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3 Macht en onmacht



Het woord ‘power’ 
wordt 582 keer 
genoemd in Een Cursus 
in Wonderen. De uit-
spraak uit de Cursus: 
‘Alle macht komt van 
God. Wat niet van Hem 
komt, heeft niet de 
macht ook maar iets 
te doen’ (T.11 V.6:7), 
brengt mij iedere keer 
dat ik me dit herinner 
weer rust. 
Deze keer een thema-

nummer over macht en onmacht, met veel mooie en 
inspirerende bijdragen. Wat kan ik doen op momen-
ten dat ik me onmachtig voel? Heb ik hier iets in te 
beslissen en zo ja, hoe dan? Leidt dit werkelijk tot 
verandering? Er zijn talloze manieren zoals u zult lezen. 
Vanuit bewuste keuzen, of net niet tegen wil en dank, 
zoals Gera Wolswijk met ons deelt. Anderen kiezen The 
Work als ingang, getuige de bijdrage van Miriam van 
den Berg, die in de verslavingszorg werkt. De kracht 
van het nemen van een beslissing wordt duidelijk in 
het kleine juweeltje van Melissa Wolsak. Hoe je met 
AH werkelijk veranderingen kunt bewerkstelligen, is te 
zien in de bijdrage van de blanke Zuid-Afrikaan Pieter 
Smit. Els Thissen legt nog eens uit dat vrede een daad 
is en legt de macht om voor vrede of oorlog te kiezen 

bij onszelf. Goed om ons dit weer eens te realiseren! 
Walter Jacobson en Sue Schoetker, bekend van eerdere 
bijdragen, kiezen vergeving als uitgangspunt. Dan nog 
ervaringen van verlichting, lees de bijdragen van Mien 
Vermeulen en Karien Marechal. En wederom een faci-
litator die zich voorstelt, deze keer Peter Winteraeken. 
De column van Annemarie van Unnik ontbreekt ook 
niet, evenals een aantal boekbesprekingen. 
Rest ons nog een vraag te beantwoorden van verschil-
lende lezers naar aanleiding van het stuk over Findhorn 
in ons vorige nummer (‘Wat doet dat er plotseling 
in?’). Het is voorstelbaar dat mensen zich dit afvroe-
gen, ook al sluiten de boodschappen van Eileen Caddy 
naadloos aan bij Een Cursus in Wonderen. Maar er zijn 
meer linken tussen Findhorn en de Cursus. Regelmatig 
worden er workshops en trainingen gegeven over de 
Cursus of over zaken die aan het gedachtegoed raken, 
zoals bijvoorbeeld door Michael Dawson over gene-
zing, The Work, of Eckhart Tolle over de kracht van 
het NU. Michael Dawson, voor velen wellicht bekend 
van zijn boek Genees de oorzaak, niet het gevolg; werken 
aan vergeving met ECIW, is trouwens voor het eerst in 
Findhorn met de Cursus in aanraking gekomen. Daar 
begon hij de verbanden tussen ziekte van het lichaam 
en de geest te zien. Overigens heeft hij daar ook de 
boeken van White Eagle bestudeerd, waarvan in dit 
nummer een boekbespreking. 
Met dank voor alle enthousiaste reacties. 

Emilia van Leent
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Ze is 92, fijn gebouwd, keurig en trots. 
Iedere morgen is ze om acht uur volledig 
aangekleed: de haren keurig gekapt en de 
make-up netjes aangebracht, ondanks het 

feit dat ze blind is. Ze is vandaag verhuisd naar het 
verpleeghuis. Haar man met wie ze 70 jaar getrouwd 
was, is onlangs overleden, vandaar.
Nadat ze uren lang in de gang had gewacht op het 
moment dat haar verteld werd dat haar kamer klaar 
was, glimlachte ze. Terwijl ze haar looprek manoeu-
vreerde naar de lift, gaf ik haar een visuele beschrij-
ving van haar kleine kamer, inclusief de gordijntjes die 
opgehangen waren. 
‘Geweldig,’ zei ze oprecht met het enthousiasme van 
een achtjarige die net een puppy heeft gekregen. 
‘Mevrouw Jones, u heeft de kamer nog niet gezien,’ 
zei ik. Toen sprak ze de woorden die ik nooit zal 
vergeten: ‘Dat doet er helemaal niet toe,’ zei ze vrien-

delijk. ‘Geluk is iets waartoe je van tevoren kunt 
besluiten. Of ik mijn kamer mooi vind of niet is niet 
afhankelijk van de manier waarop de meubels staan. 
Het gaat erom hoe ik mijn gedachten plaats. Ik heb 
al besloten ervan te houden. Het is een besluit dat 
ik iedere morgen neem als ik wakker word. Ik heb 
een keuze. Ik kan de dag in bed doorbrengen en de 
moeilijkheden overdenken die ik met mijn lichaams-
delen heb die niet langer werken, of ik kan uit bed 
komen en dankbaar zijn voor de delen die het wel 
doen. Iedere dag is een geschenk, en zolang ik mijn 
ogen open doe, zal ik me richten op de nieuwe dag 
en op de gelukkige herinneringen die ik heb opge-
borgen… gewoon tijdens deze periode in mijn leven. 
Ouderdom is als een bankrekening. Je neemt op wat 
je er al hebt opgezet.’ 

Melissa Wolsak
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Pas wanneer we zelf bereid zijn om anders te gaan 
denken, kunnen we van mening veranderen. Dat doen 
we niet onder druk van een ander.

Wat is het dat ik werkelijk wil?
De vraag is dus allereerst: Wat is het wat ik werkelijk 
wil? Het kan zijn dat het antwoord vrede is. Maar het 
antwoord kan ook zijn: erbij willen horen, macht, sta-
tus en aanzien, wat het ook vraagt, hoe ik het ook kan 
bereiken. Zoals gezegd, dit is niet slecht. We zijn ook 
niet schuldig als we dat denken. Dat is wat we doen, 
tot we onze mening veranderen. Tot we een ander 
doel kiezen dat ons begeerlijker lijkt. Vaak zie je als een 
oorlog begint, dat mensen krachtige taal spreken tegen 
de zogenaamde ‘vijand’. En na een tijd zie je dat men-
sen alleen nog maar vrede willen. Kennelijk is vrede 
dan begeerlijker geworden dan de doelen die eerst 
aangehangen werden.
Als je antwoord op de vraag ‘wat is het dat ik werke-
lijk wil?’ vrede is, dan is de volgende vraag: En ben je 
bereid onder alle omstandigheden voor vrede te kiezen? 
Hier wordt het interessant. Als je antwoord daar de 
richting opgaat van: soms wel, soms niet, dan wil je 
twee heren tegelijkertijd dienen. En dat lukt niet. 
Hier komen ook gedachten van het ego omhoog zoals: 
Ik ben voor vrede, maar dit kunnen en mogen we niet 
accepteren. Hier worden alle grenzen overschreden. 
Hier moet een halt aan worden toegeroepen. Dat heeft 
veel weg van: eerst moet jij in vrede leven en dan leef 
ik het ook! 
Iemand zei ooit tegen me: ‘Als je denkt dat het mak-
kelijk voor een ander is om in vrede te leven, dan 
moet het voor jou een peulenschil zijn. Misschien kun 
je het een keer voordoen!’

Hoe onderwijs je vrede?
Soms zeggen ouders tegen hun kinderen: ‘Doe wat 
ik zeg en doe niet wat ik doe,’ en hopen daarmee de 
kinderen in het gareel te houden. We lijken te leren 
door na te doen wat we zien van anderen. Alle incon-
sequenties in ons eigen spreken en handelen zien we 
terug in onze kinderen, als bewijs van het onderwijs 
dat wij hebben gegeven. Mensen kopiëren het spreken 
en gedrag van anderen, zowel bewust als onbewust. 
Zodra we ons bewust zijn van ons handelen en van de 
mogelijkheid onze eigen reactie te bepalen, kunnen 
we bewust kiezen welk voorbeeld we willen navolgen 
en welk voorbeeld niet. Hoe onbewuster we zijn over 
ons eigen handelen, hoe meer we het idee hebben dat 
onze reacties voortkomen uit een gevoel of een reac-
tie op gedrag van anderen. De verantwoordelijkheid 
voor het feit dat we reageren zoals we doen, wordt 
dan buiten onszelf gelegd en aan anderen of fysieke en 
emotionele oorzaken gewijd. Het lijkt dan dat onze 
reactie ons overkomt, als gevolg van wat er buiten ons 
gebeurt. 

Elk gevoel dat we ervaren is natuurlijk niets anders 
dan een reactie op ons eigen denken over de situatie. 
Vaak zijn onze gedachten zo snel, dat we niet in de 
gaten hebben dat we iets gedacht hebben. Of we leven 
met ingesleten vooronderstellingen, die als startpositie 
gebruikt worden voor de beoordeling van de wereld 
en alles om ons heen. Zo scheppen we onze eigen 
wereld van oorlog of vrede.
De Cursus zegt ‘..als jij vrede wilt, dan dien je het idee 
van strijd totaal en voor altijd op te geven’ (T7.VI.8:9) 
en ‘Vrijheid kan door geen enkel soort tirannie wor-
den geleerd, en de volmaakte gelijkheid van al Gods 
Zonen kan niet worden begrepen door middel van 
de heerschappij van de ene denkgeest over de andere’ 
(T8.IV.6:7).

Strijd totaal en voor altijd opgeven. Daar wordt een 
totaal en onvoorwaardelijk commitment gevraagd 
aan wat je werkelijk wilt. Commitment zonder 
één uitzondering te maken. Zoals het bij liefde om 
onvoorwaardelijke liefde gaat, gaat het bij vrede om 
onvoorwaardelijke vrede. Met tirannie, woede en 
onderdrukking kan ik geen vrijheid en vrede brengen 
en onderwijs ik mezelf en anderen het tegendeel. We 
zouden de mensen in het World Trade Center kunnen 
vragen of de aanslag van 11 september ze geïnspireerd 
heeft op het gebied van vrede, goedheid en vrijheid. 
Of ze het gevoel hebben dat het een les was in of 
uitnodiging om meer aandacht te geven aan leven in 
vrede, goedheid en vrijheid. Het zou kunnen dat de 
betrokkenen niet direct dat gevoel hadden door de 
actie van de terroristen. En sommigen wellicht wel. Ik 
heb nabestaanden gezien die dit voorval hebben aan-
gegrepen om tot verzoening en verbroedering met de 
moeder van een van de terroristen te komen. 
Zo kunnen we ook de mensen in Irak vragen of 
de legermacht die daar nu is, een inspiratie en na te 
volgen voorbeeld vormt op het terrein van vrede, 
goedheid en vrijheid. Misschien is daar een verge-
lijkbaar beeld te zien. Sommigen zien de aanwezige 
legermacht als bevrijders. Anderen hebben daar heel 
andere ideeën over. En het doel van de legermacht was 
- zo heb ik begrepen - vrede en vrijheid te brengen. 
Misschien is het ook boeiend om de daar gelegerde 
militairen te vragen of ze het gevoel hebben een les in 
vrede, goedheid en vrijheid aan te bieden aan de bur-
gers en militairen van Irak en aan zichzelf. En ik ben 
erg benieuwd naar hun ervaringen en antwoord op die 
vraag.
De Cursus is er duidelijk over: ‘Wil je vrede, onder-
wijs vrede om vrede te leren’ (T6.V.B.7:5) en als 
dat werkelijk is wat je wilt, houd dan alleen je blik 
daarop gericht en laat je door niets of niemand aflei-
den. Het is boeiend om je af te vragen hoe dat er 

Els Thissen

In het artikel ‘Stel dat ik de kaper ben. Hoe kan 
ik kijken naar de aanslagen in Amerika’ in …van 
hart tot hart… nr 4/2001  sprak ik over ‘verde-
digingsloosheid’ en ‘vrede onderwijzen door in 

vrede te leven’. Daar kwamen reacties op. Eén reactie 
was: ‘Een mooie leidraad voor iemands persoonlijke 
leven, maar niet bruikbaar in de politiek.’ Een andere 
reactie kwam van Henk Wesseling van de landelijke 
Projectgroep Vredesvraagstukken. Hij vroeg: ‘Is de 
echte beslissende voorwaarde voor het totstandkomen/
brengen van veranderingen ten goede in het politieke 
bedrijf "verdedigingsloosheid" en "het vrede onderwij-
zen door in vrede te leven"?’

Niet bruikbaar in de politiek
Ik begrijp de uitspraak dat verdedigingsloosheid 
niet bruikbaar is in de politiek volkomen, vanuit de 
gedachte dat het hierbij om een standpunt gaat, dat 
niet te verdedigen is. En dat is waarschijnlijk het idee 
erachter, als er gezegd wordt dat het een mooie lei-
draad is voor iemands persoonlijke leven, maar niet 
bruikbaar in de politiek. Het is een vicieuze cirkel. Pas 
als ik brood zie in de gedachte van verdedigingsloos-
heid, zie ik de bruikbaarheid daarvan in alle situaties. 
Dan heeft dit standpunt geen enkele verdediging 
nodig, want ik heb de ervaring of overtuiging van 
bruikbaarheid.
Net zoals het geen verdediging nodig heeft dat de 
zon opgaat. Iets dat we als vanzelfsprekend beschou-
wen, hoeft niet verdedigd te worden. We verdedigen 
alleen wat we als zwak zien en waarvan we denken 
dat het niet krachtig genoeg in zichzelf is om over-
eind te blijven. Iets dat sterk is, heeft eenvoudigweg 

geen verdediging nodig.

Wat is er dan sterk?
Je zou kunnen zeggen dat waarheid sterk is. En waar-
heid is natuurlijk een vreemd begrip.
De Cursus zegt dat alles wat kan veranderen niet waar 
is, en nooit waar is geweest. Alleen de dingen die 
onveranderlijk zijn, zijn waar. Want op waarheid bestaat 
eenvoudigweg geen uitzondering. Als er een uitzonde-
ring is, dan kan het niet waar zijn. Zo simpel is het.
De Cursus zegt: ‘De waarheid kan alleen worden erva-
ren. Ze kan niet worden beschreven en niet worden 
uitgelegd… de waarheid zal uit zichzelf in jou dagen’ 
(T8.VI.9:8-9 en 11).
Teruggebracht naar mensen, kun je zeggen dat ‘eigen 
waarheid’ sterk is. Jezus ging ermee aan het kruis. De 
inquisitie bracht sommigen, maar zeker niet allen tot 
andere gedachten, Franciscus van Assisi liep het kamp 
van de moren binnen, en terroristen vliegen gebouwen 
binnen. Kennelijk zijn mensen onverschrokken in het 
neerzetten van de eigen waarheid. 
Stel dat we die onverschrokkenheid zouden hebben in 
onze wens om in vrede te leven!

Soms zien we dat iemands waarheid verandert. Wat 
eerst als na te streven gold, wordt verlaten en er 
komt iets anders voor in de plaats. Ik hoorde van een 
Israëlische gevechtspiloot die bezet gebied niet meer 
wil bombarderen. Ik zag een documentaire over een 
terrorist die enkele mensen heeft doodgeschoten en nu 
zijn verontschuldigingen aanbiedt aan nabestaanden. 
Hij zegt nu uitsluitend nog vrede te willen. Maar ook 
de man die gemoord heeft en aangeeft, zich werkelijk 
vergist te hebben toen hij dat deed. Spijt heeft van het 
gebeurde en wilde dat hij het terug kon draaien. ‘Wat 
natuurlijk niet gaat’, zoals hij zelf zegt. 
Veranderen van mening gebeurt. Kijk maar in je eigen 
leven. Waar dacht je tien of twintig jaar geleden totaal 
anders over, waar nam je een heel ander standpunt 
over in? 

‘Verdedigingsloosheid’ en het politieke bedrijf, 

gaat dat samen? Els Thissen geeft antwoord op 

een vraag van Henk Wesseling.

Vrede is een daad
Eigen waarheid is sterk
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voor jou in relatie met de situatie in Irak uit zou zien 
of uitziet.

Hoe zit dat nu politiek?
Een  politieke groepering is een optelsom van indi-
viduen met een bepaald standpunt. Ik kan me bij de 
groep aansluiten of niet. Het vraagt een persoonlijk 
commitment om dat te doen.
Als ik als persoon een spiraal van ‘geweld’ wil doorbre-
ken zal ik het moeten doen met dat waar ik invloed 
op heb. En het enige waar ik echt invloed op heb, ben 
ik zelf. Natuurlijk is het fijn als er een hele groepering 
is die dat ook wil. En als de groep het niet wil, wil ik 
het dan nog steeds?

Aangezien ik het leven van anderen niet sturen, con-
troleren, manipuleren of richten kan, kan ik niet anders 
dan bij mezelf beginnen. We proberen anderen wel te 
veranderen, maar de realiteit is dat dit niet lukt. Als ter-
roristen aanslagen willen doen, doen ze het. Ook het 
bezetten van een ander land lijkt dat niet te voorko-
men. Kijk maar naar de aanslagen in Madrid en Irak.
Dus in plaats van het beste recept voor vrede aan een 
ander - bijvoorbeeld een terrorist, of een politieke 
groepering - uit te delen, kijk ik naar wat het beste 
recept voor vrede voor mijzelf is. Ik kan alleen maar 
voor mijzelf besluiten te stoppen met wat ik niet 
(meer) wil. Stoppen met onderdrukken, met tiranni-
seren, terroriseren, manipuleren, zowel in daden als in 
denken. 
Zo realiseren we onze eigen vrijheid altijd op elk 
moment. Onze vrijheid ziet er zo vrij of gevangen 
uit als we die zelf maar maken. En het kan zijn dat als 
anderen zien hoe het werkt, dit zo aantrekkelijk voor 
ze is, dat ze er meer van willen weten. En dat is oké, 
en geen doel op zich.
Een keuze voor verdedigingsloosheid is  - vanuit het 
ego gezien - een radicale keuze. Elk mens, elke politi-
cus die deze keuze maakt, zal de moed moeten hebben 
om apart te durven staan, om voor gek uitgemaakt te 
worden. En natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die 
deze keuze respecteren, ondersteunen, aanmoedigen, 
en die een vergelijkbaar commitment hebben gemaakt. 
Het gevolg van deze keuze is dat er zonder verdedi-
ging geen aanval wordt waargenomen. Als ik kies voor 
verdedigingsloosheid stopt op dat moment de gewelds-
spiraal in mijzelf en in mijn wereld. En is dat niet pre-
cies wat ik wil?

Ons hoogste bod
Wat mensen denken en doen en de manier waarop dat 

gebeurt, is altijd hun hoogste bod. Daar bestaan een-
voudigweg geen uitzonderingen op. Terugkijkend naar 
mijn eigen leven kan ik zien dat ik ‘gekke’ dingen heb 
gezegd en gedaan, eenvoudigweg omdat ik keuzes heb 
gemaakt op basis van wat ik toen wist. Onbewustheid, 
gewoonten, patronen en angsten speelden daar een rol 
in. De Cursus zou dat eenvoudigweg ‘krankzinnigheid’ 
noemen. En toch, met dat wat ik toen wist en durfde, 
maakte ik mijn hoogste keuze. En hoe zag dat eruit? 
Zo goed en zo beroerd als het er toen uit zag. Zou 
ik die keuzes nu weer maken? Sommige wel, andere 
niet. Vooral omdat ik me nu meer bewust ben van wat 
ik werkelijk wil. Ziet mijn leven er over 10 jaar nog 
precies zo uit? Waarschijnlijk niet. Het is mogelijk dat 
ik tegen die tijd andere inzichten heb en weer andere 
keuzes maak. 
Misschien gaat dat met andere mensen ook wel zo. Als 
ik werkelijk de bereidheid zou hebben in de schoenen 
van een ander te gaan staan, wat zou ik dan niet kun-
nen begrijpen? Wat zou ik niet kunnen snappen aan 
waar die ander vandaan komt en op basis waarvan die 
ander zijn beslissingen neemt. Dat maakt me in elk 
geval al een stuk milder in het kijken naar zo’n situatie. 
En dat zou je misschien een begin van vrede kunnen 
noemen. En als ik werkelijk vrede wil, ligt vrede bin-
nen handbereik. Als ik vrede wil, kan ik alleen vrede 
leven door dat zelf in te brengen. Als ik vind dat er iets 
ontbreekt in een relatie, komt dit doordat ik het er niet 
ingebracht heb. Als ik denk dat vrede nodig is, word ik 
uitgenodigd dat in te brengen, onder alle omstandighe-
den, zonder het maken van één enkele uitzondering. 
Vrede is namelijk geen woord. Vrede is een daad! ●

We scheppen onze eigen wereld 
van oorlog of vrede

Kort samengevat
1.  Elke keus is een persoonlijke keus.
2.  Een politieke stroming/partij is niets anders dan 
 een verzameling mensen die (zo lijkt het)  
 dezelfde keuze maken.
3.  Wat als sterk gezien wordt, hoeft niet verdedigd  
 te worden.
4.  Wat is het dat je werkelijk wilt?
5.  Ben je bereid om onder alle omstandigheden  
 deze keuze te maken?
6.  Ben je bereid om apart te staan of voor gek uit- 
 gemaakt te worden?
7.  Er is maar één instrument, en dat ben je zelf.
8.  Make the commitment first (Neem éérst het  
 besluit!).
9.  We doen altijd, onder alle omstandigheden ons  
 hoogste bod!
10. Vrede is een daad.

COLUMN

Zondagochtend. ‘Mam, ben je al wakker?’ Iris (9) slaat 
een arm en been om me heen. ‘Omdat ik een nacht-
merrie had mocht ik van papa bij jou in bed. Gezellig, 
hè? Mam, draai jij je even om, ik vind het veel leuker 
als ik je gezicht kan 
zien.’ Ik draai me naar 
haar toe. ‘Iew,’ zegt ze, 
‘je ruikt uit je mond.’ 
‘Als een roosje?’ 
informeer ik. ‘Nou … 
niet echt,’ antwoordt 
ze terwijl ze met 
haar hand voor haar 
neus wappert. Nadat 
we de gebruikelijke 
bedkrakers behandeld 
hebben:
• gekieteld worden en
 niet lachen 
• je uit een beenklem  
 bevrijden
• de tong van de  
 ander aantikken  
 zonder gebeten te  
 worden
• knuffelen
vraag ik haar naar 
beneden te gaan zodat 
ik de stilte-oefening 
kan doen. ‘Mag ik 
meedoen mam?’ ‘Weet 
je dat wel zeker?’ 
vraag ik. Ze knikt. 
We zetten de kussens 
tegen de achterwand 
van het bed en gaan 
er rechtop tegenaan 
zitten in kleermakers-
zit. Ik sla Een Cursus 
in Wonderen open 
bij mijn les voor vandaag, les 47. We besluiten de tekst 
hardop te lezen. Iris leest het laatste stuk voor. ‘Snap 
je er wat van?’ vraag ik. ‘Geen bal mam, echt niks nax 
nada,’ zegt ze. ‘Gelukkig maar Ier, ik zou schrikken als 
het wel zo was. Maar de titel snap je wel hè?’

 God is de kracht waarop ik vertrouw (Wdl.47).

‘Wat nu mam?’ Geen flauw idee eigenlijk wat ik haar 
nu moet vertellen. ‘Doe je ogen maar dicht,’ begin ik, 
‘en kijk of je in jezelf een plekje kunt vinden waar het 
fijn is.’ ‘Kan ik niet vinden mam.’ ‘Misschien kun je het 
ergens voelen,’ moedig ik haar aan. Ze vindt het in de 

buurt van haar hart. ‘Blijf daar maar en ontspan... word 
zacht… en stil... heel stil.’ Ze zucht hoorbaar. ‘God is 
in jou - en jij bent in God Iris, er is geen plekje waar 
God niet is. Zeg nu in jezelf: God is de kracht waarop ik 

vertrouw.’ Na een 
stilte zeg ik haar 
dat ze steeds naar 
die gedachte kan 
terugkeren als ze 
merkt dat ze aan 
andere dingen 
begint te denken: 
God is de kracht 
waarop ik vertrouw.
‘Hoe lang gaat 
het duren mam,’ 
vraagt ze na een 
poosje. ‘Precies 
zo lang als jij het 
wilt,’ zeg ik. ‘Zeg 
maar wanneer je 
klaar bent, dan 
rond ik de oefe-
ning af.’ ‘Nu ben 
ik klaar mam,’ 
zegt ze even later. 
‘Oké Iris, houd 
je ogen maar 
dicht en stel je 
voor dat Jezus 
naast je staat. 
Kun je zijn hand 
zien?’ ‘Ja mam.’ 
‘Geef hem maar 
een hand. Zo sta 
je naast hem, hè? 
Doe nu maar een 
stapje achteruit, 
zodat hij je kan 
voorgaan, je kan 

leiden. Vandaag kun je steeds wanneer je maar wilt in 
gedachten zijn hand vasthouden. Of vragen of hij je 
helpt, wanneer je het ergens moeilijk mee hebt. Nou 
Iris, dit was het dan,’ zeg ik. ‘Eerst wil ik nog even 
wandelen met Jezus,’ zegt ze. ‘Ga je gang.’ ‘We wande-
len lekker door de duinen mam,’ deelt ze mee. ‘Zo nu 
zijn we klaar,’ zegt ze na een poosje. ‘Mooi Ier, ga dan 
nu maar naar beneden, want ik wil nog even doorgaan 
met de oefening.’ Ik hoor haar zingen beneden. Als 
ik na de meditatie in de badkamer mijn tanden sta te 
poetsen, doet ze dat nog.

Annemarie van Unnik

Mediteren met Iris
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M ijn cursus ‘De kunst van het verge-
ven’ in het Northridge ziekenhuis 
in Californië maakt deel uit van een 
integraal programma voor gezond-

heid. Dit programma is opgesteld door Jay Udani, een 
arts die zich heeft gespecialiseerd in alternatieve en 
aanvullende manieren van genezing.
De cursus duurt zes weken, met iedere week een bij-
eenkomst van anderhalf uur. De bijeenkomsten zijn zo 
opgezet, dat we mensen helpen om de verbinding te 
zien tussen denkgeest en lichaam, en te begrijpen dat 
slachtofferschap uiteindelijk slechts een waarneming is, 
een keuze, ongeacht wat hen is aangedaan. Bovendien 
hopen we dat mensen zich bewust gaan worden van 
hun eigen kracht door het inzicht dat boosheid pijn 
doet en vergeving heelt, op zowel fysiek, emotioneel 
als geestelijk of spiritueel niveau.
Bij iedere cursus doen minstens zes deelnemers mee. Ik 
ben een voorstander van het vrij laten opkomen van 
ideeën, vragen en visies. Dit om een proces op gang te 
brengen, waarbij mensen zich kunnen realiseren dat ze 
meer macht hebben over hun denken en hun lichamen 
dan ze denken, en dat het niet nodig is om het slacht-

offer te zijn van de wereld die ze zien.

Weg van wrok
We beginnen met het presenteren van ideeën over de 
relatie tussen lichaam en geest. Want om mensen te 
laten begrijpen, dat ze hun emotionele en fysieke erva-
ringen kunnen veranderen door hun denken in een 
andere richting te laten bewegen, namelijk weg van 
wrok, boosheid en afwijzing, moeten ze eerst weten 
dat je gedachten van invloed zijn op je lichaam. Dat 
betekent in de praktijk, dat ik de deelnemers kennis 
laat nemen van onderzoek dat aantoont hoe iemands 
innerlijke houding, waarneming, gedachten en gevoe-
lens van invloed zijn op het lichamelijke welbevin-
den. Anders gezegd hoe negatieve gedachten zorgen 
voor meer stress en gevoelens van onvermogen en 
hoe positieve gedachten groter potentieel genereren 
voor genezing en herstel. Uiteindelijk is de conclusie 
dat negatieve gedachten van boosheid en afwijzing 
worden vertaald in fysieke en emotionele schade. En 
omgekeerd, dat gedachten van acceptatie, vergeving en 
mededogen zorgen voor een groter welbevinden en 
innerlijke vrede, ongeacht wat ons is aangedaan. 
Daarna wordt het idee verder verduidelijkt dat boos-
heid, oordelen, en gedachten van afscheiding en aanval, 
een negatieve invloed hebben op ziek zijn. We praten 
erover hoe boosheid stress oproept, die verschillende 
hormonen in het bloed vrijmaakt. Hierdoor stijgt de 

bloeddruk, is het afweersysteem minder in staat om 
zijn werk te doen en doen zich allerlei symptomen 
voor die de kiem leggen voor het mogelijke ontstaan 
en in stand houden van chronische pijn en ziekte. We 
bieden de gedachte aan dat, omdat boosheid en vij-
andigheid een deel van het probleem zijn, vergeving 
- een techniek om boosheid en vijandigheid te ver-
minderen - een deel van de oplossing is. En dat niet 
alleen voor lichamelijke ziekte. Op emotioneel niveau 
kan verminderde boosheid, als resultaat van vergeving, 
depressieve en angstgevoelens verminderen, waardoor 
een psychologisch welbevinden, ook op langere ter-
mijn, mogelijk wordt. Op geestelijk of spiritueel niveau 
kan vergeving duizenden jaren van karmische verwar-
ring ongedaan maken.

Vergeving als praktisch instrument
We kunnen zeker zeggen, dat boosheid en afwijzing 
vervormde gedachten zijn die ongemak, ziekte en lij-
den als resultaat hebben. Als iemand deze vervormde 
gedachten kan vervangen door meer positieve gedach-
ten van vergeving, acceptatie en liefde wordt de poten-
tie van het lichaam om te genezen, te herstellen groter. 

De Amerikaanse psychiater Walter Jacobson geeft 

in een ziekenhuis in Northridge, Californië sinds 

drie jaar een cursus in vergeving. De cursus is 

onderdeel van een integraal programma voor 

gezondheid in het ziekenhuis, en de resultaten 

zijn opmerkelijk.

Vergeving wordt dan ook aangereikt als een praktisch 
instrument om iemands kansen op genezing te vergro-
ten, en als hulpmiddel voor het omgaan met moeilijke, 
acute en chronische ziekten. Hierbij wordt duidelijk 
uitgelegd, dat vergeving niet betekent dat je toelaat of 
goedkeurt wat er gedaan is, en dat het geen uitnodiging 
is om je te gedragen als voetveeg. Het is een erkenning 
van je mens zijn.
Tenslotte is vergeving het loslaten van de zelfhaat die 
iemand voelt en op anderen heeft geprojecteerd. Hier 
kom ik ook aan bij wat Een Cursus in Wonderen zegt 
door het idee aan te reiken, dat er een deel in ons is 
dat onszelf haat, zich schuldig en beschaamd voelt, dat 
gelooft dat we gezondigd hebben en daarvoor gestraft 
moeten worden. Deze gedachten zijn zo intens, zo 
ondraaglijk, dat we ze projecteren op anderen, dat wil 
zeggen dat we zonden en kwaad in anderen zien. Door 
dat te doen, denken we dat wij het zelf kwijt zijn. Als we 
de beschuldigende vinger naar een ander wijzen, denken 
we dat we ons beter voelen over onszelf.
Dit is een verdedigingsmechanisme, waarbij we onze 
innerlijke angst buiten ons neerleggen, en wel door 
anderen te veroordelen en de fouten in hen te zien. 
Jammer genoeg werkt dit niet, omdat we nooit onze 
overtuiging kwijtraken dat we zelf zondig zijn. We 
bevrijden ons nooit van onze zelfhaat. Door een ander 
het slachtoffer te maken van onze oordelen en aanval-
lende gedachten, maken we die zelfs groter. Het gevolg 

daarvan is dat boosheid, hoe gerechtvaardigd die in onze 
eigen ogen ook lijkt, uiteindelijk onze ergste vijand is, 
die ons gevangen houdt in een toestand van ziekte en 
machteloosheid.
Onze enige weg hieruit, de enige oplossing voor alle 
problemen die we waarnemen, is vergeving. Als we 
vergeving uitbreiden naar anderen, geven we die feite-
lijk aan onszelf. We bevrijden ons van de emotionele 
gevangenis, waarin we ons hebben opgesloten met onze 
gedachten van afscheiding, verdediging en aanval. 

Vergeving is een keuze
Boosheid, wrok, grieven, oordelen en aanvallende 
gedachten vormen een broedplaats voor een emotionele 
toestand die ons juist wegstoot van de dingen die we 
werkelijk willen: liefde, geborgenheid, mededogen en 
begrip. Boosheid maakt door het huidige moment te 
vernietigen ons leven tot een bespotting, want het niet 
vergeven betekent leven in het verleden, het verleden 
telkens weer herbeleven, en nooit in het nu zijn. De 
weigering om te vergeven is een voortdurende voeding 
voor boosheid, pijn en afwijzing. Zelfs als je denkt dat 
boosheid gerechtvaardigd is, zal je beslist herkennen dat 

het jou in ieder geval pijn doet.
Zodra je wrok vervangt door vergeving, oordelen door 
acceptatie en boosheid door mededogen, geef je je den-
ken en daarmee ook je lichaam, een gelegenheid om te 
helen, te genezen. Vergeving is een keuze, waarbij het 
gaat om het aanvaarden van verantwoordelijkheid en de 
weigering nog langer slachtoffer te zijn.
ECIW maakt duidelijk dat alleen het denken ziek kan 
zijn. Wat je ervaart in je lichaam, in je wereld, begint 
in je gedachten met de waarnemingen en keuzes die je 
denken maakt (Ik zou in plaats hiervan vrede kunnen zien. 
WdI.34).

Nu duidelijk is hoe belangrijk onze gedachten zijn, 
wordt de aandacht gericht op het proces van vergeving. 
Een proces dat waakzaamheid vereist, toewijding en 
praktische toepassing. De eerste stap bestaat uit het aan 
het licht brengen van je boosheid en het erkennen van 
je pijn en afwijzing. Bij de tweede stap gaat het erom 
te kiezen voor vergeving, verantwoordelijkheid te aan-
vaarden voor je leven, en ervoor te kiezen niet langer 
slachtoffer te zijn. De derde stap is het werken met ver-
geving, mededogen en begrip, het goede zien in mensen 
ongeacht hoe slecht hun gedrag mag zijn geweest. In 
ECIW zou het ongeveer als volgt gezegd worden: Zie 
de Christus in iedereen, ongeacht wat er gaande lijkt 
te zijn. De volgende stap is het jezelf bevrijden uit je 
emotionele gevangenis door grootmoedigheid en dank-
baarheid, door het vinden van betekenis in tegenslag, en 
door de zegen te herkennen.
Als het klopt dat gedachten aan onze emotionele en 
fysieke toestand voorafgaan, dan is de verandering naar 
positieve gedachten cruciaal. Daarom maken we gebruik 
van de principes van cognitieve therapie om vergeving 
praktisch te oefenen. Hierbij gebruiken we ook affirma-
ties, meditaties en geleide visualisatietechnieken.

Kiezen voor een liefdevolle houding
In deze cursus maak ik over het algemeen geen gebruik 
van de letterlijke terminologie van ECIW, omdat dit 
voor mensen die er niet mee bekend zijn verwarring 
kan geven. De ideeën en concepten van de Cursus 
worden echter wel degelijk aangereikt. Ik maak bij-
voorbeeld duidelijk dat de manier waarop je anderen 
behandelt, ook de manier is waarop je jezelf behandelt. 
Als je agressie en nare dingen in anderen ziet, zie je in 
werkelijkheid alleen maar je eigen uit angst voortgeko-

Vergeving is geen uitnodiging om je 
te gedragen als voetveeg

De weigering om te vergeven is een 
voortdurende voeding voor boosheid, 
pijn en afwijzing

Vergeving is een erkenning van je mens zijn
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of ik woede of angst voelde. 
Ik heb een grote verandering gezien in de manier 
waarop ik reageer naar anderen. Ik probeer meteen me 
voor te stellen hoe het is om in hun schoenen te staan. 
Ik neem aan dat het ‘slechte’ gedrag dat ik waarneem, 
voortkomt uit verwarring of verdriet, of iets waarvan 
ik niets weet. En dan ben ik in staat hen te zien met 
ogen van mededogen en liefde in plaats van woede 
en angst. Het is verrassend hoe dit proces voor vrede 
zorgt, zowel in mijn gedachten als in de gedachten van 
anderen, terwijl mijn negatieve waarnemingen oorlog 
maakten, of het nou met woorden of in gedachten was. 
Vriendelijkheid genereert vriendelijkheid. Liefde zorgt 
ervoor dat woede en angst als sneeuw voor de zon 
verdwijnen.

Een helend bewustzijn 
Ook de wereld zelf zie ik met meer positieve ogen. Ik 
kijk naar de oorlog in Irak, naar de idiote politiek in 
Californië waar ik woon, naar het verziekte justitiële 
apparaat, naar armoede en naar de waanzin om me 
heen. En ik reageer niet meer met hulpeloosheid en 
walging zoals ik eerst wel deed. Ik bid voor onze lei-
ders, de leiders van alle landen, in plaats van ‘partij te 
kiezen’ en de wereld 
als vijandig en hope-
loos te zien. Ik weet 
dat de heilige geest 
bij iedereen aanwezig 
is, en dat hij iedere 
persoon op deze pla-
neet zal leiden, en dat 
we er niet bang voor 
hoeven te zijn dat de 
wereld uit elkaar valt. 
Ik praat met vrien-
den, kennissen en 
zelfs volmaakte 
vreemden, en kom 
erachter dat zoveel 
van hen een spiritu-
ele kant hebben die 
ernaar verlangt te 
worden uitgedrukt. 
Maar ze zijn er bang 
voor dat ze voor gek 
worden versleten. 
En we eindigen met 
diepe gesprekken. De 
genezing, de heling 
is voelbaar. Dat geeft 
me een geweldig 
gevoel van veiligheid, 
dat er een helend 
bewustzijn is dat zijn 
weg vindt op onze 

hele planeet, zelfs als het zo is dat dit nog niet in veel 
individuen zichtbaar is. Maar het bestaat, daarvan ben 
ik zeker. 
Al deze dingen zijn het resultaat van het gegeven, 
dat ik aanvaard dat boosheid, afwijzing en oordelen 
niemand goed doen. Het creëert pijn die volstrekt 

onnodig en erg destructief is. Het kijken met ogen 
van mededogen en compassie hoeft niet als gevolg te 
hebben, dat de ander zijn gedrag verandert. Ik ben er 
trouwens achter gekomen dat het verwachten van een 
specifiek resultaat geen zin heeft. Maar dat de poging 
om alert te zijn op die oordelende gedachten, om ze 
vervolgens eruit te gooien, het geschenk van vrede in 
mijn eigen hart oplevert, en dat dit vaker wel dan niet 
de weg naar vrede gladmaakt en liefdevolle gedachten 
in anderen oproept.
Vergeving is een persoonlijke keuze, en ik oefende 
hiermee per persoon, per situatie. Net zoals ik de ene 
voet voor de andere zet. Zoals een kindje leert lopen, 
voelden ook mijn eerste pogingen in deze richting 
onhandig en moeilijk aan. Ik vond het vreselijk om 

erachter te komen 
dat ik over anderen 
oordeelde, ze aanviel 
en dit pas te laat in 
de gaten had. Maar 
oefening baart kunst. 
Ik word er steeds 
beter in, naarmate 
mijn ‘beetje bereid-
willigheid’ en toene-
mende waakzaamheid 
ervoor zorgen, dat 
de grip die het ego 
op mijn oordelen 
heeft losser wordt. 
Uiteindelijk wordt 
mijn eerste waarne-
ming steeds vaker 
die van liefde of een 
vraag om liefde, en 
als ik de kracht besef 
die deze verandering 
van waarneming met 
zich meebrengt, begin 
ik ermee niet alleen 
mezelf, maar de hele 
planeet te genezen.
De kracht van verge-
ving is gigantisch. Voor 
ieder van ons individu-
eel, en voor ons collec-
tieve bewustzijn. ●

men gedachten weerspiegeld, en niet de realiteit van 
de anderen en van de wereld. Door het kiezen voor 
een liefdevolle houding en voor vergeving in plaats 
van angst en aanval, kunnen we Gods liefde in alles en 
iedereen herkennen. We kunnen leren anderen te ver-
geven door te beseffen dat hun niet-liefdevolle gedrag 
niet een aanval is maar een vraag om liefde, en dat 
het enige juiste antwoord daarop de uitbreiding van 
liefde is, ongeacht wat er lijkt te gebeuren. In andere 
woorden: ‘Als je iemand tegenkomt, onthoudt dan dat 
dit een heilige ontmoeting is. Zoals je hem ziet zul je 
jezelf zien. Zoals je hem behandelt zul je jezelf behan-
delen. Zoals je over hem denkt zul je over jezelf den-

ken. Vergeet dit nooit, want in hem zul je jezelf vinden 
of verliezen’ (T8.III.4:1-5).

De cursus is erg succesvol gebleken. Deelnemers krij-
gen vooraf een formulier, waarop ze hun gevoelens 
van depressiviteit, angst, boosheid, dankbaarheid en 
zelfwaardering kunnen scoren. Naderhand vullen ze 
het formulier opnieuw in. Zonder uitzondering voelen 
de mensen zich na de cursus minder depressief, minder 
angstig, minder boos, voelen ze zich beter over zichzelf, 
voelen ze zich dankbaarder en meer tevreden over hun 
leven. ●

Sue Schoetker
Vertaling: Emilia van Leent

De vergevingscursus van Walter E. 
Jacobson heeft me in staat gesteld om 
mijn zus te vergeven, zodat ik na jaren 
van vervreemding weer een relatie met 

haar kan hebben. Ik was in staat mijn moeder na vele 
jaren van boosheid en wrok te vergeven. Ik heb nu een 
beter contact met haar dan ooit tevoren, en zij is nu 
88 en ik ben 51. We hebben zelfs, en dat echt voor de 
eerste keer ooit, tegen elkaar kunnen uitspreken dat we 
van elkaar houden. Ik kon mijn vader vergeven, ook al 
was deze jaren geleden overleden. Dit gebeurde in een 
heel levendige droom, waarin we een lang en helend 
gesprek met elkaar hadden. En heel recent kon ik mijn 
zoon van 16 vergeven, die sinds een paar jaar een bron 
van veel stress was. We communiceren met meer liefde 
en begrip dan we sinds hij op de lagere school zat bei-
den ervaren hebben.Wat mij betreft zijn dit allemaal 
wonderen.

Gerechtvaardigde woede bestaat niet
Het proces van vergeving begon er voor mij mee, 
dat ik leerde herkennen wat ik voelde: de negatieve 
gedachten, de oordelen, de boosheid en afkeer. Soms 

ging dat jaren terug, naar dingen die begraven lagen 
en innerlijk woekerden. Ik vond het moeilijk om dit 
onder ogen te zien, maar ik realiseerde me dat ik nooit 
vrede zou vinden tenzij ik werkelijk probeerde om dit 
proces aan te gaan, en dit met toewijding te doen. De 
mogelijkheid om me in vrede te voelen, ook al was 
dat alleen voor mezelf, motiveerde me hierin enorm. 
Het belangrijkste in het proces was te leren hoe ik 
effectief het principe kon toepassen, dat ‘gerechtvaar-
digde woede niet bestaat’. Dat duurde lang. Maar op 
het moment dat ik in staat was mijn waarneming te 
veranderen, en alleen liefde of een roep om liefde 
te zien, vergaf ik in mijn gedachten, en dat was heel 
helend. Het mooiste was dat ik de moed opbracht om 
die liefdevolle mensen tegemoet te treden, dezelfde 
personen die ik hiervoor met zoveel negativiteit had 
waargenomen, en dat ze met opluchting in plaats van 
wantrouwen reageerden. Het opnieuw opbouwen van 
die relaties heeft liefde teruggebracht in de levens van 
alle betrokkenen. Ik had nooit eerder beseft hoe diep 
de afscheiding met mijn familie was, niet tot we de 
pijn en angst konden helen en we ons konden realise-
ren dat we heel veel van elkaar houden. Het was een 
soort wedergeboorte voor ons allemaal. 
Dezelfde principes die ik gebruikte voor mijn familie 
heb ik ook toegepast op alledaagse situaties. Nog niet 
zolang geleden was ik bijvoorbeeld vreselijk voor kel-
ners. Ik was heel erg ongeduldig en bezorgde hen en 
mezelf veel stress. Hetzelfde gold voor moeilijke men-
sen in de relatie klant-dienstverlening, of achter het 
stuur, nou ja, om precies te zijn overal in het openbaar. 
Het is ongelooflijk hoeveel oordelen ik in mezelf vond, 
zonder ooit de diepte daarvan te hebben vermoed, of 
de schade die deze aanrichtten voor mezelf en anderen. 
Ook kleine dingen irriteerden me, en grotere dingen 
zorgden voor drift- of paniekaanvallen, afhankelijk van 

Een wedergeboorte voor ons allemaal
Sue Schoetker nam deel aan de vergevingscursus 

van Walter Jacobson. Hierdoor kon zij haar fami-

lie vergeven en met hen terugkeren naar liefde 

en begrip. Ze leerde met ogen van mededogen 

te kijken in plaats van woede en angst. Dit ver-

anderde haar leven ingrijpend.

Vergeving is een persoonlijke keuze
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Activiteiten 
chronologisch

15-29 augustus 2004
Intensieve Workshop, Mölmeshof, 
Duitsland
5 september 2004
Open workshop, Eindhoven
12 september 2004
Mini-workshop, Moorveld
18 september 2004
Open workshop, Middelburg
3 oktober 2004
Mini-workshop, Moorveld
8-10 oktober 2004
Facilitatortraining IV, Groesbeek
13 oktober 2004
The Work, Geldrop
5-7 november 2004
Facilitatortraining I, Amersfoort
14 november 2004
Mini-workshop, Moorveld
19-21 november 2004
Familieopstelling, Nyswiller
26-28 november 2004
Meditatieve workshop, Wahlwiller
5 december 2004
Miniworkshop, Amersfoort
12 december 2004
Miniworkshop, Moorveld
21-23 januari 2005
Facilitatortraining III, Dienstbaar zijn, 
Amersfoort
26-27 februari 2005
Workshop ‘Ben je bereid…vrede als 
je enige doel te kiezen’, Amersfoort
12-13 maart 2005
Familieopstelling, Amersfoort
3 april 2005
Mini-workshop AH, Tilburg
9 april 2005
Landelijke Facilitatordag, Hilversum
27-29 mei 2005
Facilitatortraining II, Faciliteren zon-
der oordelen, Amersfoort
1-3 juli 2005
Meditatieve workshop, Echt
17-24 juli 2005
Training The Work, Havelte
2-4 september 2005
Facilitatortraining I, Faciliteren met 
een open hart, Amersfoort
16-18 september 2005
Meditatieve workshop, Wahlwiller

ACT IV ITE ITEN  

FACILITATORTRAININGEN
De facilitatortrainingen zijn bedoeld 
voor mensen die willen leven en wer-
ken met de principes van Attitudinal 
Healing en/of het gedachtegoed van 
Een Cursus in Wonderen, in hun dage-
lijks bestaan, in het gezin, op het werk, 
of die AH-, Course- of andere groepen 
willen begeleiden.
In de trainingen I en II worden ver-
schillende vaardigheden die samenhan-
gen met de AH-richtlijnen geoefend, 
zoals empathisch luisteren, luisteren 
zonder oordelen, bewustwording van je 
gevoelens, ze accepteren en ermee leren 
omgaan, angst loslaten en door de ogen 
van liefde kijken. 
In de trainingen III, IV en V kijken we 
vooral naar onze eigen motieven om 
groepen te begeleiden, naar dat wat ons 
inspireert en naar de beelden die we 
hebben over ziekte en gezondheid.
Zowel de principes als richtlijnen van 
Attitudinal Healing zijn gebaseerd op 
het gedachtegoed van ECIW.

Facilitatortraining I 
Faciliteren met een open hart. Luisteren 
met een open hart.
5-7 nov 2004, Amersfoort, €290 

Facilitatortraining II
Faciliteren met een open mind. Luisteren 
zonder te oordelen.
27-29 mei 2005, Amersfoort, €300

Facilitatortraining III
Dienstbaarheid. 
Dienstbaar zijn in je rol als facilitator, 
21-23 jan 2005, Amersfoort, €300

Facilitatortraining IV 
Inspiratie. 
Wat inspireert je echt en wat 
betekent dat voor jou als facilitator? 
8-10 okt 2004, Groesbeek, €325

Facilitatortraining V 
Ziekte en gezondheid.
Welke beelden over ziekte en gezond-
heid heb je en wat is de invloed daarvan 
op je rol als facilitator? 
30 sep-2 okt 2005, Amersfoort, €300

Voor alle trainingen geldt: vrij 10-zon 
16 uur, incl. verblijf en cursusmateriaal. 

Landelijke Facilitatordag 
za 9 apr 2005 – 10.00-16.30 uur
Contact- en studiedag voor facilitators 
van groepen en/of deelnemers aan 
een of meer facilitatortrainingen en/of 
mensen die een groep willen starten.
Plaats: Hilversum, De Drie Berken. 
Op basis van donatie.

TRAINING THE WORK 
of Byron Katie
Voor iedereen die wil trainen in het 
zichzelf en anderen begeleiden bij het 
aanbieden van de The Work of Byron 
Katie en behoefte heeft aan een radicale 

O  Ik wil deelnemen aan (naam activiteit):
 
 op (datum): 

O Ik bestel (titel): 

 Van (artiest): 

 Datum:   Handtekening:

Bij aanmelding voor een workshops 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
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Pieter Smit
Vertaling: Emilia van Leent

Twee kaaskoppen tussen achthonderd zwarte lijven
De eerste persoon over wie ik wil schrijven, is een 
vrouw met hartproblemen die een dans zou gaan uit-
voeren met 800 vreemden. Dit in het kader van nieuw 
burgerschap en een nieuw leven in een heel oud land. 
Haar hartproblemen waren de reden dat ze naar mij 
toekwam voor hulp. De namen van alle symptomen 
bij hartziekten is verwarrend, en omdat ik mij niet wil 
begeven in de wereld van de medische terminologie, 
heb ik me niet gestoord aan al die moeilijke namen 
voor wat er in haar borstkas gaande was. Ze had pijn in 
haar borst en ik kon zien dat de symptomen van stress 
overal zichtbaar waren. Ze was moe. Ze is bijna vijftig 
en heeft een druk leven geleid, waarin ze bijzondere 
prestaties heeft geleverd. Ze is van Joodse afkomst en 
heeft haar eigen paspoort opgegeven om het Afrikaanse 
burgerschap te aanvaarden. Na zeven jaar gesukkel van 
bureaucratische rompslomp met veel omkooppraktijken, 
waar zij principieel niet in meeging, zou zij nu door 
de koning van het land samen met haar Engelse man 
worden ingehuldigd als nieuwe burgers. Die inhuldiging 
vindt plaats in traditionele dracht met een traditionele 
dans. Zie je dat voor je? Twee spierwitte Europeanen 
met een bloot bovenlijf die dansen tussen al die honder-
den blinkend zwarte lijven, die steeds maar weer rond-
draaien en met hun voeten stampen, totdat iedereen nat 
is van het zweet en in kringen gaat zitten om zelfge-
maakt bier te drinken.

Alles is anders
De vrouw die nu voor mij zit, heeft veel gedaan voor 
de analfabete zwarte vrouwen die om haar heen in 
armoede leefden. Ze is begonnen met drie vrouwen die 
alleen hun kinderen grootbrachten. Ze heeft hen eerst 
geleerd om matten te vlechten, later tafellakens en nog 
later om oorbellen te vlechten van het fijne gras op de 
berghellingen. Ze heeft hun huisvlijt om zilveren juwe-
len te ontwerpen en te maken verder ontwikkeld, en 

deze vervolgens in Europa laten gieten, waar Afrika 
bekend staat om zijn juwelen. Dit is nogal een prestatie! 
Nu na zes jaar zijn er bijna 3000 grasvlechtsters, die ver-
schillende producten maken van gekleurd sisal, gras en 
zilver. Maar het op gang houden van drie lokale win-
kels, de juweliersfabriek en de internationale contacten 
heeft zijn tol geëist en nu zit zij in haar beste jaren met 
een ernstig hartprobleem.
Moet je je even voorstellen: een levensstijl vol stress, 

personeelsvergaderingen, begeleiding van het personeel, 
en diefstallen door klanten en personeel. Bezigheden 
die geografisch ook nog ver van elkaar liggen. Kinderen 
die geen motoren gewend zijn en onverwacht uit het 
struikgewas te voorschijn komen, zonder enige vrees 
of begrip van gevaren in het verkeer. Wilde bokken, 
slangen en spinnen, vreemde ziekten, malariamuggen 
en vuil drinkwater. Geen intellectuele prikkeling vanuit 
haar eigen kring. De mensen die haar muziek kennen, 
haar boeken lezen en haar manier van ontspanning 
delen, zitten duizenden kilometers van haar vandaan. 
’s Avonds is het donker, er zijn allerlei vreemde geluiden 
en de stilte van de bossen wordt afgewisseld met zwaar 
onweer en gevaar voor overstromingen. Geen gewone 
winkels, geen voor haar bekend eten. Alles is anders en 
toch uitdagend en vol avontuur. Maar het is niet mak-
kelijk. Veel roken en er alleen voor staan in aanhoudend 
zwaar werk, heeft haar hart ziek gemaakt. 

Pieter Smit is in Zuid-Afrika actief als adviseur 

en hulpverlener. Mensen komen met hun vra-

gen naar hem toe en hij staat ze bij, ook met 

Attitudinal Healing. Dat leidt tot boeiende erva-

ringen. Vaak is de ervaring met liefde zodanig, 

zegt hij, dat hij het wel van de daken wil schreeu-

wen. Twee van zulke ervaringen.

Vervolg op pagina 13 na Het Hart

Ankertjes uit het verleden

Een nieuwe persoonlijkheid die de 
oude symptomen niet nodig heeft



ommekeer in zijn of haar denken. 
Tegelijkertijd maken we in de training 
een persoonlijk proces door en ervaren 
we wat het effect is van het met begrip 
tegemoet treden van onze overtuigin-
gen.
Havelte, Meeuwenveen
17-24 juli 2005. Vrij 19-vrij 11 uur.
Cursuskosten €350. Verblijfskosten 
2pk €340; 3pk €275; kamperen €275 
(beperkt mogelijk).

WORKSHOPS
Meditatieve Workshop
Voor wie de stilte en diepte in zichzelf 
wil verkennen en de ervaring van het 
vinden van eigen antwoorden wil op-
doen, in de contemplatieve sfeer van het 
klooster of de abdij. 
Wahlwiller, Arnold Janssenklooster. 
26-28 nov 2004. Vrij 16-zon 16 uur. 
Cursuskosten €100. Verblijfskosten €60 
(1pk).
Echt, Abdij Lilbosch.
1-3 juli 2005. Vrij 16-zon 16 uur. 
Cursuskosten €120. Verblijfskosten €40. 
Maximaal 10 deelnemers.

WORKSHOPS
Intensieve Workshop
‘Jij bent het op wie je gewacht hebt!’
Voor iedereen die op intensieve wijze 
wil kennismaken met Attitudinal 
Healing, Een Cursus in Wonderen en 
The Work of Byron Katie, en hoe de 
toepassing van dit gedachtegoed diep 
kan doorwerken in je dagelijks leven.

Mölmeshof, Duitsland (bij Eisenach),
15-29 aug 2004, zo 18-zo 10 uur. 
Cursuskosten €700. Verblijf incl. maaltij-
den: 1 pk €600; 2 pk €488; kamperen 
€348 (beperkt mogelijk). 

Open Workshops
Het gedachtegoed van ECIW, AH en 
The Work of Byron Katie staan in deze 
open workshops centraal. Aan de hand 
van uitwisseling en oefeningen wordt 
gewerkt met door deelnemers inge-
brachte thema’s. Ook kunt u vragen 
stellen.
zo 5 sept 2004, Eindhoven
10-16 uur. Holistisch centrum, Bisschop 
Bekkerslaan 10/B. 
za 18 sept 2004, Middelburg
10.30-16.00 uur. Concert & 
Gehoorzaal, Singelstraat 13.
Op basis van donatie. 
Opgave 076-5208377, 
e-mail: nestel22@hetnet.nl, of met onder-
staande aanmeldbon.

Workshop ‘Ben je bereid…?’
Het verlangen onszelf als vredig, 
onschuldig en héél te ervaren dringt 
zich altijd weer aan ons op. Dit vraagt 
bereidheid ‘Ja’ te zeggen tegen verge-
ving, vrede, onschuld en heelheid. We 
kijken naar onze (verhulde) motieven 
om dat (nog) niet te doen en maken, 
als je daartoe bereid bent, contact met 
de ervaring die samengaat met het wer-
kelijk kiezen voor vergeving, onschuld, 
heelheid en innerlijke vrede.

Ben je bereid…vrede als je enige 
doel te kiezen?
26-27 febr 2005, Amersfoort. 
za 10-zon 16 uur. Cursuskosten €120. 
Verblijfskosten €80.

Familieopstelling
Voor iedereen die oog in oog wil staan 
met patronen en mechanismen bin-
nen het oorspronkelijke gezin, binnen 
een werksituatie of binnen zichzelf en 
behoefte heeft aan meer helderheid, 
innerlijke harmonie en balans.
19-21 nov 2004, Nyswiller 
vrij 10.30-zo 16.30 uur. 
Cursuskosten €150, verblijf €125.
12-13 maart 2005, Amersfoort
za 10-zo 16 uur. 
Cursuskosten €120, verblijf €80.

Mini-Workshops ECIW/AH
Moorveld, 10-12.15 uur. Op basis van 
donatie, tenzij anders vermeld.
zo 12 sept 2004, Moorveld 
zo 3 okt 2004, Moorveld 
wo 13 okt 2004, Geldrop
The Work of Byron Katie. 20-22.30 uur. 
Centrum de Sprong, 
Bogardeind 131, €7
zo 14 nov 2004, Moorveld
zo 5 dec 2004, Amersfoort 
15-16.30 uur. Daam Fockemalaan 12, 
Meridiaan college, €7
zo 12 dec 2004, Moorveld 
zo 3 apr 2005, Tilburg 
10.30-13.00 uur. Attitudinal Healing. 
Spirituele sociëteit. Restaurant/ 
Congrescentrum Boerke Mutsaers, 
Vijverlaan 2, €7

De activiteiten worden verzorgd door 
Els Thissen.
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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 (1)
Nicole Blaauw 055-5336916 
Apeldoorn (2):
Emina van der Sluijs 055-5226651
Doetinchem:
Pieter Vegter 0575-465102
Gorssel:
Herman Kreike 0575-492864 
Hengelo:
Pieter Vegter 0575-465102
Lochem:
Jan Helmus 0573-257927
Nijmegen:
Nanja 024-3224327
Nunspeet:
Jurja Kammeijer 0341-251181
& Marjan Rikkers 033-2460521
Flevoland
Lelystad:
Cees Bakker 0320-256355
Friesland
IJlst:
José van der Werf 0515-533183
Lemmer:
Mirjam Rombouts-Overbeek 
0514-563719
Oosterend (1) en (2)7:
Willem & Jacqueline Feijten 
0515-332472 
Noord-Holland
Amsterdam:
Renée van der Vijgh 020-6473075 
De Rijp:
Frans Kok 0299-673404
Haarlem:
Ynze Keetlapper 023-5367538
Heiloo:
Marti Op de Weegh 072-5334398
Hoofddorp:
Jane Struiksma 023-5614347
Hoorn:
Frans Kok 0299-673404
Zuid-Holland
Alphen a/d Rijn:
Janny Buijs 0172-441543
Delft:
Wil Rijsterborgh 015-2615998
Den Haag (1):
Michelle Bauer 070-3542074
Den Haag (2):
Annemarie van Unnik 
070-3467932 
Gouda:
Marianne Spoor 0182-532396  

Lekkerkerk:
Jans Ooms 0180-663408
Streefkerk:
Krystyna Bergsma 0184-684340
Voorschoten:
Anna Walraven 071-5764877
Wassenaar/Den Haag:
Gemma Blaauw 070-5112410 & 
Francien Kluijtmans 070-3631068
Zuid-Beyerland:
Anna Eppinga 0186-662055
Utrecht
Amersfoort (1) en (2)3:
Rozemarijn Ockhuysen 
033-4728602
Bussum:
Marion & Harry Welch 
035-6910589
Eemnes:
Inez Coolen 035-5260594
Nieuwegein:
Corrie van Zijl-van der Klij 
030-6038241
Soest (1):
Maria de Wilde 035-6026486
Soest (2):
Rob Middeldorp 035-6025647
Utrecht:
Mirjam Bossink 030-2626405
Utrecht/Leidse Rijn:
Anne Marie van der Werf 
030-2898589
Woerden:
Joke de Ligt 0348-430570
Zeist:
Etty de Graaf 030-6990028
Brabant
Bergeijk:
Lies Cornelisse 0497-571510
Breda:
Jopie van Heeren & 
Henny van der Feer 076-5208377
Tilburg:
Anja Gussinko 013-5363784
Vessem (1):
Maria van Engeland 0497-571303
& Ineke Out 0497-514199
Vessem (2)5:
Joyce Jansen 0497-515707 & 
Maria van Engeland 0497-571303  
Vessem (3)2:
Gerda van der Heijden 
0497-517713 
& Karien Marechal-van Galen
0497-591233
Limburg
Berg en Terblijt:
Riny Dijkman-Blom 043-6041816 
Echt:
Peter Winteraeken 0475-484833 
Roermond:
Jeannette Fabrie 0475-341130
Sittard:
Beppie Cloo 046-4581597
Venlo-Blerick:
Jolanda Megens 06-17516018

Weert:
Gerrie van Gestel 0495-533232
Zeeland 
Dreischor:
Trudy Huter 0111-401801
Middelburg:
Ria Castenmiller 0118-639949
Vlissingen:
Ellen Heystek 0118-418294 & Ankie 
Spinnewijn 0118-419498
Overijssel
Oldenzaal (1):
Rogier Pondaag 0541-510844
Oldenzaal (2):
Trudy ter Braak 0541-539261
Drenthe
geen groepen

Nederlandstalige groepen in het 
buitenland:

BELGIË: 
Ruimte voor innerlijke vrede: 
Beja Pingnet, Victor Nelisstraat 
16, 2900 Schoten, tel 03-6588287, 
Website: www.InnerlijkeVrede.be
Brugge:
Henk Content 050-352943
Gistel:
Johan Lingier 059-276724
Kalmthout:
Rina & Jean-Pierre Lenders 
03-6663618
Nijlen:
Fons & Diane Melis 03-4816439
Oostende: 
Dirk & Christina Geysen-De Vriendt 
059-515785
Schoten:
Beja Pingnet 03-6588287

OOST-SPANJE
Benitachell (Alicante):
Guido Visbeek  (0034) 966498394/ 
965973199

ATT ITUDINAL  HEAL INGGROEPEN

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.

NIEUWE AH GROEPEN

Nieuwegein:
Corrie van Zijl-van der Klij 
030-6038241

Soest (2):
Rob Middeldorp 035-6025647

Hoorn:
Frans Kok 0299-673404

De Rijp:
Frans Kok 0299-673404

Eemnes:
Inez Coolen 035-5260594

Utrecht/Leidse Rijn:
Anne Marie van der Werf 
030-2898589

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.

INTERVIS IE -GROEPEN 

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

Brabant
Henny van der Feer 
076-5208377

Noordelijke regio
Henk Kamerling
050-5340729

Utrecht
Mirjam Bossink
030-2626405

Limburg/Sittard
Beppie Cloo
046-4581597

VERVOLG ACT IV ITE ITEN  

Informatie en opgave
Centrum voor Miracles-Studies

Luipertstraat 12, 

6237 NM Moorveld, 

tel/fax: 043-3647987 

e-mail: cms@elsthissen.nl 

website: www.ahnl.org 

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.

REGELTJES
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Naam:

Straat:

Postcode en plaats:

Telefoon: E-mail:

Deze strook sturen naar:
Centrum voor Miracles-Studies
Luipertstraat 12, 6237 NM Moorveld
tel/fax: 043-3647987    (z.o.z.)

Aanmelding activiteiten e/o bestelling

Augustus 2004



...van hart tot hart..
.13nr. 3 - augustus 2004nr. 3 - augustus 2004

MIRACLES  IN  CONTACT
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 geïnteresseerden in de Cursus met elkaar in 

contact te brengen en informatie te geven over activiteiten rond 

de Cursus. MIC organiseert daartoe maandelijkse bijeenkom-

sten, 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. MIC, 

Postbus 127, 8200 AC Lelystad. Telefoon: 0320-284535; fax: 

0320-284536.

Chatbox Attitudinal Healing en 
Een Cursus in Wonderen

Elke eerste maandag van de maand bestaat de mogelijkheid 
in het Nederlands te chatten over AH en ECIW. We maken 
gebruik van de Chatbox van het International Network for 
Attitudinal Healing in Sausalito, USA. 
Data: 2 aug; 6 sept; 4 okt; 8 nov; 6 dec.
Tijd: 19.00-19.30 Nederlandse tijd.
Gastvrouw: Ellen Heijstek. 

Gebruiksaanwijzing (toegang) Chatbox:
1 Ga naar website: www.attitudinalhealing.org
2  Klik op het Logo van het International Network rechts 
  bovenin de pagina.
3  Klik op ‘Login’ links boven.
4 Log jezelf in. De eerste keer moet je een ‘userprofile’  
 maken.
5  Scroll naar beneden en klik op General Chat (rechter-
 kolom).
6  Rechts kun je zien wie er ingelogd is.
7  In het balkje onderaan kun je intikken wat je wilt zeggen.  
 Druk op enter en de tekst wordt voor iedereen leesbaar.
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International Conference for 
Attitudinal Healing 

21-23 oktober 2005, 
San Rafael, Californië 

Thema ‘Your attitude is everything’

Als je belangstelling hebt deel te nemen kun je contact opnemen 

met het International Network for Attitudinal Healing,  

e-mail: Netattheal@aol.com. De Conferentie valt samen met 

het jaarlijkse Gala en het 30-jarig bestaan van het door Jerry 

Jampolsky opgerichtte Center for Attitudinal Healing te Sausalito, 

de uitreiking van de Jampolsky Award voor opmerkelijke program-

ma’s en projecten en de 80-ste verjaardag van Jerry Jampolsky. 

Je bent van harte welkom!

Let op het voedsel
Zij vraagt aan mij wat 
te doen. Specialistische 
hulp zoeken betekent 
ver weg vliegen, en zij 
kan haar bezigheden en 
de mensen die zich nu 
zo goed ontwikkelen 
niet zonder zorg achter 
laten. Zij heeft een dok-
ter in de buurt geraad-
pleegd, die werkt met de 
spoken van cholesterol, 
een spoedoperatie en 
handenvol pillen om 
in leven te blijven. Wat 
moet ik nou zeggen?
Ik begin met reiki 
en reflexologie, zodat 
de stress op een aan-
vaardbaar niveau komt. 
Maar wat moet er nu 
gebeuren om ervoor te 
zorgen, dat haar systeem 
de principes van AH 
kan opnemen en erva-
ren? Wij kijken samen 
naar de beginselen 
van de AA (Anonieme 
Alcoholisten). De man die met de AA begon, begreep 
dat er geen genezing bestaat voor alcoholisme. Maar 
zodra de mens de persoonlijkheid loslaat die het 
alcoholisme nodig heeft, functioneert hij als een niet-
alcoholist. Hij gebruikt dan als het ware een andere 
persoonlijkheid, één die ‘genezen’ is van alcoholisme. 
Dit geldt voor alle vormen van symptomen of ziekten. 
En dat was voor mij het antwoord.
Deze vrouw moet begrijpen, dat het haar huidige per-
soonlijkheid is die de symptomen veroorzaakt heeft. 
Zo komen we ertoe de twaalf principes van AH één 
voor één te gebruiken als richtlijnen om een nieuwe 
persoonlijkheid te ontwikkelen, die deze symptomen 
niet nodig heeft. En dan zal het lichaam moeten vol-
gen en genezen. We beginnen ermee al haar angsten 
op te schrijven en werken een selftalk transformatie-
proces uit. In haar eigen taal wordt elk aspect van haar 
huidige persoonlijkheid voor de keus van verandering 
gezet, en zij neemt zich voor hier ieder uur bij stil te 
staan. Iedere keer gaat zij naar huis met een bladzijde 
vol met doelen en affirmaties.
Nu heeft zij een nieuwe persoonlijkheid opgebouwd, 
die geen hartziekte nodig heeft. Ze heeft gezien dat 
roken niet meer nodig is en volgt een vegetarisch 
dieet, zoals dat in Genesis I:29 staat: ‘En God zeide: 
Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele 

aarde en al het 
geboomte, waaraan 
zaaddragende vruch-
ten zijn; het zal u tot 
spijze dienen.’ Ook 
Pythagoras zei: ’Let 
op het voedsel dat 
u tot u neemt, want 
dat is de basis voor 
uw persoonlijkheid’. 
Ook meditatie heeft 
zo een plek in haar 
leven gekregen. 
Hierdoor wordt zij 
er ieder uur aan 
herinnerd dat wij 
alleen maar liefde 
zijn, dat wij reeds 
genezen zijn, en dat 
de symptomen alleen 
een beetje langzaam 
zijn met veranderen, 
omdat ze nog zo 
lichaamsgebonden 
zijn en nog aan 
ankertjes uit het ver-
leden kleven. 

De enige helpende hand zit aan jouw eigen arm
De mens wordt niet van buitenaf genezen, maar door 
een innerlijk besluit, door de uitwerking van een 
nieuwe keuze. De twaalf principes van AH zijn volgens 
mij een uitstekende manier om hulp in eigen handen 
te plaatsen, want de enige helpende hand zit aan jouw 
eigen arm. 
Het tweede verhaal dat ik wil vertellen, gaat over een 
vrouw die niet meer kan voldoen aan de eisen van de 
wereld. Ze heeft te weinig geld, te weinig geduld, geen 
oprechte vrienden, te weinig vertrouwen en komt er, 
ook door het aanhoudende lawaai van de media, niet 
toe om stil te worden. Zij is in de zestig. In haar hoofd 
tollen de gedachten zonder ophouden over elkaar 
heen. Ze heeft geen zelfbeeld meer, geen geld, haar 
schoonheid is al lang voorbij, zij is niet fit en verslaafd 
aan junkfood. Ze is helemaal alleen en heeft overal 
pijn: aan de heupen, de knieën, de benen en enkels, de 
voeten en gewrichten, de darmen en de huid.
We gaan samen na wat haar overtuigingen zijn. Wat 
zegt zij over zichzelf, over het leven en over de andere 
mensen om haar heen? Welke gedachten heeft zij 
gewoontegetrouw en zijn die veroordelend? Ze schrikt 
als ze beseft hoe negatief haar overtuigingen zijn. 
Dan bekijken we samen hoe ze haar tijd spendeert, wat 
doet ze en waar? We schrijven alles op met daarnaast 

Doorleef ‘EEN CURSUS IN WONDEREN’ met het wonderwerker-

jaar. Start 2 september; 39 x. Kijk op www.7blad.nl of bel 0317 

- 312 302

COACHING vanuit ECIW. In persoonlijke gesprekken òf via e-

mail!! Ien Holman, leraar ECIW, pedagoog en spiritueel therapeut. 

Amersfoort 033-4630416. Emoena@planet.nl

REGELTJES

Daan Gérard zoekt een co-facilitator voor het starten van 
een AH-groep in Weert. Tel: 0495-491190

OPROEP

CD lijst
De volgende CD’s zijn bij het Centrum te bestellen. Prijzen exclusief portokosten.

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

Peter Makena
In Love, €18,15
Open to Grace, €18,00
Heart of Kindness (NIEUW) €18,50
River of Blessings (NIEUW) €18,50

Shaina Noll
Songs for the Inner Child, €18,50
Bread for the Journey, €18,15
You can relax now, €18,50 

Wendi Blom
Dreams within Dreams, €15,90

Wild Roses/Beth & Cinde

Voices on the Wind, €19,05
Northren Lights, €19,05

Kathy Zavada
In Love Divine, €19,00
I’m right here, €19,00
Union, €19,00 
Journey Home, €19,00 
Mother‘s Song, €19,00

Kirtana
The Offering, €18,15
This Embrace, €18,50
Parrish Light, €18,50 
Healing Rain, €18,50 
A Deeper Surrender, €18,50

Steven Walters
Just this Moment, €19,50

David Whyte
Close to Home, €20,50

Kurt van Sickle
River of Life (NIEUW) €19.00
Mother Divine (NIEUW) €19.00
Father, Father (NIEUW) €19.00
Make me an Instument (NIEUW) €19.00
Climbing the Mountain (NIEUW) €19.00 

Engelenkaarten
Doreen Virtue, Healing with the Angels 
Oracle Cards, Prijs: € 25,- inclusief Ned. 
vertaling (vertaling alleen bij het Centrum 
verkrijgbaar). Portokosten € 5,50
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V rijdagavond 29 augustus, 21.00 uur  
‘s avonds. Ik plof heerlijk relaxed neer op 
de bank. Met goede muziek op de ach-
tergrond denk ik terug aan de ‘intensieve 

workshop’ in Wehl. Een boeiende week vol met liefde 
en veel nieuwe inzichten. Voelt warm en toch ook 
een beetje verlaten, als ik eraan terug denk. AH voelde 
zoals altijd weer als thuiskomen. Byron Katie als nieuw, 
maar toch ook zo vertrouwd. De Cursus, tja de Cursus... 
Moet toegeven dat mijn aandacht wel eens verslapte als 
er een citaat langskwam. Moet toegeven dat dit wel vaak 
gebeurde. Wat is dit toch, ik en de Cursus?
Mijn overtuiging is: ‘Ik kan niets met de Cursus.’
De sleutelvraag van de workshop komt in me op: ‘Is 
dit waar?’
Ik sluit mijn ogen... ‘Ja’ luidt mijn eerste antwoord al 
heel snel. AH is geweldig. Ik lees heel veel boeken van 
mensen die de Cursus ‘vertalen’. Maar de echte Cursus, 
het echte boek, ik kan er niets mee...
Afijn, de nieuwe overtuiging is eigenlijk: ‘Ik kan niets 
met het boek Een Cursus in Wonderen’.
Is dit waar? Ja, heb het regelmatig geprobeerd, maar 
kom meestal niet verder dan les 12 of 13. Veelal begrijp 
ik het niet of ‘vergeet’ ik de lessen gewoon te doen. 
Is dit echt waar?
In gedachten ga ik terug in de tijd. Een houten chalet 
in de Franse alpen in de winter. Een bijzondere vakan-
tie voor mij, een vakantie waarin ik mijn verjaardag 
zou vieren. Ik had een aantal emotionele jaren achter 
de rug, maar voelde me sinds geruime tijd weer sterk 
en had het idee opgevat om mijn verjaardag samen met 
mijn beste vrienden te vieren in de sneeuw. Iedereen 
had enthousiast gereageerd, het huis werd me zelfs 
door vrienden aangeboden, dus alles leek zo te moeten 
zijn. We hadden allemaal zin in zon en sneeuw, en rode 

wijn en Franse kaas bij de open haard. 
Ik ging een dag eerder naar Frankrijk, om het huis in 
orde te maken en om boodschappen te doen.
‘s Middags genoot ik zelf nog even van het skiën. Mijn 
gedachten waren al bij de volgende dag.
Wat fijn om iedereen hier te ontmoeten! Diezelfde 
avond zat ik alvast bij de open haard met een glas rode 
wijn en Franse kaas toen de telefoon ging. A. aan de 
lijn, hij kon niet komen... 
Toen het gesprek afgelopen was voelde ik me een 
beetje vreemd, maar duwde dat gevoel snel weg. De 
anderen zouden nog wel komen, het zou nog steeds 
gezellig worden. 
Wat er die avond verder gebeurde, had ik nooit kun-
nen bedenken. De een na de ander belde af, allemaal 
met heel goede dringende redenen. Als laatste belde 
mijn beste vriendin K. en zij zei tegen mij: ‘Geer, het 
lijkt wel of we niet mogen komen, ik heb alles gepro-
beerd, maar bij alles gaat de deur dicht’. Na dit laatste 
gesprek wist ik niet meer wat ik moest doen of den-
ken. Dit kon toch niet waar zijn? Wat gebeurde hier, 
waarom?
Een flinke huilpartij was het gevolg. De Franse kaas 
werd weggegooid en de hele fles wijn kwam tevoor-
schijn. Ik voelde me beroerd. Mijn gedachten maakten 
overuren. Wat, hoe, waarom?
Angst deed zijn intrede, voor het eerst sinds ik gearri-
veerd was, keek ik eens goed om me heen.
Hier zat ik, vrouw alleen, midden in de bergen, pik-
kedonker en weinig mensen in de directe omgeving. 
Op dat moment viel me ook voor het eerst op, dat het 
huis aan alle kanten piepte en kraakte. Hout leeft, zoals 
men dat dan zegt. Alsof het om een horrorfilm ging, 
begon het ineens buiten ook nog te waaien, de lui-
ken kraakten. De paniek sloeg toe en daarmee ook de 

De Cursus, niets voor mij...

opstandigheid. Ik voelde me enorm in de steek gela-
ten. Dit had ik niet kunnen bedenken, dus was het de 
schuld van God! Dit had ik niet verdiend…
Mijn oog viel op een boek op tafel, Een Cursus in 
Wonderen, dat ik in mijn tas gestopt had om de lessen 
weer eens te proberen. Nu, een les had ik niet nodig 
volgens mij, maar wel een antwoord. Ik sloeg het boek 
open op een willekeurige pagina...

‘Ik ken van niets, ook hiervan niet, de betekenis. En 
dus weet ik niet hoe ik erop reageren moet. En ik zal 
wat ik in het verleden heb geleerd niet als lichtbaken 
gebruiken dat mij nu leiden zal’ (T14.XI.6:7-10).

Alleen al bij het lezen van de eerste zin kwam er een 
bepaalde rust over me heen. Voor mij was het een 
bevestiging van wat ik dacht en voelde, het maakte 
het iets minder zwaar. Steeds weer lazen mijn ogen de 
tekst alsof ik het antwoord eruit wilde trekken...
Ik begon te mediteren met de tekst op de binnenkant 
van mijn netvlies, een antwoord over het waarom 
kwam niet echt door, maar ik voelde langzaam vanuit 
mijn tenen de warmte en daarmee de rust in mijzelf 
terugkeren.

Op dat moment ging de telefoon, de eigenaresse van 
het huis belde op om te vragen of alles oké was. Rustig 
vertelde ik het verhaal. Natuurlijk keek ze ervan op, 
maar ze zei niets anders dan: ‘Als je bang bent kun je 
me altijd bellen, en… sluit s ‘avonds de luiken maar, dan 
voel je je niet zo bekeken’. Ook dit telefoontje voelde 
niet als toeval. Ik werd geholpen, misschien niet zoals ik 
me had voorgesteld, maar het voelde goed... Ik deed de 
luiken dicht en ging rustig naar bed.
De dagen erna heb ik met veel berusting doorgebracht. 
Ik kon zelfs nog volop genieten, de angsten en de 
boosheid kwamen niet terug. In de stilte kwamen wel 
een aantal nieuwe inzichten naar boven, ik voelde me 
‘beschermd’. De Cursus kwam ook nog wel eens op 
tafel, maar verder dan les 4 kwam ik niet. De tekst las 
ik nog wel eens. Nu nog steeds weet ik niet, of wil ik 
niet weten, wat deze week voor mij te betekenen heeft 
gehad. Maar dat doet er niet meer toe... Het was B&B, 
bizar en bijzonder tegelijk. 

Tja, de lessen van de Cursus. ‘Ik kan er nog steeds niets 
mee,’ maar op een aantal ‘pijnlijke’ momenten in mijn 
leven speelde de Cursus toch zijn rol. Wat te denken 
van het citaat uit het werkboek, les 135?

‘Wat zou je niet kunnen 
aanvaarden, als je maar wist 
dat alles wat plaatsvindt, alle 
gebeurtenissen in verleden, 
heden en toekomst, liefdevol 
gepland zijn door Degene 
wiens enig doel jouw welzijn 
is? Misschien heb je Zijn plan 
misverstaan, want hij zou jou 
nooit pijn schenken. Maar jou 
verdedigingen lieten je niet 
toe Zijn liefdevolle zegeningen 
te zien stralen in elke stap die 
jij ooit hebt gezet. Terwijl jij 
plannen maakte voor de dood, 
leidde Hij je zachtjes naar eeu-
wig leven’(Wdl.135.18).

Gekregen van een vriendin, 
toen ik weer eens een ‘pijn-
lijk’moment kende. Balsem 
voor mijn ziel, ik draag dit 
citaat altijd bij me...
De Cursus, iets voor mij? Het 
valt te bezien, de tijd zal het 
leren… O God, tijd bestaat 
niet, zegt de Cursus toch? 
Daar kan ik alweer niets mee...

Gera Wolswijk

een beter alternatief, gebaseerd op de principes van 
AH. Alles wordt herzien: het gezelschap waarin zij ver-
keert, de tv-programma’s die ze bekijkt, de boeken die 
ze leest, het nieuws wat ze uit tijdverdrijf regelmatig 
volgt. Ze gaat andere dingen kopen bij andere winkels, 
gebruikt andere routes om er te komen. Het wordt een 
heel lange lijst. 
Wat het meest aankomt, is de oefening voor de spie-
gel: ‘ik houd van jou’. De oude persoonlijkheid voelt 
zich niet meer welkom in dit nieuwe gezelschap en 
zo komt er een kier naar genezing. Daarbij kiest zij 
zo vaak als mogelijk voor het ‘andere’ gezelschap. Zij 
ervaart dit als zinvolle ogenblikken, als de mogelijk-
heid om te kiezen voor wat waar is en te komen tot 
zelfrespect. En het lichaam moet volgen. Ze kan langer 

lopen, loopt rechtop, krijgt kleur op haar wangen. Ze 
werkt met haar planten, vindt werk in een winkel. De 
dag nadat ze is begonnen, krijgt de eigenaar van de 
winkel problemen met zijn gezondheid. En zij neemt 
de taak op zich om de winkel goed te beheren, tot 
beiderlei voordeel. 

Voor beide vrouwen is genezing gekomen door de 
bewuste keuze voor een andere persoonlijkheid. Want 
wat de eerste persoonlijkheid bracht wilden ze niet 
hebben. We hebben hierdoor allemaal ervaren, dat we 
kunnen besluiten door te gaan zonder die oude per-
soonlijkheid, en alleen dat te weerspiegelen wat nodig 
is in het ogenblik. En dat met liefde. Dank voor AH en 
de principes. ●
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Twee zielen, één vreugd

Enkele jaren terug heb ik van iemand het 
boek De eeuwigheid is nu van Erik van 
Ruysbeek gekregen. Ik heb er toen even in 
gekeken en het laten liggen. Onlangs kwam 

ik het weer tegen, en ben ik erin gaan lezen. Tot mijn 
verbazing drong toen iets tot me door. 
Een jaar of acht geleden heb ik in een korte flits erva-
ren, hoe de totaliteit zich reduceerde tot niets en hoe 
het niets alles omvatte. Ik heb nooit zoveel waarde aan 
deze ervaring gehecht, omdat ik alle waarde gaf aan 
iets dat 20 jaar daarvoor gebeurde. Dat was voor mij de 
grote ervaring van God, de Goddelijke vonk en een-
heid, waarnaar ik sinds die tijd alsmaar hunkerde. 
Door de poging van Van Ruysbeek om een derge-
lijke ervaring onder woorden te brengen, herkende ik 
mijn latere ervaring, en dan vooral de diepte van deze 
ervaring, die aan elke vorm voorbij gaat. Omdat ik zo 
bezig was met mijn eerdere ervaring, had ik mijn laat-
ste niet herkend als een nog diepere eenheidservaring. 
In het boek staat letterlijk: ‘niets is alles, alles is niets. Ik 
ben dit alles dat niets is, ik ben dit niets dat alles is.’ En ik 

kan dit nu zo ervaren. 
En mij is duidelijk geworden dat, zoals ik het nu voel, 
dit punt ook de dood is. Op het moment dat ik dit 
besefte, ging mijn angst voor de dood over, was er 
zelfs een moment van verlangen ernaar. Ik ervaar nu 
ook, dat dit het punt is waar dood samenvalt met Zijn 
en dus volledig leven is. Ik merk dat het nu moeilijk 
wordt het onder woorden te brengen. Ik voel ineens: 
dit is het mysterie van het leven.
Later zag ik ineens de Cursus vanuit het punt van die 
Eenheid en viel op dat moment alles op zijn plaats 
over wat daar geschreven staat. Ik voel op dit moment 
dat geven en ontvangen vanuit die Eenheid één zijn 
en besefte dat ik mezelf zie in de ander vanuit die 
Eenheid. Ik kan op dit moment de verbondenheid 
ervaren in die Eenheid met allen en weet dat niemand 
verloren of weg is. Dat alles wat de ander doet een 
deel van mij is. Door in de ander mezelf te zien, is er 
genade voor de ander en voor mezelf. Ik weet dat van-
uit dit ‘Zijn’ het lichaam geen functie heeft. Wat een 
genade is me geschonken! Ik besef nu ook beter dan 

Het was er opeens, dat whauw moment. 
Er was licht, blijdschap, verbinding met de 
Bron en alles om mij heen. 
Licht op het donker in mijzelf. 
Acceptatie van wie ik ben. 
Herkenning van een stukje God in mij. 

Deze emotie wilde ik vastleggen in het 
schilderij. Zo kwam het tot stand:
Er kwam een figuur in de kleur blauw in 
de hoera-stand. Blauw staat voor mij voor 
communicatie. Hij kreeg open handen om 
te ontvangen en te geven. De omgeving 
kreeg de kleur van de aarde, waar alles 
gebeurt. Toen moest het licht erin, de ver-
binding met de Bron. Voor ik het wist was 
het licht ook op de plaats van het hart. Ik 
wilde er een naam bij. Er was maar één 
naam die ik eraan kon geven: Jwh. Dat is 
de joodse naam voor God en betekent:
Ik ben die Ik ben. En zo voelde het toen 
ook voor mij.

Ineke van der Jagt

The Work, de methode van Byron Katie, nodigt 

je uit om het antwoord op je vragen vanuit je 

meest wezenlijke zelf te geven. Miriam van den 

Berg ging aan de slag met de stressvolle gedach-

ten die zij in haar denken over haar cliënten in 

de verslavingszorg tegenkwam.

Het lijkt erop dat met het werken in een ziekenhuis 
waar iedereen ‘lijdt’, de therapie ook gaat ‘lijden’. 
Daarom ben ik gaan kijken naar mijn overtuigingen 
over verslaafden. Wat omhoog kwam was onder andere:
• verslaafden nemen mijn energie weg
• verslaafden spannen tegen mij samen
• verslaafden zijn onbetrouwbaar
• verslaafden maken mij onzeker
• verslaafden zijn slechte mensen 

Verslaafden nemen mijn energie weg
Is dat waar? Nee, dat kan ik niet weten.
Hoe reageer ik als ik die gedachte geloof? Ik stel het contact 
op mijn werk met de cliënten uit. Deels heeft dat ook 
te maken met wat mijn collega mij overdraagt. Ik ga 
dan ‘op alert’: ik moet zorgen dat ze me niet kunnen 
aanvallen. Ik ga in mijn ‘rol’ als verpleegkundige: ‘ik 
ben niet te raken’, ‘ik heb hier de leiding’, enz. Ik voel 
spanning in mijn hele lijf, vooral in mijn hart en buik, 
voel me ongemakkelijk, zenuwachtig. Zo ontstaan 
gemakkelijk conflicten, en ik geef hen de schuld van 
hoe ik me voel.
Wie zou ik zijn zonder deze gedachte? Ik zou, als ik op 
mijn werk kwam, benieuwd zijn naar wie ik zou ont-
moeten. Ik zou meer bij mezelf zijn. Dat zou me meer 
in de gelegenheid stellen om in contact met hen en 
mezelf te zijn. Ik zou de cliënten meer kunnen zien 
als mensen op hun pad, net als ik, welke vorm dat dan 
ook aanneemt. Ik zou ons over en weer als leerling en 
leraar kunnen zien. Ik zou meer liefde voor hen en 

voor mezelf kunnen voelen. 
Als ik naar de principes van AH kijk, is wat opkomt: 
gezondheid is innerlijke vrede. Dat voelt zo waar voor 
mij! Het raakt me diep als ik er op deze manier naar 
kan kijken. Ik kan echt voelen hoe ik verlang om zo in 
contact te zijn, zonder uitzonderingen.
Als ik mezelf voorstel hoe het is, als ik zonder deze 
gedachte op mijn werk rondloop, moet ik glimlachen, 
eerst van binnen en dan van buiten. Ik voel me ont-
spannen, voel dat ik de tijd kan nemen voor met wie 
ik ook samen ben. 
Nu keer ik mijn overtuiging om: ‘Verslaafden geven 
me energie.’ Als ik in contact kan zijn met hen en 
mezelf voedt dat me. Ik kan alleen mezelf voeden en 
niemand kan mijn energie wegnemen dan alleen ikzelf.
Wat net zo waar is: ‘Verslaafden nemen mijn energie 
niet weg’. Dat doe ik zelf, als ik zo over hen en mij 
denk. Ik maak mezelf bang, ik maak mezelf gespannen 
met deze gedachte.

Verslaafden spannen tegen mij samen
Ach ja… Niet waar natuurlijk. Op dit moment voel ik, 
dat ik meteen de omkeringen kan doen. 
‘Ik span tegen mij samen.’ Die is zeker meer waar dan 
de eerste!
‘Ik span tegen hen samen.’ Ja, dat is wat ik doe, als ik zo 
denk en handel. 
‘Ik span tegen hen samen met mijn collega’s.’ Zeker 
waar, als we erover praten hoe agressief of onbetrouw-
baar of borderline-achtig iemand wel is. Ik kan zien 
hoe ik met mijn collega’s praat, alsof ik bang voor de 
cliënten ben en hoe ik op die manier mezelf bang 
maak. We zijn collectief bang voor de cliënten. Dan 
kunnen we toch verwachten dat zij zich navenant  
gedragen? 
‘Verslaafden spannen niet tegen mij samen.’ Dat wordt 
wel heel duidelijk. 
‘Ik span niet met mijn collega’s tegen de cliënten 
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Ik geef hen de schuld van hoe ik me voel

ooit, wat mijn weg is. Ik wil vanuit dit kennen anderen 
helpen en weet nu ook, beter dan ooit, hoe ik me met 
hen kan verbinden. 
Een maand later kon ik dit ervaren. Mijn vader was 
ernstig ziek en toen ik bij hem kwam zitten, zei hij 
mij dat hij dacht dat hij dood ging. Ik kon alleen maar 
zeggen, dat ik dat ook dacht. Toen kwam de herin-
nering aan de eenheidservaring weer terug en ik vroeg 
of ik hem dat zou kunnen en mogen vertellen, vanuit 
onvoorwaardelijkheid. Het antwoord was ‘ja’ en vanzelf 
kwamen de woorden in alle eenvoud. Ik zei hem dat 
ik hem iets wilde zeggen waar op aarde geen vorm 

voor is. Ik vertelde hem van de plek, waar alles en 
iedereen één is en waar alleen maar liefde en vrede is. 
De blik waarmee hij me aankeek zal ik nooit vergeten. 
‘Zo is het,’zei hij. ‘Jij weet waar het is: zalig.’ En vol 
verwondering besefte ik: hij weet het. Ik ervoer op dat 
moment even gelijktijdig op het punt van eenheid te 
zijn. Ik had al eens eerder onvoorwaardelijke liefde in 
wederkerigheid mogen ervaren, maar nu besef ik hoe 
dit komt. Twee zielen, één vreugd, vanuit een één zijn 
op Zijnsniveau.

Mien Vermeulen
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samen.’ Ook waar, maar alleen als ik mezelf bewust 
houd van wat ik met mezelf en de collega’s aan het 
doen ben. Ik ben wel benieuwd hoe ik dat op mijn 
werk kan leven!
‘Ik span niet tegen mezelf samen.’ Dat voelt echt vrij. 
Ik houd van die gedachte.

Verslaafden zijn onbetrouwbaar
Iedere keer dat een cliënt onbetrouwbaar lijkt te zijn, 
kan ik het ‘bewijzen’. Ik kan daar scherp over doen, ik 
heb helemaal ‘gelijk’. Als ik deze gedachte denk, terwijl 
ik aan het werk ben, voel ik afstand, een ‘zij’ en ‘wij’. 
Ik ga bij mezelf weg, en bij de anderen. Ik kan het in 
mijn hart voelen. Ik ga uit mijn gevoel van liefde en 
in een gevoel van angst en spanning. Het maakt dat ik 
me alleen voel, verlaten, in de steek gelaten. Dat is ook 
wat ik doe met mezelf. Ik neem niet de tijd om met 
de cliënten in contact te gaan, als ze iets vragen. Ik ga 
in mijn ‘rol’ zitten. Ik ben niet bereikbaar en ik kan het 
in mezelf ook zo voelen: ik ben ook niet bereikbaar 
voor mezelf. Dat geeft veel stress. Alle reden om deze 
gedachte los te laten. Ik zou meer ontspannen zijn, 
kunnen zeggen wat ik echt voel en wil, in plaats van 
met de andere collega’s mee te praten over hoe erg ze 
zijn… Ik realiseer me, dat ik net zo ben als zij en nog 
steeds van mezelf houd, of ik nou betrouwbaar ben of 
niet. Als ik meer ontspannen ben, voel ik dat mijn buik 
zacht wordt, mijn hart laat de spanning los. Ik ben speel-
ser, ik lach meer, ik ben echt geïnteresseerd in wat de 
cliënten te zeggen hebben. En ik luister naar mezelf en 

doe wat van binnen goed voelt: ik houd van mijn werk!
Ik keer mijn overtuiging om.
‘Verslaafden zijn betrouwbaar.’ Ja, ze doen wat ze doen, 
net als ik en alle anderen. Geen uitzonderingen. 
‘Ik ben onbetrouwbaar naar hen.’ Ja, in gedachten of in 
mijn handelingen.
‘Ik ben betrouwbaar naar hen.’ Als ik deze overtui-
ging los kan laten, kan ik veel meer bij hen zijn. Ik sta 
mezelf toe betrouwbaar en onbetrouwbaar te zijn en 
houd evenveel van mezelf. Daar wil ik wel voor gaan.

Verslaafden geven me een ongemakkelijk gevoel
Ik kan nu zien dat ik dat zelf doe en keer het om.
‘Ik laat verslaafden zich ongemakkelijk voelen.’ Dat kan 
ik niet weten. 
‘Ik geef mezelf een ongemakkelijk gevoel.’ Haha, zo 
waar. Ik ben me nu meer bewust van wat ik aan het 
doen ben in contact met mezelf en met hen. Daar kan 
ik verder mee.

Hierna merkte ik al snel, dat ik niet meer op de oude 
manier in mijn werk stond. Het was een plezier voor 
me om benieuwd te zijn en te blijven naar wie ik op 
mijn werk voor me kreeg. Het helpt me om er fris in 
te blijven staan. Hoewel er natuurlijk af en toe nog wel 
eens wat gebeurt, is het niet meer zoals het was. Ook 
voor een collega met wie ik dit gedeeld heb, was het 
heel herkenbaar.

Miriam van den Berg

Tijdens een AH-bijeenkomst in Moorveld ver-
telt iemand een verhaal over incest. De pijn en het 
verdriet van de verteller zijn voelbaar en een lang 
verdrongen gebeurtenis uit mijn jeugd komt boven. 
Ik word me bewust dat het ook mijn verhaal zou 
kunnen zijn. Ineens begrijp ik waarom ik zo bang 
was voor liefde en niet kon genieten van mijn seksu-
aliteit. Onbewust plaatste ik er steeds dit verhaal tus-
sen en ik kon me daar niet onschuldig in voelen. Die 
onschuld was mij afgenomen. Ik was slachtoffer en ik 
haatte de dader. In allerlei situaties in mijn leven nam 
ik de schuld op me. Ik leefde niet echt, niet voluit, 
niet vanuit de kern van mijn wezen. Er lag altijd een 
waas overheen die mij scheidde van mijn diepere 
blijheid en vrijheid. 
Dit alles werd mij duidelijk nadat ik het had uitge-
sproken. Er werd naar mij geluisterd met open hart, 
heel liefdevol. Er werd geen oplossing geboden. En 
daar ben ik nu heel dankbaar voor, want er gebeurde 
iets in mij. Er kwam beweging en daardoor kon ik 

kijken naar wat er echt was. Jaren had ik geleefd met 
een verhaal uit het verleden, beladen met schuld 
zowel voor mijzelf als de dader. Na veel pijn en 
verdriet begon ik in te zien dat ik zowel dader als 
slachtoffer kon zijn. Toen me dat duidelijk werd, kon 
ik mijzelf en de dader vergeven. Een tijd later was ik 
in staat liefde naar hem te sturen en mezelf en hem 
in gedachten te omarmen. Op de dag dat ik dit deed 
is hij ’s avonds plotseling overleden. Wat fijn dat ik 
vergeven had! 
Ik kan het verleden nu zien als een verhaal dat mij 
geen pijn meer doet. Ik ben er zelfs dankbaar voor. 
Ik zie nu, dat ik de enige ben die mij mijn onschuld 
kan ontnemen. Dat ontroert me. Het feit dat ik hier-
over schrijf en tegelijkertijd in vrede blijf, is voor mij 
een bewijs dat ik echt vergeven heb. Mijn verhaal 
kan naar het rijk der fabelen en ik ben verlost. Wij 
beiden.

Karien Marechal

Naar het rijk der fabelen

Peter Winteraeken
Facilitator sinds 2002 te Echt
Deelnemersaantal: 7 (max. 12) 
Kosten: vrijwillige bijdrage 

De principes van Attitudinal Healing werken overal in 
door. Het gaat er daarbij niet om de wereld te verande-
ren, maar om mijn blik in overeenstemming te brengen 
met de waarheid. Zien dat iedereen liefde is - en dat dit 
alles is wat er is - en dus ik ook. Het trekt door mijn 
hele leven heen en brengt me veel vreugde, rust en ple-
zier. Dat zijn dingen die ik lang gemist en weer terugge-
vonden heb. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor.
De AH-groep die ik faciliteer is een heel gemengde 
groep; open instroom. Men durft zich te laten zien: van 
diep… tot in de hemel. Alles wat in het leven speelt 
wordt ingebracht. Heel levendig. Er wordt gelachen en 
gejankt en men durft ook grenzen aan te geven. Veilig 
en gezellig. Als facilitator zie ik mezelf als rustig. Ik kan 
goed luisteren, stel veel open vragen, deel graag eigen 
ervaringen - en probeer een voorbeeld te zijn van hoe 
het anders kan. Ik hou van mensen en van humor, maak 
graag kwinkslagen. Rustig blijven als iemand overstuur 
of angstig is, lukt soms wel en soms niet; het gaat wel 
steeds beter. 
Als een deelnemer mij een advies zou geven, zou 
dat misschien zijn: houd de introductieronde kort en 
besteed meer tijd aan de oefeningen. En misschien ook: 

eerder ingrijpen wanneer mensen te lang aan het woord 
blijven. Wat ik moeilijk vind, is als mensen om de hete 
brei heen blijven draaien (dat doe ik van tijd tot tijd zelf 
ook). Verder vind ik het moeilijk een spreker op de juis-
te manier te stoppen. Daarin ben ik nog aan het groeien. 
Ik merk dat hoe duidelijker ik word, hoe duidelijker de 
mensen worden. Als men kritiek heeft op mijn functio-
neren, kijk ik of ik dat in mezelf kan vinden en accep-
teren. Ik werk vanuit enthousiasme, kracht en rust. Ik 
geniet tijdens de bijeenkomsten van het lachen en ook 
van het janken, van dat de mensen zich durven laten 
zien. Een warm gevoel. Je komt ook nader tot elkaar. Het 
samenzijn. Dat we allemaal op elkaar lijken en niet alleen 
zijn en allemaal met onze eigen angsten leven en stukje 
bij beetje leren dat onze angsten niet waar zijn.

Het brengt me rust
Aanleiding tot het facilitatorschap was het feit dat ik 
zoveel mogelijk met groepen wil werken. Dat doe ik 
nu in mijn werk en vrije tijd. Willem Glaudemans zei 
ooit tegen mij: jij gaat dit werk doen - en kijk of je in 
de gelegenheid komt met groepen te werken. Die was 
er toen nog niet. De mogelijkheden zijn gekomen en ik 
pak ze aan. Ik faciliteer vooral omdat ik het heel leuk 
vind. Het brengt me rust, steeds meer, in het begin niet. 
Ik leer hierdoor mezelf kennen. Het lukt steeds beter 
om vanuit een visie naar mensen te kijken. Iedereen mag 
zijn zoals hij is, ik leg niets op. Toen ik pas begon met 
de groep bedacht ik programma’s. Tegenwoordig tref ik 
geen specifieke voorbereiding meer. 
Mijn kracht als facilitator is mijn enthousiasme; dat ik 
zelf in de praktijk ondervonden heb dat er een uitweg 
is uit angst. Ik heb dat zelf meegemaakt en doorstaan 
en kan laten zien hoe ik daarmee omga, een levend 
voorbeeld dus. Als ik angstig ben laat ik dat ook zien, ik 
laat gewoon zien wie ik ben. Ik weet nu dat het niet de 
omstandigheden zijn die angstig maken - en ik heb de 
kracht gevonden in mezelf. Mijn grootste ontdekking 
is dat ik, maar ook een ander niet iets fout kan doen! 
Iedereen doet ieder ogenblik het maximale wat hij of zij 
kan en alles komt voort uit liefde. Het is altijd goed. Het 
ervaren van de realiteit als hoogste waarheid… dat maakt 
het leven ook gemakkelijk. 
Wat ik nooit wil meemaken in de groep? Volgens Byron 
Katie moeten wij daar nu juist naar uitkijken! Naar 
vond ik het met een groep te stoppen vanwege een te 
klein deelnemersaantal.
Tip voor andere facilitators: leg je eigen persoonlijkheid 
in het faciliteren, wordt geen kopie en vergelijk jezelf 
niet met andere facilitators. Plan zo min mogelijk en 
speel in op wat er gebeurt. Kijk of je alles wat er gebeurt 
welkom kunt heten. En nu in de ik-vorm natuurlijk!

Annemarie van Unnik

Mijn kracht is mijn enthousiasme
AH-groepen werken volgens een vaste structuur. 

Toch is iedere groep anders, want de deelnemers 

zijn anders en ook de facilitators. In de rubriek 

Facilitators stellen zich voor brengt …van hart tot 

hart… verschillende facilitators voor het voet-

licht. Spot aan! Deze keer gericht op:
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Opnieuw een prachtig boek van 
White Eagle, voorzien van com-
mentaar door Anna Hayward, die al 
jarenlang verbonden is aan de White 
Eagle-lodge. Naast dit commentaar 
vind je in het boek meditaties, affir-
maties en praktische oefeningen. En 
tenslotte worden er door het hele 
boek heen ervaringen weergegeven 
van mensen die van nabij de dood 
hebben leren kennen. 
Een citaat: ‘Ben je bang? Maar 
waarom? De dood is een heel mooie 
ervaring. De meeste mensen kijken 
naar de nare aspecten, maar voor de 
ziel die verder wil, is de dood een 
prachtige ervaring. Wees nooit bang 
voor de dood. Piekeren zal je leven 
niet verlengen. Er is niets om bang 
voor te zijn. Er is geen dood. Je trekt 
alleen je fysieke jas uit, het fysieke 
lichaam waarin je bent neergedaald 
in de materie, naar de aarde. Je bent 
neergedaald op zoek naar kennis en 
wijsheid en op zoek naar ervaringen 
die je in staat stellen om vanuit de 
innerlijke Christus te functioneren, 
zonder de beperkingen van het ein-
dige denken. De ervaringen waar je 
doorheen gaat stellen je in staat om 
in de oneindigheid van de geestelijke 
wereld te functioneren. Dit is het 
enige doel van het leven’.
Dit citaat van White Eagle is zon-
dermeer de centrale boodschap. 
De woorden geven mij meteen het 
gevoel, het vertrouwen, dat alles goed 
is. Een gevoel dat nog versterkt wordt 
door de ervaringsverhalen van men-
sen, die iets heel, heel diep in mij 
aanraken. Om precies te zijn heb ik 

een paar keer flink zitten janken.
Een ander heel mooi en heel behulp-
zaam gedeelte vind ik de ‘affirmaties 
wanneer je iemand helpt die lijdt’. 
Het zijn er achttien en ik licht er hier 
drie uit. Wat ik geweldig vind, is dat 
je die affirmaties tegen jezelf zegt, 
niet tegen de ander. 

Wat ik moet vermijden:
1: Hun angst erger maken
2: Hen gaan bevoogden
3: Hun wanhoop versterken

Wat ik tegen mezelf moet zeg-
gen:
Ad 1: Ik heb geloof in je vermogen 
hier doorheen te komen.
Ad 2: Ik heb respect voor je pad, ook 
al is het anders dan het mijne, en 
daarom zal ik er niet van uitgaan dat 
ik weet wat jij moet doen.
Ad 3: Je karma is van jezelf. Ik weet 
dat ik je het beste kan helpen door 
geloof te hebben in jou en de blij-
vende essentie van het zelf, met een 
open hart naar je te luisteren, ont-
vankelijk voor hoe je je voelt en wat 
voor jou waar is.

Wat dit kan bewerkstelligen:
Ad 1: Je gelooft in hen op een 
moment dat ze aan zichzelf kunnen 
gaan twijfelen. Je geeft hun hoop.
Ad 2: Ze zullen je respect voelen en  
worden bemoedigd.
Ad 3: Je gelooft in hun geest en hun  
aardse zelf – je geeft hun geloof om 
door te gaan.

Wat mij betreft: een prachtig, lezens-

waardig, troostend en praktisch 
ondersteunend boek. Graag deel ik 
ook het gebed van toewijding van 
de White Eagle Lodge:

Moge het licht van Christus dat in mijn 
hart schijnt, over mijn gedachten waken, en 
mijn spreken en handelen leiden om mij 
dienstbaar te maken.
Moge het licht van Christus van mijn 
hart uitstralen, om zieken naar lichaam 
en geest te genezen, om achterblijvenden 
te troosten, om moedelozen op te beuren.
Moge het licht van Christus mijn denk-
beelden en die van alle mensen verlichten, 
mij ware wijsheid brengen en bewust-
wording van het eeuwige leven en van de 
Christus in alle mensen.

Emilia van Leent

White Eagle. Leven met sterven 
en dood. Met commentaar van 
Anna Hayward. Ankh Hermes, 
Deventer, 2003. 214 blz.,€19,95

Leven met sterven en dood

Toen Nelson Mandela president 
van Zuid-Afrika werd, hield hij een 
inaugurele rede die velen kennen, 
maar waarvan veel minder men-
sen weten dat hij daarin een tekst 
van Marianne Williamson citeerde, 
die gebaseerd is op Een Cursus in 
Wonderen en waarvan het begin 
luidt: ‘Onze grootste angst is niet dat 
we onvolmaakt zijn. Onze grootste 
angst is dat we mateloos krachtig 
zijn. Het is ons licht, niet onze scha-
duw, die ons het meest beangstigt.’ 
Het werd een beroemde tekst, die 
veel mensen in het hart raakt. Een 
tekst die bevestigt, wat sommigen al 
wisten, dat Mandela bekend is met 
de Cursus.
Na de overgangsregering van De 
Klerk, die tevens de laatste president 
van de apartheid was, stond Mandela 
met zijn regering voor de taak om 
het door de apartheid letterlijk 
verscheurde land weer te ‘norma-
liseren’ en af te rekenen met het 
verleden. Bij dit laatste is het gebrui-
kelijk om de weg van vergelding 
te kiezen: de slachtoffers moeten 
worden gewroken door de daders 
te berechten. Zie de verschillende 
VN-tribunalen en het internationaal 
strafhof in Den Haag. De regering 
Mandela koos hier deels voor, maar 
bewandelde daarnaast, en dit was 
veel belangrijker, de veel minder 
gebruikelijke weg van vergeving en 
verzoening. De Commissie voor 
Waarheid en Verzoening, kortweg de 
Waarheidscommissie, werd ingesteld. 
Deze beoogde een dialoog tussen 
slachtoffers en daders. In ruil voor 
volledige openheid en openbare 
getuigenis konden daders amnestie 
aanvragen. Het proces dat door de 
Waarheidscommissie in gang werd 
gezet, diende om de wonden die in 
de natie waren geslagen te helen en 
het mogelijk te maken dat daders en 
slachtoffers ‘in dezelfde maatschap-
pij kunnen samenleven, of zelfs maar 
in harmonie met zichzelf kunnen 
leven’.
De Zuid-Afrikaanse psychologe 
Pumla Gobodo-Madikizela, lid van 

de Waarheidscommissie en speciaal 
belast met de nazorg voor getuigen, 
doet in haar boek Veroverde vergeving 
verslag van dit proces en haar eigen 
worsteling hiermee. Centraal staan 
de gesprekken die zij in de gevange-
nis voerde met Eugene de Kock, een 
van de zogeheten wreedste uitvoer-
ders van de geheime operaties van 
het apartheidsregime.
Het belangwekkende van dit boek 
is dat het laat zien hoe vergeving als 
persoonlijke daad een politiek doel 
dient, waarvoor de voorwaarden op 
staatsniveau worden gecreëerd. ‘De 
vraag is niet langer of slachtoffers 
de plegers van wandaden kunnen 
vergeven, maar of wij (…) de voor-
waarden kunnen scheppen waarin 
alternatieven voor wraak kunnen 
gedijen.’ Tegelijkertijd blijft het een 
uiterst persoonlijk verslag van een 
psychologe die zelf een heel proces 
in vergeving doormaakt en tevens 
naar psychologische en sociologi-
sche verklaringen zoekt voor wat zij 
‘het kwaad’ noemt, van hoe mensen 
‘monsters’ worden. 
Regelmatig is het boek pure 
Attitudinal Healing, waar Gobodo 
het heeft over het delen van, het in 
het licht brengen van gruwelijke 
gebeurtenissen, ‘vertellen, erken-
nen en vastleggen’, ter heling van 
de geslagen wonden. Ook geeft 
zij indrukwekkende voorbeelden 
van vergeving. Zo zei De Kock, 
de eerste keer dat hij voor de 
Waarheidscommissie getuigde, dat hij 
graag zijn excuses wilde aanbieden 
aan de weduwen van vier bepaalde 
slachtoffers. Twee van hen stemden 
in om hem te ontmoeten.‘Beide 
vrouwen vonden dat De Kock 
had laten zien dat hij hun verdriet 
begreep en echt werd geraakt door 
hun lot. "Ik kon mijn tranen niet in 
bedwang houden. Ik hoorde hem, 
maar was te geëmotioneerd en knik-
te alleen maar om te zeggen dat ik 
hem vergaf. Ik hoop dat hij begrijpt 
dat we niet alleen om onze echtge-
noten huilen, maar ook om hem… 
Ik zou zijn hand willen pakken, hem 

laten zien dat er een toekomst is, en 
dat hij nog steeds kan veranderen".’ 
Dat laatste is trouwens wat Gobodo 
echt doet. Zij pakt de hand van het 
‘monster’ De Kock, een daad recht 
vanuit haar hart, maar ook een daad 
die haar in grote verwarring brengt 
en waar zij in steeds andere termen 
over reflecteert. Over het verschil 
tussen goed en kwaad en dat dit 
keuzemogelijkheden zijn, over de 
mogelijkheid dat de rollen van dader 
en slachtoffer kunnen wijzigen en 
dat schuld en onschuld kunnen ver-
anderen, over de vraag of zij zich 
identificeert met een moordenaar 
(‘Een deel van mijn geworstel met 
de bezoeken die ik aan De Kock 
bracht hadden te maken met mijn 
vrees door mijn empathie in de 
voetsporen van de moordenaar te 
treden’) en of hij zijn berouw wel 
echt meent, of het geen truc is. Dit 
laatste is erg belangrijk voor Gobodo 
omdat het haar overtuiging is, dat 
vergeving alleen mogelijk is na wel-
gemeende excuses van de dader. Zij 
heeft het over ‘voorwaarden voor 
vergeving’ en mensen die vergeving 
verdienen of niet.
Het probleem waar Gobodo mee 
worstelt, is de gedachte dat er een 
‘dader’ is die door zijn ‘slachtoffer’ al 
dan niet kan worden vergeven. De 
dader moet dan ook eerst aantonen, 
dat hij vergeving waard is. En dat 
is begrijpelijk gezien de traumati-
sche geschiedenis van Zuid-Afrika 
en het in de wereld gebruikelijke 
model van vergelding. Een Cursus in 
Wonderen leert echter, dat het daar 
helemaal niet om gaat. Vergeving is 
iets wat wij allen moeten leren en 
uitsluitend in ons eigen belang, om 
onszelf te bevrijden van schuld en 
zonde en in vrede te kunnen leven. 
Het interessante van Gobodo’s boek 
is nu dat zij vele malen benadrukt 
hoe belangrijk vergeving juist voor 
de ‘slachtoffers’ is. ‘Slachtoffers lijken 
soms zelf op zoek te zijn naar een 
mogelijkheid om te vergeven, omdat 
ze niet meer willen leven met hun 
haat, de haat die hen zo onlosma-
kelijk met de dader verbindt.’ En: 
‘Het werkelijke doel is het slachtof-
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Een politiek van vergeving NLP en stervenfer de mogelijkheid te bieden op 
den duur te genezen.’ De praktijk is 
sterker dan de leer. En dat is hoop-
vol. Zeker in het politieke kader 
waarbinnen vergeving en verzoening 
in Zuid-Afrika zijn geplaatst. ‘Wat 
bij de Waarheidscommissie gebeurde, 
is wellicht niet op alle situaties van 
toepassing. Maar uit het werk van de 
Waarheidscommissie blijkt wel dat 
een cyclus van politiek geweld kan 
worden doorbroken en dat er alter-

natieven zijn voor wraak en recht-
spraak die vergelding als doel heeft.’

Anita Koster

Pumla Gobodo-Madikizela. 
Veroverde vergeving; Oog in oog met 
de Zuid-Afrikaanse ‘killer’ Eugene de 
Kock. Uitgeverij Balans, 2003. 222 
blz., €16,50

Dit Ankertje is tot stand geko-
men op basis van een werkstuk 
dat Joe Rogge maakte tijdens zijn 
opleiding NLP. En het is een aller-
aardigst boekje geworden vol met 
oefeningen. Het gaat niet zozeer 
over sterven met je lichaam, als 
wel over sterven van je waarden, 
je concepten die horen bij sterven 
van het lichaam. Het zit, zoals 
gezegd, boordevol met uitgeschre-
ven NLP-oefeningen die je kunt 
doen, onder andere over je waar-
den, ontspanning, je eigen dood, 
vergeven, zelfvergeven, het leven 
loslaten. Ik kan me voor stellen 
dat deze oefeningen behulpzaam 
kunnen zijn.

Els Thissen

Joe Rogge, NLP en sterven, 
Ankertjesserie 279, Ankh 
Hermes, Deventer 2003, €4,95
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Wat een lieverd! Dat is de gedachte 
die telkens opnieuw bij mij op 
kwam tijdens het lezen van het 
boek Hotel Prison van Jan de Cock. 
Na jaren als ontwikkelingswerker 
in Chili te hebben gewerkt, besluit 
de schrijver om een jaar door de 
wereld te trekken, van gevangenis 
naar gevangenis. Hij wil gevangenen 
bezoeken en een of meer nachten 
hun cel met hen delen om hen te 

bemoedigen. Dit doet hij omdat hij 
ervan overtuigd is geraakt, dat gene-
genheid voor gevangenen de beste 
garantie is om na de detentie wer-
kelijk een nieuw leven te kunnen 
beginnen. De Cock ziet gevangenen 
niet als criminelen, maar als men-
sen die ooit, of niet eens, verkeerd 
hebben gehandeld. Hij benadert 
ze in het hier en nu en dan blijkt 
de grootste crimineel een mens 

met een vriendelijk hart te zijn. En 
ongelooflijk dankbaar dat er iemand 
naar hem omkijkt en gewoon als 
mens benadert. De Cock smeedt in 
de cellen veel vriendschappen voor 
het leven. Soms kan hij iets kleins 
doen om de deplorabele situatie 
van gedetineerden te verbeteren. Zo 
bezorgt hij sommigen een matras 
om op te slapen. Of hij brengt brie-
ven van gevangenen in den vreemde 
naar hun geliefden in hun geboorte-
land, waar hij dan naartoe reist.
Dit boek is een reisverslag, in sappig 

Een engel met een rugzak
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1 Een boeddhistische meditatievorm, waarmee in enkele Nederlandse gevangenissen wordt geëxperimenteerd.
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Toen Spirit voor elke dag in een enve-
lop op de deurmat viel, was ik blij 
verrast om twee redenen. De eerste 
is dat ik het erg leuk vind om van 
Marrigje Dijksma, een van de mede-
werksters van dit blad, een boek 
onder ogen te krijgen. De tweede is 
dat ik, naast de mooie gebonden uit-
voering, de inhoud van het boekje 
erg boeiend vind. Het is een boekje 
met 365 ideeën, gedachten en ziens-
wijzen, één voor elke dag van het 
jaar. Marrigje Dijksma noemt het 
zelf een spiritueel dagboek. 
Vaak vind ik dit soort boekjes flauw 
(en ik besef meteen dat dit een vette 
projectie moet zijn). Er wordt een 
wijsheid geventileerd. Ik stem ermee 
in, of niet, en ga weer over tot de 
orde van de dag. Dit boekje is anders 
en allesbehalve flauw. De teksten die 
zijn neergeschreven, worden niet als 
een soort op zichzelf staande wijs-

heid voor luie mensen aangeboden, 
maar vinden een inbedding door 
aanvullende vragen, die de lezer 
kunnen activeren. Dat maakt het 
makkelijk om naar aanleiding van de 
aangeboden tekst geestelijk in bewe-
ging te komen. Door de vraag bij 
het aangeboden idee, word ik met-
een met mijn gedachten mijn dage-
lijkse leven in geslingerd, om daar 
te kunnen zien hoe ik het er al dan 
niet afbreng in relatie tot het idee,  
mezelf en anderen. Dat ervaar ik als 
prettig en behulpzaam. Verder geeft 
het me de gelegenheid hartelijk om 
mezelf te lachen, als ik zie hoe ik het 
aanpak in mijn dagelijks leven.
Ik geef u een voorbeeld. Bij 31 
maart staat: Kun jij ‘het spijt me’ 
zeggen? En onderaan de pagina staan 
de volgende vragen: Wanneer wel en 
wanneer niet? Bij wie wel en bij wie 
moeilijk? Deze toegevoegde vragen 
helpen me, wanneer ik daar open 
voor sta, om me nog meer bewust 
te worden van het omgaan hiermee 
in mijn leven. Ik zie meteen waar ik 
dingen laat liggen, uit de weg ga of 
probeer te vermijden.
Nog een leuke vraag, 27 april: Wat 
is jouw speelgoed? Om onder aan 
de pagina de volgende suggesties te 
krijgen: Maak een inventarisatie van 
jouw speeltjes. Schrijf ze eventueel 
op. Ga na hoe gehecht je eraan bent 
en wat ze opleveren. Leiden ze je af 
van wat werkelijk telt of juist niet? 
Wat een geweldige eerste vraag en 

wat een mooie vervolgtekst. Om 
vervolgens naar aanleiding daarvan, 
oog in oog te staan met de hobby’s 
van mijn ego. 
En bij 12 juni: Wie of wat is jouw 
gids op je pad? En als toevoeging 
onderaan de pagina: Ga zitten, ont-
span je en neem de tijd om op je 
leidraad of gids te mediteren. Wat 
speelt er nu in je leven en in hoe-
verre laat je je hierbij door je gids 
leiden? Bij het ontbreken van enige 
leiding: hoe komt dat?
In de gebruiksaanwijzing van 
het boekje wordt uitgelegd wat 
bedoeld wordt met de begrippen 
die gebruikt worden. Zo wordt de 
lezer geregeld aangemoedigd om te 
brainstormen, mediteren en visua-
liseren. Ook wordt er gewerkt met 
lichaamsbewustzijn, worden er man-
tra’s gebruikt en wordt er gesproken 
over spiritualiteit, waarbij Dijksma 
zegt dat het hierbij vooral gaat om 
een fundamentele inspiratie, die je 
leven een doel en zin geeft. Om zin 
te ervaren is het belangrijk het doel 
in het oog te houden. Als dat is wat 
je wilt, kan dit boekje daar absoluut 
behulpzaam bij zijn.

Els Thissen

Marrigje Dijksma. Spirit voor 
elke dag. Uitgeverij Kavanah, 
Dwingelo, 2003. €16 
www.spiritvoorelkedag.nl

Wat is jouw speelgoed?
James Wanless richt zich met het 
boek Intuïtief handelen uw sleutel tot 
succes! vooral op het bedrijfsleven, 
én op hen die het leven als een 
bedrijf zien. Een van de eerste 
voorbeelden van intuïtie die ik 
lees, gaat over een vrouw die op 
een dag van plan was geen bh te 
dragen. Zij hoorde innerlijk dat 
ze dat wel moest doen. Korte tijd 
later werd zij geraakt door een 
spijker en ontkwam ze aan een 
verwonding door de vulling in haar 
gel-bh. ‘Blùrrrk!,’ was mijn reactie. 
Maar gaandeweg het boek werd ik 
enthousiaster. Er staan mooie din-
gen in en door de afwisseling met 
praktische oefeningen en vele cita-

ten, ziet het er levendig uit en leest 
het lekker. Een voorproefje:
‘Het verdient aanbeveling, te doen 
wat je weet. En snel, zodat je geen 
tijd hebt om je te laten verlammen 
door je analytisch verstand. Dat 
werkt te traag om bij de tijd te zijn. 
Intuïtie werkt in het nu. Stap uit je 
denkhoofd en kom in actie! Men 
kan lang met de mond open staan voor 
de gebraden eend naar binnen vliegt.’
‘Blijf meestromen met de inner-
lijke rivier van je gevoel en je zult 
gesteund worden, hoewel er op 
zijn tijd zandbanken, bochten en 
watervallen zullen voorkomen. 
Blijf stromen, net als het water, dan 
word je ook door de dieptepunten 

geloodst. Als je intuïtie toestaat tot 
je te spreken, begeleidt ze je met 
een onuitputtelijk reservoir aan 
wijsheid die zich blijft uitbreiden. 
Help ons altijd trouwe tuinlieden van 
de geest te zijn, die weten dat zonder 
duisternis niets geboren wordt en zon-
der licht niets kan bloeien.’

Annemarie van Unnik

James Wanless. Intuïtief handelen 
uw sleutel tot succes! Synthese-
Mirananda, Den Haag 2002,
€12,95

Vlaams, over De Cocks tocht van 
gevangenis naar gevangenis, een jaar 
lang, langs alle continenten. Hij ver-
telt vaak op humoristische wijze hoe 
het hem lukt, zich voor een of meer 
nachten in de bajes te laten insluiten. 
Dat blijkt niet eenvoudig te zijn als 
je geen strafbaar feit gepleegd hebt. 
Daarbij laat hij prachtige staaltjes van 
geweldloze communicatie en actie 
zien. Prachtig beschrijft hij bijvoor-
beeld hoe hij op het Plein van de 
Hemelse Vrede in Beijing rode anjers 
aanbiedt aan de wachten en zo een 
lach op hun gezicht weet te toveren. 
Ook al komt hij soms in benarde 
situaties terecht, hij weet toch altijd 
weer contact van hart tot hart te 
bewerkstelligen, waardoor alles in 
orde komt. 
Toen ik aan het boek begon vroeg 
ik me af of het op den duur niet erg 
saai zou worden, zo’n verslag van 
415 pagina’s. Na twintig bladzijden 
was ik verkocht. Ik heb het boek 
achter elkaar uitgelezen, geboeid, 
ontroerd, ontzet, vermaakt.
De gevangenissen waar de schrij-
ver komt zijn heel uiteenlopend 
qua atmosfeer, accommodatie en 
beleid. Soms verkeren gevangenen 
in onmenselijke omstandigheden, 

met nog geen matje om op te sla-
pen, soms niet eens water om zich te 
wassen, overal viezigheid en onge-
dierte. Daar staan andere bajessen 
tegenover met een verlicht regime. 
Een voorbeeld daarvan is een gevan-
genis in Delhi waar alle gevangenen 
verplicht moeten studeren. Het 
maakt niet uit wat, maar er moet 
gestudeerd worden. Verder worden 
zowel gevangenen als werknemers 
getraind in vipassanameditatie1. En 
dan niet in afzonderlijke groepen, 
maar gezamenlijk. Dat heeft tot 
gevolg dat de gevangenen en hun 
bewakers een hartelijke verstand-
houding krijgen en dat er nauwelijks 
sprake is van recidive!
Wat me raakt, is hoe De Cock 
belangeloos op pad gaat om men-
sen die bijna overal aan de kant 
zijn gezet, aandacht te geven en 
nu aandacht voor ze te vragen via 
zijn boek. Hoe hij laat zien dat ook 
gevangenen respect, liefde en leef-
bare omstandigheden verdienen. De 
manier waarop hij dat doet, ontroert 
me. Simpel, geen poespas, rondtrek-
kend met alleen een rugzakje, en vol 
vertrouwen dat hem overal onder-
dak en voedsel aangeboden zullen 
worden. En dat gebeurt ook. Zoals 

hij zelf zegt: ‘Mijn sympathie voor 
opgeslotenen is zelfs misschien niet 
zo onvoorwaardelijk. Ze is gegroeid 
uit de talloze lessen van geduld en 
vrijgevigheid, van een ongekende 
gastvrijheid en vreugde waarmee 
ze me telkens in hun cellen ont-
haalden. Met echte Braziliaanse 
koffie, Chileense empanada’s, of 
Venezolaanse pannekoeken, Chinese 
kroepoek en tranen drukten ze tel-
kenmale uit wat onzegbaar is. Ik kan 
een puntje zuigen aan hun vertrou-
wen. Grenzeloos’. Dat treft me het 
meest, dat hij deze mensen die door 
wat voor omstandigheden ook over 
de rand zijn gevallen, opzoekt omdat 
hem dat het meest gelukkig maakt. 
Zijn boek heeft me veel geleerd 
over verzoening en vergeving, over 
de eenheid van geven en ontvangen, 
over in het nu leven, maar vooral 
over de liefde die in ieder mens leeft.

Marian van den Beuken

Jan de Cock. Hotel Prison; de 
wereldreis van een tralietrotter. 
Lannoo, Tielt, 2003

Intuïtief handelen uw sleutel tot succes!
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ABONNEMENT!

Gun uzelf een abonnement 
op jaargang 2004, door overmaking van:

• Nederland: €14 of meer op postgiro 8905507

• België: €20 of meer op rek.nr. 088-2190186-18, Dexia Bank Maasmechelen

• Overige landen: €20 of meer op postgiro 8905507

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

Abonnement 2004. Als u een abonnement op een lopende jaargang neemt 

worden de reeds verschenen nummers nagezonden. 

Een abonnement loopt tot wederopzegging.

Gun uw favoriete politicus een abonnement! 
Een abonnement cadeau geven kan door overmaking van het abonnementsgeld en 

het sturen van een kaartje met uw naam en adres en naam en adres van degene 

voor wie het abonnement bestemd is.

Illustratie: Willem Hanhart


