek zijn.

INTERVIS IE -
GROEPEN 

Voor facilitators van AH- en/ 

of Course-groepen

Algemene informatie

Centrum voor AH 

043-3647987

Limburg, Moorveld

Anja van Aarle 

043-3647987

Brabant

Henny van der Feer 

076-5208377

Randstad

Gemma Blaauw

070-5112410

Groningen, Haren

Marrigje Dijksma & 

Henk Kamerling

050-5340729



Illustratie: Annemarie van Unnik
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FACILITATORTRAINING IV

INSPIRATIE

vrijdag 24 - zondag 26 januari 2003


