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4
Vertrouwen

Bob Hermans - een interview



Ja, ze wilden wel op 
de cover. Jeremy & 
Cynthia, broer en zus 
en beiden vanaf hun 
geboorte blind. Vol 
enthousiasme staan ze 
in mijn studio en in 
het leven. Ze gaan naar 
een gewone school en 
Jeremy is zelfs de eerste 
blinde die zijn verkeers-
diploma heeft gehaald! 
Voor mij een voorbeeld 

van blind vertrouwen. Letterlijk en figuurlijk.
Vertrouwen is dan ook het thema deze keer. 
Vertrouwen we op onze ogen of kunnen we voorbij 
het lichaam zien? Vragen waarmee Jeanne van Poppel 
zich geconfronteerd ziet, door haar ervaringen met 
haar zwaar gehandicapte broer Jan.
Hoe te vertrouwen op de Cursus als je bijvoorbeeld 
flink ziek wordt? Kun je dat laten gebeuren in totale 
aanvaarding? Bob Hermans ziet zich als courseleraar 
o.a. door zo’n ervaring getest en wil de Cursus in de 
praktijk brengen. Een interview door Els Thissen.
Hoe doe je dat? Hoe kan je liefde blijven zien als 
je het journaal aan zet en alleen maar ellende ziet? 
Vragen. Vragen te over. Interessante en veelgestelde 
vragen, waar de redactie graag haar licht over wil laten 
schijnen. Marrigje Dijksma geeft haar visie vanuit de 
Cursus op bovengenoemde vraag, en ook Byron Katie 
krijgt een vraag waarop ze antwoordt.
Dan hebben we nog de vertrouwde, terugkerende 
items. Een facilitator stelt zich voor, dit keer Ynze 
Keetlapper uit Haarlem. Boekbesprekingen van interes-
sante boeken, zoals De kracht van Christus in ons van 
Roelof Tichelaar. En de immer sprankelende levensver-

halen van Annemarie van Unnik ontbreken ook niet.
Riet van Zijtveld-Vas Dias heeft trouwens alle ver-
trouwen in het leven en kijkt niet meer op van een 
wondertje. Mocht u er echter minder vertrouwen in 
hebben, dan kunt u altijd het stuk van Els Thissen nog 
lezen: ’Dat doen we over’.

En ook wij gaan weer verder, vol vertrouwen in het 
leven en in ons prachtblad. 2005 staat voor de deur en 
…van hart tot hart… zal dikker dan ooit dat jaar weer 
vier keer bij u op de deurmat vallen, als u dat wilt 
en zeker als u de nu bijgesloten acceptgiro invult en 
opstuurt.
Wij danken u in ieder geval voor uw vertrouwen en 
groeten u van hart tot hart.

Clea Betlem
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Kinderen, gegijzeld, leerling, kind van ouders, broer 
of zus, kleinkind van grootouders, 
overleden, gewond of niet.
Kind van God,
Je bent in mijn hart, ik zegen je.

Ouders, gegijzeld, grootouders, ouder van kinderen, 
kind van ouders, broer of zus, oom of tante,  
overleden, gewond of niet.
Kind van God,
Je bent in mijn hart, ik zegen je.

Leraren, gegijzeld, meester of juf, kind van ouders, 
ouder van kinderen, broer of zus, oom of tante,  
overleden, gewond of niet.
Kind van God,
Je bent in mijn hart, ik zegen je.

Mensen die gijzelen, kind van ouders, ouder van 
kinderen, broer of zus, oom of tante,  
overleden, gewond of niet.
Kind van God,
Je bent in mijn hart, ik zegen je.

Magdalena Gerken

Kinderen van Beslan
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in crisissituaties, zoals met die mazelen nu, kun je wer-
kelijk voelen van oké, waar ging het ook alweer over? 
O ja, de vrede van God. Nu ben ik even ziek, een 
beetje ziek, zwaar ziek. Maar het is ook in het donker-
ste van de nacht mogelijk vrede te vinden. 
Wat ik voelde was een soort van aangename gemoeds-
rust, die je totale aanvaarding zou kunnen noemen. 
Vooral ook omdat je op een gegeven moment stopt 
met vechten. Want als je je verzet tegen de behande-
ling, bijvoorbeeld tegen een eenvoudige injectie, dan 
verkrampen de spieren en die mensen hebben veel 
meer pijn dan mensen die zich totaal overgeven aan de 
medici en gewoon de zaken laten gebeuren. Dus het 
is het idee van het is niet goed zoals het is en ik moet 
me verzetten en ik wil God een handje helpen om 
het te verbeteren. En dat precies is het wat het conflict 
organiseert. Achteraf kun je zeggen, die ziekte was 
precies wat ik nodig had en dat is een bijzonder lief-
devolle les van formaat. Kennelijk dringen de lichtere 
vormen van les niet door. Dus alles wat je tegenkomt 
is eigenlijk voor je eigen bestwil. Ik moet niet in de val 
trappen van dat ik het op een of andere manier toch 
weet, en dat ontlenende aan de status van courseleraar. 
Degenen die de Course naar buiten brengen hebben 
het zelf het hardste nodig.’ 

Een idee van overgave
‘Ik zeg tegen de mensen die in de groepen zitten van, 
als je echt vooruitgang wil boeken en in de diepte wil 
gaan met die zaken, doe dan zoals ik, breng de Course 
naar buiten, vertel het aan anderen. Want dan krijg je 
inderdaad de gêne die mensen voelen, wanneer hun 
gevraagd wordt wat die cursus eigenlijk is. En wat 
moet je daar dan op antwoorden?
Tijdens die ziekte was er een idee van overgave. Niet 
als onverschilligheid, maar in de zin van gemoedsrust. 
Het is nu zo en ik kan me ermee verzoenen. Dat heb 
ik glashelder ervaren. En het is jammer, dat ik dat in 
het helingsproces niet altijd als bij toverslag kan of kon 
oproepen. Maar je hebt van die lichtende bakens nodig, 
wanneer je spreekt over een “black night” of the soul’ 

of iets van dien aard. 
Gewoon om jezelf 
eraan te kunnen 
herinneren, dat wat 
Jezus zegt gewoon 

haalbaar is. Het is geen theorie, het is haalbaar. En keer 
op keer tuimel ik in de egovalletjes en keer op keer sta 
ik weer recht en zeg ik dat er niks aan de hand is.’

Wie of wat ben jij?
‘Ik ben een blauwe kangoeroe onder water, ik ben 
een courseleraar, ik ben een gesjeesde biochemicus die 
leeft van een uitkering. Ik ben een liefhebber van leuke 
dames. Ik ben iemand die serieus op zoek is naar de 
zin van het leven en de vraag naar de zin van het leven 

heeft opgegeven, in ruil voor de beleving. Ik ben geest 
en dat lukt wel in de droom. Maar nogmaals, het is niet 
zo dat we het allemaal niet zouden weten, het is de 
herinnering, de verbinding leggen met… Me constant 
herinneren van oké Hermans, rustig, er is niets aan de 
hand, je droomt en nu schijnt de zon.’

Wat is de essentie van je werk?
‘De essentie is aanwezig zijn. En dan bedoel ik niet 
fysiek aanwezig zijn, want dat lukt wel. 
Ik heb tot mijn schade en schande een paar zaken 
moeten afzeggen door die mazelcrisis. De gedachte 
was, dit kan toch niet. Op sommige plaatsen was al 
betaald. En als je dan toch over die drempel stapt, dan 
zijn de mensen heel begripvol. Er was een gedachte, 
de Course, de heilige plicht roept. Als je dat beseft bij 

jezelf, dan zeg je, ging dit over vrede, over vrijheid?
Ook delen of kwetsbaar opstellen, zo weinig mogelijk 
afscheiding, afstand in de groep. En de mensen ook 
geruststellen en uitnodigen om hun verhaal te vertellen, 
om alleen maar te ontdekken dat iedereen in hetzelfde 
bedje ziek is, of in hetzelfde bootje zit. En dat we 
echt niet speciaal zijn. Iedereen zoekt geborgenheid, 
gemoedsrust, vrede, een vorm van veiligheid in deze 
waanzinwereld. En dat wil je wel eens vergeten. Dus in 
de spiegeling en in de deling ontdek je: het zoonschap 
is Éen. En ik zie het als mijn taak om dit gevoel te 
bevorderen. En soms wordt het acuut therapeutisch, als 
mensen met concrete dingen komen. Daar kun je dan 
op ingaan en ze uitnodigen, dat ze zover gaan als ze 
willen gaan, in vrede, met de dingen boven te brengen. 
Wat ik wil is de mensen en mezelf helpen herinneren 
aan onze identiteit in waarheid. Wij zijn de liefde van 
God. En ik wil het ook graag zelf geloven.’ 

Heiligheid is heelheid
‘Je leert op een andere basis beslissen, dan waaruit je 
gewoonlijk beslist. Ik ben vanuit een behoorlijk men-
taal intellectualistische hoek in die Course gewaaid. 
Toen ik ermee in contact kwam, was ik hooguit drie 
jaar weg uit die academische wereld waar ik in het 
wetenschappelijk onderzoek werkte. Dus daar wordt 
alles wat je in handen krijgt in stukjes gehakt, analyse, 
uitvlooien, dat was best leuk. Maar dat helpt je geen 
bal verder wanneer je heelheid wilt ervaren, want 
daar gaat het over: heiligheid is heelheid, is het geheel. 
Natuurlijk heb je in biologie, in ecologie een beetje 
manifestatie van het idee dat je niks kan isoleren zon-
der aan het geheel tekort te doen. Maar met de Course 
wordt het wel heel warm en wordt het ook verdorie 
concreet, want het gaat over jou. Het is de uitnodiging 
tot een doorgedreven eerlijkheid naar jezelf toe.’

Els Thissen

‘Leraar van God, je bent niet zo ver als je denkt. 
Jezus is altijd een openbaring, is altijd een stap 
vóór en je hebt er altijd baat bij van gewoon te 
luisteren en te beseffen dat je het eigenlijk niet 

weet.  Als je, zoals ik, geholpen hebt met de Course 
te vertalen en groepen hebt tot in Brielle, Ridderkerk 
en Roosendaal, dan krijg je ongewild dat idee van de 
Course, dat is voor een deel deze jongen! Maar alleen 

Bob Hermans hielp de Cursus vertalen en leidt 

enkele coursegroepen. Als we hem in zijn huis 

in Antwerpen interviewen, praat hij al honderd-

uit nog voordat wij de bandrecorder aan kun-

nen zetten. Zo vallen we in een verhaal over de 

mazelen die hem velden, de inzichten die daar-

door opkwamen en nog veel meer.

Er is geen angst groter dan die voor 
verlossing

Wat Jezus zegt, is gewoon haalbaar

Robert Henri Victor 
Hermans, 13 oktober 1958 
te Hasselt België. Gehuwd 
en gescheiden wonend. 
1 dochter (19 jaar). Beroep: 
levensonderzoeker, levens-
vinder.

INTERVIEW MET  BOB HERMANS
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Wat is de meest essentiële invloed van de Cursus op jouw 
leven?
‘Het aanreiken van een kader waarbinnen alles past, en 
waarbinnen ik gerechtvaardigd, gerust mezelf kan zijn. 
En dat betekent dat ik heel vaak die blauwe kangoe-
roe onder water ben, die speelt in de speeltuin van de 
dromen. En dan spelen we griezelspelletjes, en dan de 
optimist en dan de courseleraar, en dan spelen we het 
nukkige jongetje, en dat maakt geen verschil, want het 
mag er allemaal zijn. Omdat daarachter en daarboven 
dat niveau blijft van de Zoon van God. Die ligt veilig 
in zijn bedje in de hemel en droomt zijn droom van 
afscheiding. En die herinnering is zo rustgevend en zo 
geruststellend dat ik heel blij ben met dit interview. 
Want als de conclusie is, dat dit niet helemaal is wat ik 
ervan verwacht, kan ik nooit terug naar waar ik ooit 
was. Maar bij uitbreiding is dat sowieso het geval. 
Ik kan niet terug naar een verleden waarbij de Course 
mij steunt, en dat is er sowieso niet. 
Dus een van de aangename verschijnselen van de 
Course is dat je automatisch naar het nu gezogen 
wordt. De Cursus kadert de dingen allemaal in. Illusie 
die mij weghaalt van blijdschap, illusie die mij dich-
ter brengt bij mijn ware aard. Egodenken - Heilige 
Geest. Dat is goed nieuws, ik ben werkelijk vrij, maar 
het krasse is hoe ik mezelf op de proef lijk te stellen. 
Je hebt het nog niet helemaal verdiend; doe nog een 
workshop, nog een lezing, dat is werkelijk heel bizar.’

Een duale droom
Welk stuk van de Cursus heeft jou het meest geïnspireerd?
‘De lyrische passages, bijvoorbeeld het vergeten lied. 
Waar het op aankomt is dat die letters als gouden lich-
ten recht je hart binnenstromen, dat je je aangesproken 
voelt op een niveau dat alle analyse en hersenfuncties 
overstijgt. Maar ik ben evenzeer gecharmeerd door de 
ijzeren onverbiddelijke logica van de Cursus. Het staat 
vol met sluitredenen: als dit ... dan dat. 
Als wetenschapper ben ik op zoek gegaan naar de fou-
ten, om het minste barstje te gaan uitvergroten, maar 
ook als getrainde zoeker vond ik er geen. En uiteinde-
lijk werd ik aangesproken op twee niveaus, waarbij ik 
niet in de gaten had dat het hartsniveau misschien wel 
doorslaggevend is geweest. Als ze me gezegd hadden, 
dat ik vijf jaar lang gratis voor een Hollandse uitgeve-
rij een boek over God zou vertalen en daarna op een 
vogelenmarkt op een sinaasappelkist daarover zou spre-
ken… Hoe zot, en toch is het zo gegaan. 
Een van de andere aspecten is; er is geen bal te snappen 
van het hele spel samen. Dat vind ik zo’n geruststelling. 
Vroeger werd ik betaald om te begrijpen. Nu betalen 
mensen me om te horen te krijgen: er valt geen bal 
van te snappen, doe geen moeite. En waarom kun je 

er geen bal van snappen, uiteindelijk is het het idee 
dat je een kleiner doosje in een container kunt steken, 
maar de container niet in dat kleine doosje. Ultiem 
valt het samen, het zoonschap, er is geen afscheiding 
van de vader en de zoon, er is geen afscheiding en er is 
geen grens. Dus alles valt samen en dat kunnen we niet 
snappen. Er is geen analogon in deze wereld waar we 
dat in de vorm van beeldspraak of vergelijking kunnen 
formuleren, the Oneness. Deze wereld is en blijft een 
duale droom.’

Wat is je grootste inzicht dat je uit de Cursus hebt geput?
‘Ik snap er geen bal van en ik weet het niet. En op het 
moment dat ik het denk te weten, staat de val open 
om met mijn bakkes tegen de vloer te gaan. Kleine 
kinderen ravotten, vallen, staan op en spelen verder. 
Maar volwassenen zeggen waarom heb ik de mazelen, 
ik ben kostwinner, wat denken ze wel; al die dingen 
komen naar boven. Maar feitelijk is er niks aan de hand 
dus ga ik gewoon door. Makkelijk gezegd. Dus dat idee 
van leef in het nu. Verleden oké, dat heeft iedereen, 
maar het doet niet ter zake. “The past can not hurt me, 
for it is past.”  Maar mijn gedachten over het verleden, 
ja. Dus mijn mentale discipline. De centrale figuur, dat 
heb ik aan den geeste ondervonden, is het lichaam.’

Wat is voor jou waarlijk helpen?
‘Vroedvrouw spelen. Je helpt bij het baren van waarach-
tigheid in de droom, in die zin dat mensen ontdekken 

In de hemel valt er niks te begrijpen

wat hun ware identiteit is. Jij bent de Christus samen 
met mij. En de ene is het helemaal vergeten, een 
klein vonkje schiet er over van heel ver. En de ander, 
schijnbaar, is dichter gebonden, verbonden, betrokken, 
bewust in dat licht van de Christus die we sowieso zijn 
en gelukkig nooit kunnen kwijtspelen. Dus het baren 
van die waarachtigheid. Of omgekeerd, het wegnemen 
van al die illusies, die in de weg staan om die waarach-
tigheid te ervaren. Dus het is een cursus in afleren, of 
in het ontleren. Het ware helpen komt er voor mij dan 
op neer om dat te faciliteren.’

Het zout op de patatten
Wat is de betekenis van ervaring voor jou? 
‘Dat is het zout op de patatten, de rechtstreekse toet-
sing tussen wat ik als theorie en wat ik als praktijk 
beschouw. Ervaring is het diepste contact tussen het 
zelf dat we delen, het Christuszelf en de droom en alles 
wat daarin gebeurt, ego, beelden, ideeën. En dat is waar 
ik voor ga, voor de ervaring van de ervaring. En ik 
schuw niks. Het idee is, je kunt er niet omheen maar 
wel dwars door. Je kunt de boot afhouden, vandaag 
nog geen verlossing. De eigen ellende is bekend en 
er is geen angst groter dan die voor verlossing. En dat 
geldt ook voor mezelf.’ 

Waarom doe je het dan als je er bang voor bent?
‘Er is geen andere weg. Wat ga je doen, je wilt erdoor. 
Als ik dan toch hier ben, wil ik het meemaken. Als je 
uiteindelijk beseft dat er niks aan de hand is, dat verlos-
sing niet ver weg ligt, maar dat we al aangekomen zijn, 
dan komt alles weer in een ander perspectief.’ 

Waarom ben je begonnen met het geven van workshops en 
trainingen?
‘Omdat ik zo opgevoed ben en het mij beleefd 
gevraagd werd. En ergens voelde ik dat ik het kon 
uitleggen. De ideeën van de Course zijn overal 
beschikbaar en de weg van ervaring en aansluiting 
bij waarachtigheid van hoe het werkelijk zit, ligt voor 
iedereen open. Begrijpen doe ik het niet. En ik was er 
zelf door gegrepen.’ 

Is er iets dat je wel begrijpt?
‘Begrijpen is het duale niveau. De grijper en het 
gegrepene en begrip. In de hemel valt er niks te 
begrijpen, daar wordt gesproken over kennis, oneness. 
Dat betekent letterlijk, er is geen tweede. Weten is, ken 
uzelf en u kent al. Wij begrijpen eenheid niet. Soms 
ervaar je zoiets, en dan is het oké. Maar begrijpen is er 
niet bij en dat vind ik bevrijding.’

Ben je verlicht?
‘Natuurlijk. We leven in een wereld van gradaties. 
Contrasten zijn nodig om waar te nemen. Sommigen 
beseffen in meer of mindere mate dat zij verlicht zijn 

en anderen weigeren dit te geloven. Verlichting is dan 
het ego liefdevol loslaten. Het is makkelijk om de ver-
lichte te spelen, maar daar gaat het niet om; fake it till 
you make it. De kracht van ideeën is van dien aard, dat 
als we ze onszelf vertellen ze gaan postvatten en door 
de herhaling gaan ze zich nestelen.’

Wat is je grootste angst?
‘Weet ik niet, bevestigt te zien dat mijn dromen uitko-
men. Omdat dat een verantwoordelijkheid op mij legt. 
In de zin van een geweldig instrument in Gods handen 
om eigenlijke liefde te delen en te laten stromen en 
er vertrouwensvol gebruik van te maken. En dat roept 
kennelijk angsten op: verlossing, verlichting, vrij zijn, in 
het nu zijn.’

Telkens terug naar af
Ben je gelukkig?
‘Ik zou willen dat ik volmondig ja zou kunnen zeg-
gen. Maar nee, niet in de zin van wat ik me voorstel 
dat geluk kan zijn. Ik ervaar wel meer en meer tevre-
denheid en meer en meer rust en dankbaarheid dat ik 
dit pad mag bewandelen. Maar het blijft spannend. Je 
blijft de dingen op maat krijgen die je nodig hebt om 
verder te groeien. Ik hoor het mezelf zeggen. En je 
hebt er geen kijk op. Je kan het vergelijken met in een 
kringetje te lopen. Telkens terug naar af. En weer leren. 
Waarneming is een spiegel, ik zie telkens mezelf. Het 
is een spiegelpaleis. En het enige dat je daarmee kan 
doen, is eruit leren En het bevalt me. Ik kan regelmatig 
een gevoel van dankbaarheid ontwikkelen dat ik dit 
mag meemaken. En ik maak me minder zorgen om de 
toekomst.’

Als mensen zich ongelukkig voelen, betekent dat dan dat ze 
iets fout gedaan hebben?
‘Nee, meer dat ze zich vergist hebben. En daardoor 
krijg ik de boemerang van gedachten die ik koester, 
uitzend en deel en die zich manifesteren, weer terug. 
Want het zijn scheppende krachten. Let op wat je 
denkt.’

Wat heb ik nog niet gevraagd dat je wel wil zeggen?
‘Hoe komt het dat er zoveel vraag is naar dit soort 
werk, spiritualiteit, zingeving, vervulling? Ik hoef geen 
ruchtbaarheid te geven aan dit werk, mensen komen 
toch. Daar leid ik uit af dat we in een tijd zitten, een 
droom, een wereldwijde nood, ook al bestaat die 
wereld, onze eigen belevingswereld dus, op zich niet. 
Er blijkt behoefte te bestaan nu, om daar mee bezig te 
zijn: zingeving, vervulling. En daar concludeer ik uit 
dat wij als mensheid, de wereld als heelheid gaan bekij-
ken, waarbij je natuurlijk die wereld verbetert door bij 
jezelf te beginnen.’ ●

Let op wat je denkt
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Els Thissen

Soms zijn er van die dagen! Misschien ken 
je ze ook wel. De wekker is net afgelopen, 
het licht amper aan en je zit elkaar al in de 
haren. Of jij of je partner komt het huis 

binnen, de jas is nog niet opgehangen en je hebt al 
bonje.
Jaren geleden zat ik op een maandagmorgen in een 
volle coupé in de trein van Oss naar Nijmegen op weg 
naar mijn werk. Ik las stukken voor mijn werk, toen de 
conducteur de schuifdeur van de coupé opende en met 
luide stem en een stralende blik riep: ‘Goedemorgen 
dames en heren’. Verstoord en verbaasd gaapte ik hem 
aan over de rand van mijn papieren en ik zag, dat ook 
mijn medepassagiers lichtelijk ontzet eenzelfde schaap-
achtige blik produceerden. En… niemand zei wat! 
De conducteur keek verrast rond en zei met montere 
stem: ‘U groet uw conducteur helemaal niet! Zo gaat 
dat niet dames en heren. Dat doen we over!’, waarop 
hij door de deur waardoor hij gekomen was verdween, 
deze sloot, enige tijd wachtte, de deur opnieuw open-
schoof en de coupé binnenkwam. Uiteraard zijn zin 
monter, luid en duidelijk herhalend: ‘Goedemorgen 
dames en heren’. Uit alle kelen klonk nu een luid, 
duidelijk en gezamenlijk: ‘Goedemorgen conducteur’, 
waarop de conducteur voldaan riep: ‘Zo mag ik het 
horen,’ en stralend onze kaartjes knipte.
Ik was helemaal opgewonden over wat ik meemaakte 

en vond het werkelijk briljant. Zo’n simpele manier 
om het leven meteen beter te maken. We doen het 
gewoon over. 
’s Avonds bij thuiskomst zei ik tegen Anja, mijn partner: 
‘Dat doen we ook!’ We maakten de afspraak om als we 
met elkaar in een onverkwikkelijke situatie terechtkwa-
men en een van ons de helderheid van geest had om 
te roepen: ‘Dat doen we over’, dat we daar dan allebei 
gehoor aan zouden geven. Sinds die afspraak hebben 
we regelmatig dingen overgedaan. Dat zag er dan uit 
als: de wekker opnieuw zetten, het licht weer uit, weer 
onder de ‘vette lappen’ zoals mijn vader pleegt te zeg-
gen en wachten tot de wekker gaat. Om dan opnieuw 
wakker te worden en met vriendelijke stem te zeg-
gen: ‘Goedemorgen schatje, heb je lekker geslapen?’ 
Of de jas weer aan, de tas mee en door de deur naar 
buiten, om even later opnieuw met de sleutel binnen 
te komen en te roepen: ‘Hallo schatje, heb je een fijne 
dag gehad?’

Foute keus, kies opnieuw
Iets gewoon over doen, of opnieuw kiezen is een 
interessant thema. Je zou het ook kunnen zien als je 
mening veranderen. Ik hoor mensen wel zeggen, dat 
als je A zegt je ook B moet zeggen. Wat ik dan hoor, 
is dat als iemand z’n billen brandt, hij of zij op de 
blaren moet zitten. Na veel jaren ook zo te hebben 
geleefd, heb ik besloten dat aan anderen over te laten. 
Bijvoorbeeld aan de mensen die er zo’n standpunt op 
na houden. Ik voel er gewoon niets meer voor. Ik heb 
besloten dat als ik een foute keuze heb gemaakt, ik 
altijd opnieuw kan kiezen. Desnoods een minuut na 
mijn eerdere keuze. Mijn moeder noemde mij daarom 
wel eens onbetrouwbaar. Ikzelf noem dat flexibel. Ik 
ben blij dat ik mezelf niet langer vastpin op beslissin-

Geen enkele keuze is ooit definitief, ook al heb 

je dat gevoel misschien wel. Op iedere beslissing 

kan worden teruggekomen. Els Thissen vertelt 

over ‘de les van de conducteur’. 

gen die me niet gelukkig maken. Ik mag opnieuw kie-
zen als ik een foute keuze heb gemaakt. Gelukkig maar. 
Dat maakt mijn leven een stuk aangenamer.
Het is inderdaad een geluk dat we onze mening mogen 
veranderen. En het kan zijn dat sommige mensen dat 
niet fijn vinden. En het kan voor het leven van ons 
eigen geluk echt nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
iemand die besluit, nadat hij of zij getrouwd is en daar 
dus ja tegen gezegd heeft, te willen scheiden. Deze per-
soon heeft kennelijk zijn of haar mening veranderd. En 
dat is goed, als de situatie waarin iemand leeft niet langer 
gelukkig maakt.
Het is een kostbaar goed om, als je innerlijk je mening 
veranderd hebt, dat ook in de materie neer te zetten. Om 
dat wat er binnen in je leeft en met je geluksbeleving te 
maken heeft, ook naar buiten te brengen. Dan vermijd 
je geheimen, schuld, schaamte, schroom en een soort van 
dubbelleven. Je vermijdt een uiterlijk leven dat niet over-
eenkomt met hoe de dingen innerlijk ervaren worden.
Het kan zijn dat die gevoelens van schuld en schaamte 
aanwezig blijven, tot het moment dat jij je innerlijke 
wereld die met het ervaren van geluk te maken heeft, 
naar buiten brengt. Maar zodra je dit gedaan hebt, zul je 
zien dat het een zegen is dat je een innerlijke schoon-
maak hebt gehouden. Dit los van de regelzaken die 
er op je afkomen, omdat je een andere beslissing hebt 
genomen. Omdat je wat er innerlijk leeft in harmonie 
brengt met de uiterlijke wereld. 

Er kunnen natuurlijk allerlei gedachten opkomen over 
wat de mensen over je zullen gaan zeggen. Het kan dat 
ze jou en je gedrag lijken af te keuren. Het is zelfs zeer 
waarschijnlijk, dat er iemand zal zijn die dit doet. Al 
is het maar de persoon met wie je het meest direct te 
maken hebt in zo’n situatie en die liever wil dat er niets 
verandert. En toch, weet dat als jij je eigen hart volgt 
in het leven, je eigen pad, jouw innerlijke leiding, dat 
dit meer rust geeft dan wat dan ook. We zullen de spo-
ken die er in ons hoofd spelen, over wat we denken dat 

anderen zullen zeggen, moeten trotseren. Het grappige 
is natuurlijk, dat jij degene bent die je eigen leven moet 
leiden. Net zoals wij dat moeten. Anderen doen dat niet 
voor ons. Die hebben het te druk met het leiden van 
hun eigen leven. Dus is het goed aan jezelf te vragen, in 
plaats van aan anderen, wat voor jou op dit moment het 
beste leven is, wat het beste antwoord is op de vragen 
die je hebt. 
Alle gevoelens van angst, schroom, schaamte die daarbij 
een rol kunnen spelen, zijn gevoelens die zich in jezelf 
afspelen. Het kan zijn dat je een ander gebruikt om 
deze gevoelens op te projecteren. Dan zeg je dat je bang 
bent, dat een ander je bijvoorbeeld zal afkeuren om wat 
je doet. Maar ook nu komt het er zoals altijd weer op 
neer, dat als je iets in jezelf afkeurt, dat ook is wat je naar 
buiten projecteert. Je kunt immers niets anders waarne-
men dan wat in je denken aanwezig is. Dus je kunt niets 
anders waarnemen dan je eigen naar buiten geprojec-
teerde gedachte van afkeuring. En dat zul je ervaren als 
afkeuring door anderen. En zo is de cirkel weer rond.

Het leven van vrijheid
Als ik mezelf goedkeur, is dat ook waarmee ik naar bui-
ten treed en leef. Als er dan iemand is die mij of mijn 
gedrag afkeurt, kan ik mezelf afvragen of ik dat herken. 
En als ik dat niet herken, dringt deze persoon niet eens 
tot me door met zijn boodschap. Dat komt omdat ik 
hem of haar niet geloof in wat er gezegd wordt. Ik neem 
het niet serieus en niet persoonlijk.
Ooit vertelde een vriend me dat hij op zijn werk een 
fax kreeg waar ‘DRINGEND’ bovenstond. Hij ver-
telde mij dat zijn gedachte was: ‘Dat kan niet voor mij 
bedoeld zijn, want ik heb nooit haast,’ waarop hij de fax 
eerst een dag heeft laten ‘uitdampen’ op zijn bureau.
Dat verhaal heeft veel indruk op me gemaakt. Ik heb het 
onthouden en moet er nog steeds om lachen. 
Als ik op mijn leven terug kijk, dan is er nog nooit 
iemand geweest die me ooit, met welke mening of met 
welk oordeel dan ook, heeft kunnen afhouden van wat 
ik werkelijk wilde. Ik trotseer alle tegenwerking als er 
iets is dat ik werkelijk wil. Ik laat me niet van mijn 
spoor afbrengen. Ik doe wat ik wil doen, als ik het echt 
wil. Al is het na jaren.
En er zullen misschien mensen zijn die er een probleem 
mee hebben dat jij je hart volgt en iets anders doet dan 
zij gewend zijn. En dat wat je doet wordt afgekeurd, niet 
geaccepteerd of gewaardeerd. Of dat mensen het een 
probleem vinden dat jij je mening verandert, of doet 
wat je echt wilt. Zoals er ook mensen zullen zijn die 
het geweldig vinden wat je doet en voor wie je op zo’n 
moment een levend voorbeeld bent, een bron van inspi-
ratie en een leraar in het volgen van je hart en het leven 
van vrijheid. ●

We zullen de spoken in ons hoofd 
moeten trotseren

Dat doen we over
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voldoet in geen enkel opzicht aan de verwachtingen 
van de wereld. Ze kunnen geen van allen praten. Dit 
zijn bewoners van zeer laag niveau, zeer speciaal dus! 
Op dit moment laten hun lichamen mij absoluut niet 
de Christus zien.
In gedachte open ik een aanval op de medewerkers 
en de beleidsmakers. Is dit zorg-op-maat?! Staan deze 
zorgvragers centraal? Wat doen jullie nog meer dan 
urenlang schriftelijk rapporteren? Het is zaterdagmid-
dag, ga wandelen! Enzovoort, enzovoort. Mijn ergernis 
zwelt en zwelt. Ik kijk nog eens goed rond en word 
dan wat rustiger en stiller. Er komt een gedichtje bij 
me op:

Zonder de deur uit te gaan
Kan men de hele wereld verkennen
Zonder naar buiten te kijken
Kan men de weg van de Hemel zien
Hoe verder men reist
Hoe minder men weet.

De wijze kent alles zonder te reizen
En noemt, zonder te hoeven kijken
De dingen bij hun naam
Hij doet niets en volbrengt toch alles.

Zo blijf ik een poosje zitten en denk dan, stel dat ze 
‘in gesprek met God’ zijn en zo mij willen bereiken. 

Van deze gedachte ga ik glimlachen. Langzaam laat ik 
de ‘misvormingen’ uit mijn waarneming los en zeg in 
mijzelf, wat kan er meer vreugde geven, dan te zien 
dat wij in niets misdeeld, maar gelijkwaardig zijn aan 
elkaar. Ook zij zijn mijn verlossers, door wat ze in mij 
losmaken. Ik voel mij meer en meer opgenomen in 
hun stilte en er bestaat geen tijd meer.
Plots herkent Jan de tas met schoon wasgoed naast zijn 
stoel en kijkt dan op en herkent mij. Zijn gezicht ver-
toont een en al blijheid. Enthousiast pakt hij me bij de 
hand en wil snel weg. Ik zwaai dat we weggaan. 

Een huppelpasje van plezier
De novemberzon komt iets meer door, ik voel hem in 
m’n rug. Jan pakt me stevig bij de arm en zwaait met 
de andere in de lucht en maakt een soort huppelpasje 
van plezier.
We lopen in onze eigen schaduw en ik zeg: ‘genoeg 
schaduwscheppers gezien Jan’. Ik draai ons allebei 1800 
om en we lopen nu het zonlicht tegemoet. Jan kijkt 
me even écht aan en buigt zich voorover, klapt een 
paar keer in z’n handen en maakt een paar harde gelui-
den. Mooi jubelliedje, lach ik.

Samen beleven we een heerlijke middag, we wandelen 
in de natuur, zijn voeten worden gemasseerd, hij zit bij 
me op schoot, speelt met groot Lego en we snoepen 
en eten wat. Ik praat tegen Jan en de Heilige Geest is 
onze tolk. Mij goed realiserend dat juist het lichame-
lijke aspect veel aandacht krijgt, is dit toch de weg die 
ik samen met hem ga. Het lichamelijke is de ingang tot 
diepere lagen in hem. 
Jan brengt veel in mij teweeg. Ik ontmoet mijn eigen 
diepste wezen, ontdaan van alle franje. Ik ervaar waar 
ik op dat moment ben. Juist non-verbaal laat hij mij 
voelen dat we eenheid, liefde en in vrede zijn. Ik weet 
zeker dat we allebei vele heilige momenten ervaren. 
Dank je wel Jan.
Als ik hem ’s avonds naar huis breng worden we door 
een blijmoedig gezelschap ontvangen. Ze zijn allemaal 
al in bad geweest en lopen in pyjama en peignoir rond. 
Ze zijn weer blij dat Jan er is. Zijn persoonlijke bege-
leider vraagt me om bij de komende Kerstviering een 
kerstwens voor Jan uit te spreken. Onderweg naar huis 
maak ik m’n kerstgedachten. 

Lieve Jan,
Jij wordt verzorgd en vertroeteld door begeleiders die 
van je houden ... op hun manier. 
Ik ben jouw zus, die denkt, voelt en praat voor jou en 
van je houdt ... op mijn manier.
Jij bent Jan en reageert en leeft je leven en houdt van 

ons ... op jouw manier.
Wat kan er meer vreugde geven dan te 
zien dat wij in niets zijn misdeeld, maar 
gelijkwaardig aan elkaar. Elkaars gelijken 
in Gods verlossingsplan.

Ik spreek de wens uit dat we ons allemaal opnieuw 
herinneren, dat we allen eeuwig verbonden zijn met 
elkaar in Jezus Christus.
Deze wens is voor mij De Boodschap, de viering van 
het Kerstfeest.

Ik hoef mij geen zorgen te maken
Het wordt een heel sfeervolle Kerstviering. Elk jaar 
opnieuw raakt het mij heel diep.
De aanwezigen vragen om een kopie, oké, maar ze 
vragen meer. Vind ik echt dat deze bewoners, ernstig 
gehandicapten, in niets zijn misdeeld en ben ik bereid 
daarover met hen van gedachten te wisselen? Dat 
beloof ik, maar m’n kerststemming ebt wel wat weg en 
een zorgelijk stemmetje dient zich aan! 
Kan ik uitleggen wat ik van binnenuit ervaar. Hoe kan 
ik Een Cursus in Wonderen in een paar zinnen uitleg-
gen? Snap ik het zelf wel voldoende en kan ik er ver-
volgens de juiste woorden voor vinden?
Dit was niet écht de bedoeling of..?
Een les uit ECIW komt boven drijven: ‘Ik hoef mij 
geen zorgen te maken om wat ik zal zeggen of wat ik 
moet doen, want Hij die mij gezonden heeft zal mij 

Jan, mijn broer, is geboren met het syndroom 
van Down en heeft een stoornis in het autis-
tisch spectrum. Hij kan niet praten, wel lopen, 
en heeft de emotionele ontwikkeling van een 

kind van ongeveer 11 maanden. Jan was ons zorgen-
kind (het zevende kind). Wij zullen altijd voor hem 
moeten blijven zorgen, was thuis de boodschap.
Ik leerde op school, God is overal, hij ziet en hoort 
alles! Voor mij was dat een heel geruststellende gedach-
te. God-zij-dank hoefde ik hem niets uit te leggen. Ik 
wist dat Hij die alles weet en ziet, ons nooit uit het 
oog verliezen zou.
Als ik op Jan moest passen of met hem ging wandelen, 
sprak ik via God met Jan over het hoe en waarom, 
en zo liepen wij rustig en vredig hand in hand in de 
natuur en ik begreep Jan en droomde ervan, dat hij mij 
op een dag ook zou begrijpen, en ik dat dan ook kon 
ervaren.
De laatste jaren zijn wij heel veel met elkaar opgetrok-
ken en hebben we allebei een ‘helende’ ontwikkeling 
doorgemaakt. Wij zijn meer onszelf geworden, zoals 
in de bedoeling van Gods verlossingsplan besloten ligt. 
Mijn broer leeft altijd in het moment. Voor hem telt 

alleen het directe heden, het nu. Ik ben een ‘planner’, 
een ‘Jan-de-regelaar’, een perfectionist, ook zorgelijk. 
Jan ontwapent mij onmiddellijk! En m’n humor helpt 
ook een handje. Het pure vertrouwen in God en in 
mijzelf is mede door Jan volledig in ere (in de Here) 
hersteld.

Een mistroostige vertoning
Vandaag ga ik Jan weer ophalen. Jan woont al 42 jaar 
in een zorginstelling. Als ik binnenkom, tref ik daar een 
dooie boel aan. Ik vraag mij af of ik wel welkom ben. 
Er zijn veel veranderingen gaande in de zorg en de 
medewerkers zijn in het algemeen nog niet goed voor-
bereid op al die veranderingen. De spanningen lopen 
soms hoog op.
M’n broer zit stil aan tafel, met z’n hoofd wat naar 
beneden. Als ik naast hem plaats neem, blijft hij in 
gepeins verzonken. Ik wrijf over zijn rug, geef hem een 
kus en zeg: ‘dag lieverd,’ maar er gebeurt niets.
Als ik rondkijk zie ik een mistroostige vertoning. 
Twaalf zeer ernstig gehandicapten zitten, hangen of lig-
gen op (rol)stoelen, waterbed of een bedbox. Hier kijk 
je niet zomaar aan lichamen voorbij. Hun ‘verpakking’ 

Elkaars gelijken in Gods verlossingsplan
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Activiteiten 
chronologisch

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
16 januari 2005
Miniworkshop, Moorveld
21-23 januari 2005
Facilitatortraining III, Dienstbaar zijn, 
Amersfoort
29 januari 2005
Open Workshop, Arnhem
13 februari 2005
Miniworkshop, Moorveld
26-27 februari 2005
Workshop ‘Ben je bereid… vrede als 
je enige doel te kiezen’, Amersfoort
12-13 maart 2005
Familieopstelling, Amersfoort
20 maart 2005
Miniworkshop, Moorveld
3 april 2005
Miniworkshop AH, Tilburg
9 april 2005
Landelijke Facilitatordag, Hilversum
17 april 2005
Miniworkshop, Moorveld
8 mei 2005
Miniworkshop, Moorveld
27-29 mei 2005
Facilitatortraining II, Faciliteren zon-
der oordelen, Amersfoort
4 juni 2005
Open Workshop, Hilversum
18 juni 2005
Open Workshop, Breda
19 juni 2005
Miniworkshop, Moorveld
1-3 juli 2005
Meditatieve workshop, Echt
17-24 juli 2005
Training The Work, Havelte
14-25 augustus 2005
Intensieve workshop, Mölmeshof, 
Duitsland

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? 
Begin 2006

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 The Work of Byron 

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

O Ik bestel (titel): 

 Van (artiest): 

 Datum:   Handtekening:

Bij aanmelding voor een workshop of training ontvangt u schriftelijk bericht 
van aanmelding. 
Als u een bestelling doet krijgt u deze met factuur thuis gezonden.  (z.o.z)

Aanmelding activiteiten e/o bestelling
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leiden.’ Ik weet dat het zo is, maar op dit 
moment ervaar ik dat niet zo.
Thuis gekomen besluit ik wat te mediteren, 
maar dut in en droom het volgende:
Ik zie mijzelf aan een tafel zitten in een 
donkere ruimte. Ik zit daar als een levens-
grote lichtbron. Als een grote lamp die de 
vorm van mijn lichaam heeft, zelfs een 
maatje groter. Ik zeg hardop in m’n eigen 
droom, wat een geluk dat ik van mijzelf zo 
licht ben, maar wat moet ik met die don-
kere ruimte om mij heen?
Dan word ik wakker en hoor duidelijk 
de woorden: ‘Gentle Teaching’. Aha, dat is 
de manier om mijn uitleg vorm te geven. 
Dank je wel Heilige Geest! Ieder mens 
verlangt ernaar zich veilig en geliefd te 
voelen. Z’n liefde naar anderen te kun-
nen uiten en met hen in relatie te staan. 
Dit gevoel wordt bij Gentle Teaching een 
gevoel van Companionship genoemd. Vrij 
vertaald, ‘het delen van Het Bestaan’. De 
Amerikaan John McGee heeft deze visie 
uitgewerkt in wat hij de psychologie van 
wederzijdse afhankelijkheid noemt, nodig 
om tot volwaardig mens te kunnen uit-
groeien (elkaars verlosser). Toen ik McGee 
een paar jaar geleden in zijn werk bezig 
zag met zeer gedragsgestoorden, herkende 
ik in zijn methode ECIW, Attitudinal 
Healing, van hart tot hart, kortom liefde, 
een delen van Het Bestaan.

Het blije dienaarschap
Half januari is het dan zover en los ik mijn belofte in 
om mijn kerstgedachten toe te lichten. Ik weet dat ik 
me geen zorgen hoef te maken over het eindresultaat 
en mij niet bezig moet houden met wat de aanwezigen 
over mij zullen denken of van mij verwachten. Ik kan 
alleen maar vanuit mijn hart vertellen en vraag om 
hulp. Er komen 12 belangstellenden. Ik vertel ze mijn 
verhaal. Over mijn relatie met Jan, en wat ik van hem 
heb kunnen leren en ontvangen, waardoor ik mij vol-
lediger mens voel. Over feiten die we niet kunnen ver-
anderen, maar wel onze kijk daarop. Over onvolwaardig 
burgerschap en een volmaakt ‘Zoonschap’. Het eerste 
gaat over afscheiding en het tweede over eenheid. Over 
mijn vertrouwen in God. De stilte in mijzelf, mijn 
verbondenheid met Jan en alle aanwezigen. Ook mijn 
angsten, twijfels en verwachtingen laat ik zien. Na de 
pauze vertellen de aanwezigen hun ervaringen. Het is 
een heel fijne middag. Zeer openhartig en met veel 
begrip voor elkaar. We hebben ons bestaan gedeeld. We 
eindigen staand in een kring, elkaars handen vasthou-
dend en ik bid hardop het volgende gebedje:

Onze Vader
Wek mijn zachtheid weer
Geef mij terug
De ogen van ’n kind

Dat ik zie wat is
En mij toevertrouw
En het licht niet haat

(Huub Hoogenkamp)

Als ik naar mijn auto loop zeg ik in mijzelf, ik ben 
hier alleen om werkelijk behulpzaam te zijn. Dit is het 
blije dienaarschap.
Onderweg hoor ik op de radio ‘Voices on the wind’ en 
zing keihard mee:
‘And when we listen to our hearts we always hear that 
all is well, 
I’m safe and sound, all is well.
There is peace upon my river homeward bound.’
Is dit toeval?

Jeanne van Poppel



Katie en behoefte heeft aan een radicale 
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 overtuigingen.
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. Verblijf €60 (1pk).
Echt, Abdij Lilbosch.
1-3 juli 2005. Vrij 16-zon 16 uur. 
Cursuskosten €120. Verblijf €40. 
Maximaal 10 deelnemers.

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), 
14-25 aug 2005, zo 18-do 10 uur.

Cursuskosten €700. Verblijf incl. maal-
tijden: 1 pk €515; 2 pk €420; kampe-
ren (beperkt mogelijk) €300.

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 ingebrach-
te thema’s. Ook kunt u vragen stellen. 
Op basis van donatie.
29 jan 2005, Arnhem
Za 10-16 uur. Zalencentrum De 
Coehoorn, Coehoornstraat 17. 
4 jun 2005, Hilversum
Za 10-16 uur. Nieuw Nazareth, 
Dr. Cuypersplein 7.
18 jun 2005, Breda
Za 10-16 uur. Locatie nog niet bekend.  
Opgave 076-5208377, e-mail: 
nestel22@hetnet.nl of met 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, 
OLV ter Eem. Za 10-zo 16 uur. 
Cursuskosten €120. Verblijf €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, Temenos. 
Vrij 10.30-zo 16.30 uur. 
Cursuskosten €150. Verblijf €125.
12-13 mrt 2005. Amersfoort, OLV 
ter Eem. 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 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 16 januari 2005, Moorveld
zo 13 februari 2005, Moorveld
zo 20 maart 2005, Moorveld
zo 3 apr 2005, Tilburg 
10.30-13.00 uur. Attitudinal Healing. 
Spirituele sociëteit. Restaurant/ 
Congrescentrum Boerke Mutsaers, 
Vijverlaan 2, €7
zo 17 april 2005, Moorveld
zo 8 mei 2005, Moorveld
zo 19 juni 2005, Moorveld
zo 11 september 2005, Moorveld
zo 9 oktober 2005, Moorveld
zo 13 november 2005, Moorveld

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
Alkmaar:
Frans Kok 0299-673404
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: 
Maria van Engeland 0497-571303  
& Karien Marechal-van Galen
0497-591233
Vessem (3):
Mieke Panhuysen 040-2523818 &
Inez Zonneveld-Woelinga 
013-5146111 
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 
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(1):
Henk Content 050-352943
Brugge (2):
Ingrid Vierstraete 050-337332
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

Vessem (3):
Mieke Panhuysen 040-2523818 
& Inez Zonneveld-Woelinga 
013-5146111 

Alkmaar:
Frans Kok 0299-673404

België:
Brugge (2):
Ingrid Vierstraete 050-337332

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 
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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
Of uw aanmelding/bestelling mailen naar: cms@elsthissen.nl  (z.o.z.)

Aanmelding activiteiten e/o bestelling

November 2004

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

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

THE WORK OF BYRON KATIE workshops en consulten Joop 

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

mail joop.teggelove@12move.nl

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

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

teggelove@12move.nl

Doorleef ‘EEN CURSUS IN WONDEREN’ met het wonderwerker-jaar. 

Start 2 september; 39 x. Kijk op www.7blad.nl of bel 0317 - 312 302

REGELTJES
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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: 8 nov*; 6 dec*; 2005: 3 jan*; 7 feb; 7 mrt; 4 apr; 2 mei; 
6 juni; 4 juli; 1 aug; 5 sept; 3 okt; 7 nov; 5 dec 
Tijd: 19.00-19.30 Nederlandse tijd.
Gastvrouw: Ellen Heijstek. 
*Thema: vertrouwen

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’
e-mail: Netattheal@aol.com

Marrigje Dijksma

A ls ik naar de ellende op de tv kijk, hoe 
kan ik dat dan anders zien? Hoe doe je 
dat, geen lijden zien en geen oordeel 
hebben? Wie herkent deze vragen niet? 

Welke student van de Cursus zal in alle eerlijkheid 
kunnen zeggen overal liefde te zien, ook wanneer zij 
of hij naar rampen, honger, moord en doodslag op 
de tv kijkt? Laten we niet verder willen zijn dan we 
zijn: als ons op tv ellende wordt voorgeschoteld, dan 
geloven we ellende te zien. Zeker als we naar het 
journaal of naar een actualiteitenprogramma kijken, 
want we maken onderscheid tussen ‘realiteit’ en fictie. 
Van een thriller weten we dat we naar fantasie kijken, 
van de zogenaamde ‘realiteit’ beseffen we nog niet dat 
die ellende ook tot een droom behoort, en wel tot de 

droom van de afscheiding. Laten we eens nader onder-
zoeken wat ‘ellende op de tv’ is, dus waar deze vraag 
over gaat.

Slechtheid willen zien
Eén van de stellingen van de Cursus is: ‘… de grond-
wet van alle waarneming: je ziet wat je gelooft dat 
er is, en je gelooft dat het er is omdat je wilt dat het 
er is’ (T25.III.1:3). Je ziet dus wat je wilt zien. Als ik 
bij anderen, in de wereld om me heen slechtheid of 
kwaadaardigheid waarneem, dan wil ik dat zien. Ik heb 
mijn boze gedachten over mezelf (schuld) niet onder-
kend en ze naar buiten geprojecteerd, omdat ik ze lie-
ver ergens anders waarneem dan in mezelf. 
Het mooie van tv is, dat het precies deze theorie in 
praktijk brengt en bevestigt. Het is niet anders dan 
een medium, een doorgeefluik, waardoor ons wordt 

Zoek u een eet-, wandel-, studie- of levenspartner of een logeer-

adres? Adverteer zelf of kijk in HARTCONTACT! Een advertentie 

plaatsen kan door een advertentietekst (max. 250 posities) met   

€2,50 aan postzegels te sturen naar: 

HARTCONTACT, Luipertstraat 12, 6237 NM Moorveld.

Gezocht: vegetarische kookcursus in/bij Maastricht of mensen 

die in een groepje ervaringen of recepten willen uitwisselen of 

uitproberen. O.a. over samenstelling maaltijd en gerechten voor 

kinderen. Jaqueline Houben, tel 043-3638173

Op zoek naar jou, inspirerend gezelschap, om voor te koken, 

mee te eten, mee te zingen en te dansen, mee uit te gaan, mee 

op vakantie te gaan, om te genieten van elkaar en alles wat het 

leven te bieden heeft! Ik woon in Den Haag, in de duinen. E-mail: 

marianneterhenwil@hotmail.com 

Ik zoek iemand die met mij wil schrijven of mailen over ECIW! 

Henriette Nijhoff, Antonie Duyckstraat 155, 2582 TH Den Haag. 

E-mail: henriettenijhoff@hotmail.com 

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 €18,50
River of Blessings €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 
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 €19.00
Mother Divine €19.00

Father, Father €19.00
Make me an Instument €19.00
Climbing the Mountain €19.00 

Sophia

Journey into love €19,00 (NIEUW)

Hidden waters/Sacred ground €19,00 

(NIEUW)

Return €19,00 (NIEUW)

Chakra Healing Chants €19,00 (NIEUW)

Engelenkaarten
Doreen Virtue, Healing with the Angels 
Oracle Cards, Prijs: € 25,- inclusief Ned. 
vertaling (vertaling alleen bij het Centrum 
verkrijgbaar). Portokosten € 5,95
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In een nieuwe serie artikelen 

geeft Marrigje Dijksma  

antwoord op vragen, die 

iedereen zich als student van 

Een Cursus in Wonderen wel 

eens stelt. 

Deze keer verdiept zij zich 

erin, hoe je al tv kijkend de 

ellende die je waarneemt, 

anders kunt gaan zien.

De beeldbuis is een projectiescherm

HARTCONTACT
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aangeboden wat we willen zien. Als we de aangeboden 
producten niet zouden willen zien, werden ze niet 
gemaakt. Criterium voor productie en uitzending zijn 
kijkcijfers. Wat gemaakt en uitgezonden wordt zijn 
beelden en geluiden, die weergeven hoe we denken 
en wat we belangrijk vinden. En wat we belangrijk 
vinden om te zien is kennelijk oorlog, ellende en dood. 
Selectiecriterium bij de vraag of iets nieuwswaarde 
heeft, is niet vreugde of vrede. Nee, uit de wereld die 
we voor waar houden wordt, voor journaal en actuali-
teitenrubrieken, geselecteerd wat wij slecht noemen in 
de wereld. Vervolgens wordt het uitvergroot, opgeklopt, 
eindeloos herhaald en uitgezonden naar ieder die zijn 
oordelen en opvattingen over de wereld bevestigd wil 

zien. Gepresenteerd als de realiteit. 
De ego-wereld waarin we geloven, wordt in ander-
soortige programma’s gesymboliseerd in de vorm van 
kunst, film en bijvoorbeeld cabaret. Afleiding kunnen 
we krijgen in de vorm van spelletjes en shows. Verering 
van het lichaam bij sport, porno en reclame. Kortom, 
op het scherm wordt gespiegeld, wat we waardevol 
vinden en wat we willen zien. De beeldbuis is letterlijk 
een projectiescherm. Er wordt op geprojecteerd wat 
in ons eigen hoofd zit en als we erg aan de tv vastzit-
ten, dan lijkt het bijna onmogelijk om aan die enorme 
dwang van de illusie van schuld en afscheiding te ont-
komen. Op zich een dood ding, kan tv een instrument 
zijn om ons juist nog vaster te ketenen aan de illusie 
doordat het ons voortdurend lijkt toe te schreeuwen: 
Kijk maar, het is waar dat de mens slecht is, het is waar 
dat God niet bestaat, het is waar dat het lichaam doel 
op zich is, het is waar dat de dood het einde is, het is 
waar dat ik machteloos ben … Kijk dan toch! Kijk!!  
De boodschap van de Cursus is dat dit allemaal niet 
waar is: ‘Projectie maakt waarneming. De wereld die jij 
ziet is wat jij haar gegeven hebt, niets meer. Maar … 
ook niets minder. Daarom is ze voor jou belangrijk. Ze 
getuigt van de staat van jouw mind, the outside picture 
of an inward condition.’ Als je naar de tv kijkt zie je 
dus de uiterlijke weergave (beelden, plaatjes en gelui-
den MD) van een innerlijke toestand. Zoals een mens 
denkt, zo neemt hij waar. Probeer dan ook niet de 
wereld te veranderen maar kies ervoor je denken over 
de wereld te veranderen. ‘Waarneming is een gevolg, 
geen oorzaak’ (vgl:T21.In.1:1-8).
 
Ons denken over de wereld veranderen
Ons denken over de wereld veranderen en aldus anders 
leren kijken, valt ons niet van de ene op de andere dag 
vanzelf toe. Dat gaat meer ‘langs lijnen van geleidelijk-
heid’. Wanneer we dat zelf willen. Wanneer we ervoor 
kiezen om anders te leren kijken, om liefde te zien 

waar eerst narigheid en ellende te zien was. En leren 
vergt oefenen en je laten onderwijzen door een leraar 
die meer weet. Als je zo dadelijk de tv aanzet en je ziet 
vluchtelingen, verwoeste gebouwen of slachtoffers van 
een brand, dan zie je niet meteen liefde in plaats van 
lijden.
Anders naar de tv leren kijken is dan ook een proces, 
waar een aantal stappen voor nodig zijn. 

1. Bewustzijn
In de eerste plaats gaat het om oefenen in bewustzijn. 
Vraag je vaker af of je er echt voor kiest om te kijken. 
Waarom kijk je eigenlijk tv? Afleiding, verveling, om 
iets niet te voelen, om niet te hoeven praten, om iets 
uit de weg te gaan? Gewoonte? Voor de lol? Om te 
oordelen?

2. Kiezen?
Kies vervolgens of je juist hier wel naar wilt kijken. 
Mòet je het journaal zien? Waarom? Voel je je schuldig 
als je het niet doet? Of ben je bang dat je iets mist?
Ga dus bewust om met de afstandsbediening. Zet uit 
wat je niet wilt zien en selecteer wat je wel wilt zien. 
Realiseer je als je kijkt regelmatig, dat je dit dus wilt 
horen en beleven. Wanneer je naar een detective kijkt, 
merk dan op wat dit kijken met je doet, stel vast dat je 
hiervoor kiest en voel je niet schuldig.

3. Je kijkt naar de waanzin van de wereld
Op het eerste gezicht lijkt het onmogelijk, geen lij-
den zien als we de tv aanzetten, niet oordelen en niet 
wanhopen. We denken dat het waar is wat we zien en 
doordat we zo in de ‘realiteit’ ervan geloven, komen we 
niet eens op het idee dat het anders zou kunnen zitten. 
We kunnen ons geen andere mogelijkheid voorstellen 
dan dat deze beelden de waarheid zijn. We bedenken 
niet dat we ze in twijfel kunnen trekken. We vragen 
niet hoe we dit anders kunnen zien. We voelen ons 
machteloos, boos en vervuld van wanhoop. ‘Wanhoop 
dus niet vanwege beperkingen. Het is jouw functie om 
aan ze te ontkomen, maar niet om zonder ze te zijn. 
Wil je gehoord worden door hen die lijden, dan moet 
je hun taal spreken. Wil je een verlosser zijn, dan moet 
je begrijpen waaraan men ontsnappen moet’ (H26.4:1-
4). Het is dus oké dat we lijden zien, daarvan gaat Jezus 
zelfs uit, want daardoor kunnen we helpen eraan te 
ontsnappen.
Wees je er tijdens het kijken geregeld van bewust dat 
dit niet de ‘Waarheid’ volgens de Cursus is, maar de 
waanzin van de wereld. Je ziet en hoort op je beeld-
scherm de illusie dat er met oorlog iets te winnen zou 
zijn. Je bent getuige van projectie als machthebbers van 
het ene land het andere beschuldigen ‘de zetel van het 
kwaad’ te zijn. Je ziet uitvergroot voor je dat ‘religieus 
geweld’ niets met ware religie te maken heeft. Dat alle 
geweld zinloos is. Dat er in het belang van ego’s heel 

veel gelogen en bedrogen wordt. Ik vind dat je op 
tv goed kunt zien dat alle conflicten, misverstanden 
en slechte communicatie met projectie van schuld te 
maken hebben. En alles wat je op het beeldscherm 
kunt waarnemen, is dus een reflectie van je eigen 
innerlijk. Als je haat, angst of egoïsme kunt waarne-
men, zie je vóór je wat zich (nog) in jezelf afspeelt. De 
tv is dus een mooie barometer voor je eigen innerlijke 
toestand.

4. Hoe kan ik anders kijken?
Deze vraag was de aanleiding voor dit stuk en dit blijft 
natuurlijk de hamvraag. Mijn antwoord had eigenlijk 
heel kort kunnen zijn: dat moet je niet aan mij of de 
redactie van …van hart tot hart… vragen, maar aan 
de Heilige Geest. Dat is jouw Leraar en het is Zijn 
functie om jou te leren anders naar de wereld te kijken 
en anders over de wereld te denken. Dat kun je niet 
zelf. Jij hebt een andere taak. ‘Wat ik waarneem zonder 
Gods eigen Correctie van het zicht dat ik heb gemaakt, 
is angstaanjagend en pijnlijk om te zien. Maar ik wil 
niet toestaan dat mijn denkgeest nog een ogenblik lan-
ger wordt misleid door het geloof dat de droom die ik 
gemaakt heb werkelijk is’ (WdII.290.1:4-5). Jouw taak 
is om wat jij ziet en hoort ter correctie aan te bieden 
aan de Heilige Geest. ‘Gods eigen Correctie’ corri-
geert dan je waarnemingen voor jou. ‘Want beelden en 
geluiden moeten worden omgezet van getuigenissen 
van angst in die van liefde’ (WdII.7.2:2 over de vraag 
‘Wat is de Heilige Geest’?).

5. Hoe kan ik ontkomen aan het zien van lijden?
Je kunt je eigen getuigenissen van angst opsporen. 
Herkennen wat je voelt en wat je denkt als je kijkt. 
Bevestigen dat deze waarnemingen en oordelen van 
jou zijn en van niemand anders. ‘Het ouderschap 
erover aanvaarden,’ zoals ik dat ooit eens hoorde 
benoemen. Neem er dus verantwoordelijkheid voor, 
dat jij er precies op deze manier naar kijkt. Realiseer je 
dat jouw waarneming niet de Werkelijkheid is. En wees 
bereid je eigen waarneming in te leveren voor het ‘zien 
van de werkelijke wereld’. Als je zover bent, bied je dus 
jouw zienswijze aan aan de Heilige Geest, de ‘Grote 
Omvormer van de waarneming’ (T17.II.5:2). Vraag aan 
Hem: ‘Hoe kan ik dit anders zien?’ Zeg bijvoorbeeld: 
‘Ik zie alleen maar ellende, ik voel me er misselijk bij, 
woedend en machteloos. Ik wil mijn manier van kijken 
en deze gevoelens wel kwijt, ik geef ze aan u, help me 
dit anders te zien’. Verwacht niet een specifiek resultaat, 
maar wacht af wat je gegeven wordt.

6. Struikelblokken
In dit laatste zit één van onze struikelblokken: willen 
we wel anders naar ‘de ellende in de wereld kijken?’ 
Zijn we wel echt bereid om onze zienswijze op te 
geven? Denken we misschien, dat dit ‘te makkelijk’ is, 

of onverantwoordelijk of egoïstisch of niet-realistisch 
of niet solidair met de lijders in de wereld? Hangen we 
niet veelal nog het oude credo aan: ‘je kunt het gelo-
ven want het stond in de krant?’ De tv symboliseert 
toch vooral ook ons rotsvaste geloof in de ‘werkelijk-
heid’ van de waan van alledag.
Het grootste struikelblok is, dat we de taken van ons-
zelf en van de Heilige Geest door elkaar halen. We 
willen te veel alleen (= met ons ego) doen en vergeten 
dat we ‘slechts een beetje bereid’ hoeven te zijn en 
dat de grote Transformator het eigenlijke werk doet. 
Misschien lijkt het ons juist wel onmogelijk om al die 
ellende anders te zien, doordat we als ijverig Course-
student te veel op eigen houtje proberen niet te oor-
delen of liefde te zien. En als dat niet lukt, dan laten 
we ons ontmoedigen. We dienen te erkennen dat we 
niet zonder hulp van de Heilige Geest kunnen. Ons 
aandeel bestaat uit de bereidheid en de keus om anders 
te willen zien. 

7. Oefenen tijdens het journaal
Een Cursus in Wonderen is een leergang om met liefde 
naar onze wereld te leren kijken, waarbij onze blok-
kades voor het bewustzijn van liefde opgespoord en 
verwijderd worden. Met het venster op de wereld dat 
we tv noemen, kan dit prachtig geoefend worden. Met 
name bij het kijken naar het journaal kom ik dagelijks 
veel van mijn blokkades tegen en al oefenend  kan ik 
ze inleveren bij de Heilige Geest, waardoor ik mee-
werk aan een andere wereld. Want als ik mijn denken 
over de wereld verander, verandert de wereld vanzelf. 
Zo kan de tv een ander doel krijgen. In plaats van hem 
als schuldgenerator te gebruiken kunnen we hem als 
een geschenk zien: een leermiddel voor het zien van 
de werkelijke wereld.

Correctie voor de beelden van angst
‘Jouw wereld wordt gezien door ogen vol angst en 
levert je … de bewijzen van verschrikking. … De wer-
kelijke wereld bevat een tegenhanger voor elke onge-
lukkige gedachte die zich in jouw wereld weerspiegelt, 
een feilloze correctie voor de beelden van angst en 
de geluiden van strijd waar jouw wereld vol van is’ 
(WdII.8.1-2). 
Wat is die correctie dan, wat ga je dan concreet zien 
of horen? Dat weet ik niet. Het is niet te voorspellen 
welke beelden en geluiden de Heilige Geest je geeft 
in ruil voor de jouwe. Misschien zie je plotseling de 
éénheid achter de verscheidenheid, misschien voel je 
verbondenheid of mededogen. Je zou kunnen horen: 
‘lieverd, je hòeft niet te kijken’. Wellicht ga je reageren 
met liefde in plaats van met angst. ●

Anders naar de tv leren kijken is 
een geleidelijk proces

We halen de taken van onszelf en van 
de Heilige Geest door elkaar
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E igenlijk hangt het allemaal nauw met elkaar 
samen: verwachting, vertrouwen, het je 
open stellen en je bruikbaarheid. Dán leer 
je meer en meer je bescherming zien en 

de wonderen die er in het leven plaats vinden, maar 
die anderen vaak niet als zodanig ervaren. Ik moet 
nogal eens toegeven: dat had ook héél anders kunnen 
aflopen... Zodoende heb ik al veel wonderen beleefd 
en kijk ik niet meer zo op van een wondertje, maar 
ik blijf me wel verbazen. Daarmee bezig blijvend, win 
ik altijd meer aan vrede en een innerlijk zeker weten 

en, kom ik in benauwdheid, dan ik altijd nog om hulp 
vragen. Een mens krijgt kracht naar kruis en tot mijn 
verbazing, niet ooit, maar hier en nu meteen. 
Tijdens mijn drie overgangsjaren zat ik emotioneel 
behoorlijk in de knoop. Ik voelde me sterk genoeg om 
dit zonder opvang door te komen en wilde niet aan de 
tranquillizers, die toen net in zwang kwamen. Ik had 
nu de kans om waar te nemen hoe het is om ‘door de 
hel’ te gaan, zodat ik later anderen in nood beter zou 
kunnen helpen. Dat is ook gelukt en ik ben de later 
gebleken verslavende invloed van de medicijnen mooi 

misgelopen. Wel moest ik eens in de maand nodig even 
naar boven, waar ik dan een paar minuten uitgespreid 
op bed lag om mijn hemelse vrienden om kracht en 
steun te vragen. Bijvoorbeeld: ik hoef niet meteen lol 
in mijn leven te hebben, maar help mij toch te blijven 
functioneren en niet platgespoten in een ziekenhuis te 
belanden. De kracht kwam altijd direct en weliswaar 
niet huppelend maar innerlijk versterkt, kon ik even 
later de trap weer af.

Dagboeken met kampervaringen
Die zware overgangsjaren hadden wellicht te maken 
met eveneens drie jaren in Japanse concentratiekam-
pen tijdens de tweede wereldoorlog, die me overigens 
veel minder hebben aangegrepen. Een treffend staaltje 
van bescherming ervoer ik toen steeds als we weer op 
transport gesteld werden. Ik was bezig een dagboek bij 
te houden, wat streng verboden was en dus een gevaar-
lijke klus. Op die transporten, met steeds meer schrif-
ten op mijn rug, was ik altijd echt ziek en moest ik per 
brancard vervoerd worden, zodat ik de visitaties misliep. 
Maar bij de laatste verplaatsing was ik lopend patiënt. 
Na vier uur in een afgesloten, geblindeerde wagon, 
tijdens de heetste uren van de dag in de tropen, waarna 
nog een ritje in een volgepakte vrachtauto volgde, arri-
veerden we in het nieuwe kamp. Daar werden we met-
een gefouilleerd en zonder echte angst te voelen, dacht 
ik: ‘nu ben ik de pisang’. Tot mijn opluchting mocht ik, 
onbetast, doorlopen! Angst en consequenties waren me 
bespaard gebleven. Daarna heb ik mogen begrijpen dat 
ik van Bovenaf de opdracht had gekregen alles op te 
schrijven. Ik heb daar toen braaf aan voldaan en bleek 
altijd prachtig beschermd voor alle eventuele kwalijke 
gevolgen... Het dagboek bleek 40 jaar na het einde van 
de oorlog bedoeld als inlichtingenbron voor heel veel 
mensen die te maken hadden met kampfobieën en -
syndromen, en niet meer wisten wat er allemaal precies 
gebeurd was. 
Al met al heb ik 460 dagboeken, waarvan 60 in het 
Engels, in eigen beheer gemaakt, geholpen door enkele 
vrienden. Daar had men mij in Engeland om gevraagd 

en in het buitenland ben ik daar veel belangstelling 
voor tegengekomen. Ze zijn nu verspreid over de 
hele wereld, omdat er zoveel mensen Engels lezen. En 
ik denk dat ze precies terecht zijn gekomen waar ze 
terecht móésten komen. 
 
Weggevaagde kwalen
Na een korte Touch for Health therapie, waarbij negen 
blokkades vanuit mijn jeugd als het ware werden weg-
gevaagd, bleek ik plotseling verlost van drie verschil-

lende aandoeningen. Tot mijn zestigste jaar had ik 
nooit van mijn nagels af kunnen blijven en nu had ik 
voor het eerst keurige nagels. Een al 50 jaar durende, 
steeds verergerende slijmvliesallergie was zomaar over, 
evenals een lichte reuma… Allemaal erg spectaculair. 
Wat minder spectaculair, maar zeker zo welkom, was 
de verdwijning van de oprukkende slijtage in mijn 
beide heupen. Die was niet zó plotseling weg, maar 
wel na twee weken, om daarna niet meer terug te 
komen... Daar had ik de Heilige Geest om gevraagd, 
om voor de rest van mijn bestaan de nodige kwaliteit 
van leven te behouden. Ook die roep om hulp is schit-
terend beantwoord. Hoewel ik nu 75 jaar ben, kan en 
wil ik nog zo veel. Het lijkt er nu weer aardig op.
Momenteel gooit nog één oog roet in het eten, want 
daarvan is de kijkplek voor 80% blind gelaserd, toen 
ik onlangs van de staar aan mijn beide ogen ben afge-
holpen. Ik heb nu de Heilige geest opnieuw gevraagd 
om weer een wondertje aan me te doen... Ik sta er 
helemaal voor open, heb een grenzeloos vertrouwen, 
weet dat er niets onmogelijk is, maar dat alles wel op 
de juiste tijd gebeurt, en ik weet niet wanneer dat 
is. Het hoeft ook niet meteen, het hoeft ook niet zo 
spectaculair, en als het niet gebeurt, heeft dat zo moe-
ten zijn. Ik heb alle reden tot het volste vertrouwen 
in die Hogere Leiding, omdat ik al zoveel bijzonders 
heb meegemaakt en weet, dat het werkelijk alleen voor 
mijn bestwil is. Voorlopig kan ik nog wel verder, zelfs 
met autorijden en tennissen.

Hemelvaart
Hoe langer hoe beter besef ik de zin van dit leven en 
Een Cursus in Wonderen is natuurlijk een geweldige 
stimulans en informatiebron. Wanneer ik iemand op de 
t.v. hoor zeggen dat hij zo graag de zin van het leven 
zou willen weten, hoor ik mezelf hardop zeggen: ‘Kom 
maar eens uit dat kastje, dan wil ik je daar graag wat 
over vertellen’. 
Tot slot nog die prachtige belevenis tijdens het 
Hemelvaartweekend in 2002, onder leiding van Koos 
en Doris Janson. Tijdens die workshop durven heel 
wat mensen, daartoe uitgenodigd door Koos, hun ziel 
en zaligheid op tafel te leggen, wel beseffend hoe vei-
lig dat is in deze kring van alleen maar meelevende 
wondermaatjes. Op één van die avonden heb ik daar 
toen zo’n saamhorigheid ervaren, dat ik bijna zeker 
wist dat dit het is wat ons te wachten staat na onze 
eigen Hemelvaart, als we eindelijk zóver zijn, dat we 
niet meer terug hoeven naar deze aardse leerschool. 
Het mag dan misschien een raar gevoel wezen om je 
individualiteit voorgoed kwijt te raken, maar die zal je 
maar al te graag inleveren om zó samen te smelten in 
een eindeloze volheid. Dat gevoel raak ik nooit meer 
kwijt...

Riek van Zijtveld-Vas Dias

OVER GELOOF,  VERTROUWEN,  WONDEREN EN BESCHERMING

Ik kijk niet meer op van een wondertje
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Volmaakt

Op weg naar een driedaags facilitator-
weekend. Wat een heerlijk vooruitzicht 
en wat geniet ik van de treinreis. In 
Nijmegen aangekomen wacht ik voor 

het station op de treintaxi. Er komt een vrouw aan-
lopen. Zij zet haar bagage neer en vraagt of ik soms 
ook naar Groesbeek ga. Als onze ogen elkaar ont-
moeten, gebeurt er iets dat tegelijkertijd wonderlijk 
is en gewoon. Er is een totaal ontmoeten van hart tot 
hart. Zonder woorden. Het voelt alsof ik het wezen 
van deze ander volledig toelaat - en zij mij, tot in het 
oneindige. Er is 
een herkennen 
ook. Hoe lang 
wij zo tegenover 
elkaar staan? 
Op een bepaald 
moment krijgt 
haar gezicht de 
uitdrukking van 
diepe geraakt-
heid. Er rolt 
een traan over 
haar wang. In 
de taxi zegt ze: 
‘Deze keer ga 
ik niet naar de 
training om te 
halen maar om 
te brengen.’ 
Het trainings-
aanbod is weer 
top en het wordt 
een geweldige tijd 
waarin ik van 
alles meemaak: 
ontmoetingen, gein, tranen, verzachting, verstilling, 
versteld staan - van alles. Tegen het eind van het week-
end sta ik totaal open naar alles en iedereen. Na het 
afscheid van de groep blijven de vrouw en ik samen 
over en wachten we op de treintaxi die ons over een 
uur komt oppikken. Zij stelt voor te gaan wandelen. 
Ik laat haar de weg wijzen en zwenk met haar mee. 
Als één lichaam lopen we daar. Zwijgend. Verwonderd 
bezie ik de schoonheid van het bos. Wat is hier 
gebeurd? Het lijkt wel een sprookjesdecor. Het is alsof 
alles waar mijn oog op valt haar totale schoonheid ont-
hult. En dan die strelende aanraking van de lucht op 
mijn huid… De geur van het groen… Alles in mij tin-
telt van leven en lijkt zich uit te breiden tot voorbij de 
grenzen van mijn lichaam. Ik loop over. En er is maar 
één woord in mijn gedachten: ‘Volmaakt.’ Volmaakt! En 
er komt een tekst op die ik jaren geleden nietszeggend 
vond - en waarvan ik nu de betekenis ervaar:

Dit is volmaakt, dat is volmaakt, 
volmaakt komt van volmaakt.
Trek volmaakt af van volmaakt,
en wat overblijft is…volmaakt.

Op een gegeven moment houdt zij in en gaat dan voor 
mij staan. Het hoofd wat naar beneden, de blik naar 
binnen gekeerd. Dan kijkt ze mij aan en zegt zichtbaar 
ontroerd: ‘De Christus is mijn wezen.’ ‘Zo is het,’ blijkt 
mijn antwoord. Daarna wandelen wij terug. In de taxi 
vraagt de chauffeur aan de vrouw waar zij woont. Zij 
vertelt het hem. Hij vraagt wat voor werk zij doet. Zij 
vertelt geen baan te hebben. ‘Oh. Uh… dus u bent 
aanwézig,’ concludeert hij. ‘Precies!’ roepen wij in koor. 

Aangemoedigd 
door zijn succes 
verbruikt hij tot 
aan het station vele 
malen meer woor-
den dan de taxi 
benzine. 
Wij zouden nog 
een stuk samen 
kunnen reizen per 
trein, maar ik voel 
er behoefte aan 
alleen te zijn. Ik uit 
dit naar de vrouw 
en zij vindt het 
prima. Wij nemen 
afscheid. Naast de 
stationsdeuren staat 
een grote dak- en 
tandenloze man. 
Hij spreekt mij aan: 
‘Mevrouw, heeft u 
wat geld voor ons? 
Wij hebben nog 
niets gegeten.’ Hij 

wijst naar zijn maat die op de grond zit. Zou ik niets 
voor hem hebben? Ik heb het Al! Na een greep in 
mijn binnenzak houd ik drie biljetten in mijn hand, 
oplopend in volgorde van geldwaarde. De zwerver 
slaakt een vreugdekreet: ‘Mevrouw, krijg ik een briefje?’ 
Zijn enthousiasme doet mij het grootste briefje pakken 
en dat overhandig ik hem. ‘Max,’ roept hij achterom 
kijkend, ‘we zijn rond voor vandaag, we kunnen eten 
én slapen!’ Verrassend dat deze man zijn verworven 
bezit direct en totaal deelt. ‘Mag ik u een kus geven 
mevrouw?’ ‘Ja hoor,’ zeg ik. Terwijl hij voorover buigt 
en ik op mijn tenen ga staan, ontvang ik een voch-
tige afdruk van zijn wat openhangende mond. ‘Mag 
ik u ook een kus geven?’ vraag ik vanuit mijn hart. 
‘Nou gráág!’ is zijn antwoord. Terwijl ik naar de loket-
ten loop, voel ik spuugbelletjes uiteenspatten op mijn 
wang. Zal ik die natte kledder wegvegen met mijn 
mouw? Is dit minder dan volmaakt? Nee, eigenlijk niet. 

De lucht droogt mijn huid. Aan het loket ervaar ik een 
seconde schrik. Heb ik nog voldoende geld om thuis 
te komen? En ik krijg iets lacherigs. Tjonge als ik al 
schrik van een seconde durende gedachte aan gebrek 
- hoe moet het dan wel niet zijn voor een dakloze. 
En thuiskomen? Meer thuis dan nu heb ik me zelden 
gevoeld. En kan er dan iets mis zijn met een nachtje 
sterrenhemel? Stel dat ook dat volmaakt is? Met een 
kaartje in handen wacht ik op de rechtstreekse intercity 
naar mijn woonplaats. Dan zie ik haar zitten in een 
trein, met gesloten ogen en de tederste glimlach op 
haar lippen. Verstilt en gelukzalig. Mona Lisa. Het ziet 

er zo intiem uit, dat het mij gepast lijkt een stukje ver-
derop te gaan staan. Ik durf er mijn treinkaartje onder 
te verwedden dat wij deze ervaring van volmaaktheid 
delen. Pas de volgende dag begin ik weer te landen 
met mijn voeten op de grond. Of is het andersom - en 
was ik in die ervaring nu juist geland?

Annemarie van Unnik

Lieve Katie,
Is de vraag ‘Kun je er absoluut zeker van zijn dat het 
waar is?’ niet een retorische vraag? Er lijkt toch immers 
nooit iets te zijn waarvan we absoluut zeker weten dat 
dat waar is.
En is ‘dat wat is’ niet evengoed een verhaal?

Dank je,
Steve

Lieve Steve,
Ja natuurlijk, je hebt helemaal gelijk. Niet iedereen 
is zich echter bewust van wat voor jou zo helder 
is – namelijk dat er inderdaad niets is waarvan we 
zeker kunnen zijn en dat alles verandert.
‘Vanochtend ging de zon op’ is net zo goed een 
verhaal, een prachtig verhaal. Wat ik als het ultieme 
verhaal beschouw is ‘God is alles, God is goed’.
The Work is er niet op uit zich te ontdoen van 
verhalen. Het gaat er om door de verhalen die ons 
stress opleveren heen te kijken – verhalen als ‘Mijn 
moeder houdt niet van me’ of ‘Ik ben niet goed 

genoeg’ of ‘Er 
kan iets vrese-
lijks gebeuren’ of 
‘Het is mogelijk 
op het verkeerde 
moment op de 
verkeerde plek te 
zijn’.
Pas als we door ze 
te onderzoeken 
begrijpen dat deze 
verhalen in het 
moment niet waar 
zijn voor ons, als 
we ons eenmaal 
bewust zijn hoe 
we reageren als 
we ze wel geloven 
en wie we zouden 
zijn zonder deze 

verhalen verliezen deze oeroude, stressvolle verhalen 
hun macht over ons. Wanneer je werkelijk weet dat 
er niets is dat je hoeft te weten, wanneer je niet alles 
gelooft wat je denkt en wanneer je de verhalen die 
je vrede brengen koestert, dan is alles wat er over-
blijft een gelukkig leven.
The Work kun je op geen enkele andere manier 
leren kennen dan door het te ervaren. The Work is 
er voor iedereen die lijdt onder stress en die vrij wil 
zijn van angst.
Dank je, schat. Dank je voor je vragen.

In dankbaarheid,
kt

Overgenomen met toestemming uit January 
Newsletter of The Work, 2004. 
Info: www.thework.org
Lezen: Vier vragen die je leven veranderen, De 
Boekerij, Amsterdam.

Vertaling: Marjan Rikkers-Michels
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Roelof Tichelaar brengt in zijn boek 
De kracht van Christus in ons iets ter 
sprake wat absoluut ‘not done’ is 
in de huidige biologische psychia-
trie. Hij beschrijft in dit boekje de 
‘ongewenste invloeden’, of wel vrij 
vertaald, de demonische krachten die 
ons leven op een ongewenste manier 
beïnvloeden. Andere termen, die ook 
wel gebruikt worden in dit verband, 
zijn ‘besprongen worden’ of ‘inwo-
ning hebben’. 
Ik heb als verpleegkundige in de 
psychiatrie vaak mensen gezien, 
waarvan ik dacht dat ze belaagd 
werden door krachten van buitenaf. 
Vroeger geloofde men ook wel dat 
mensen psychisch ziek werden van 
slechte of niet-bevrijde entiteiten. 
Tegenwoordig denkt men in de bio-
logische psychiatrie, dat mensen ziek 
worden omdat er een gen in hen 
is, dat hen ziek maakt. Of er wordt 
gedacht, dat er iets mis is met de 
overdracht van verschillende stoffen 
in de hersenen. De manier waarop 
Tichelaar deze materie behandelt 
spreekt me aan. Hij zegt niet dat het 
voor en met deze mensen hopeloos 
is en dat mensen die dit overkomt 
‘slachtoffers’ zijn. Hij geeft aan dat 
iedereen daar zelf een verantwoorde-
lijkheid in draagt.

De Cursus heeft het niet over onge-
wenste beïnvloeding. En dat hoeft 
ook niet, want het is niets, ook vol-
gens Tichelaar. Toch kan dit ‘niets’ 

in de dualiteit veel last bezorgen. 
Tichelaar legt het als volgt uit: ‘Wij 
leven in een tijd waarin veel ver-
borgen zaken aan het licht worden 
gebracht. Dat betekent ook dat het 
kwaad in zijn ware gedaante zicht-
baar zal worden aan ons… Een van 
de eigenschappen van het kwaad is, 
dat het onze grenzen overschrijdt…’
Daarin lees ik, dat we handelen en 
daarbij onze eigen grenzen en de 
grenzen van een ander overschrijden. 
Het ego laat zich daar graag voor 
gebruiken. Ik denk dan aan ontzet-
tend razend worden of mezelf verlie-
zen in verleidingen van allerlei aard. 
Ik moet steeds denken aan een stuk-
je dat ik gelezen heb in een boek 
van Jacob Lorber. Lorber beschrijft 
daar hoe een man die behoorlijk 
dronken is ‘inwoning’ krijgt van een 
ongewenste beïnvloeding en daar-
door heel agressief gaat reageren. 
De zogenaamde ‘kwade dronk’. Het 
kan zijn dat we op het moment van 
minder innerlijk evenwicht, eerder 
gevoelig zijn voor ongewenste beïn-
vloeding. Denk aan tijden dat je het 
heel druk hebt. Raak je dan niet 
eerder geïrriteerd? Op het moment 
dat ik uit mijn dak ga en ik mezelf 
van alles uit hoor braken, dan kan 
ik denken: ‘Stop, dit is niet wat ik 
wil’, of: ‘Ik ga nu over mijn eigen 
grenzen’. Het bewustzijn daarvan is 
voldoende om mijn gekte te laten 
stoppen.
Tichelaar zegt hierover: ‘Angst houdt 
ons gescheiden, terwijl de liefde ons 
met elkaar verbinden wil…’ En: ‘Wij 
mogen leren kiezen voor het licht 
en tegen de duisternis’.
Het komt overeen met principe 8: 
‘We kunnen er altijd voor kiezen 
van binnen vredig te zijn, wat er ook 
maar buiten ons gebeurt’. Kiezen 
voor vrede in plaats van angst, kiezen 
voor licht in plaats van duisternis.

Lucifer en de verlossing die 
Jezus heeft bewerkstelligd
In een notendop beschrijft Tichelaar 
hoe de gevallen engel Lucifer (door 
hoogmoed en egoïsme) een deel 

van de engelenwereld heeft meege-
sleurd in zijn val. Deze meegesleurde 
engelen en mensen zaten en zit-
ten vast in lagere sferen en konden 
de verlichting niet meer bereiken. 
Jezus heeft deze engelen en bewo-
ners verlossing gebracht door zijn 
leven en zijn aardse dood. Hij bleef 
geloven in de Christus in hem en 
heeft zich in de wereld van de dua-
liteit niet laten verleiden door het 
kwade. Deze verlossing heeft voor 
de mensheid de weg vrij gemaakt 
om de staat van genade te kunnen 
bereiken. Tichelaar: ‘Een bewust-
zijnstoestand waarin de mens rust 
in de Christusgeest en volledig vrij 
is. De cyclus van oordeel en schuld 
is in hem doorbroken, waardoor 
de innerlijke hemel binnen ons 
onmiddellijke bereik is gebracht.’ De 
Cursus zegt het als volgt in de titel 
van les 109: ‘Ik rust in God’.
Volgens Tichelaar leven we nu in 
de tijd van Michaël. ‘De energie 
van Michaël heeft als taak … dua-
liteit aan het licht te brengen. ... we 
mogen afrekenen met oude pijn en 
patronen die ons leven vanuit het 
onbewuste zijn gaan beheersen. … 
Michaël helpt ons … terug te keren 
in de goddelijke lichtwereld waaruit 
we gekomen zijn.’ Tichelaar zegt dat 
door een trauma een breuk in de 
ziel kan ontstaan, waardoor het kind 
zich niet geaccepteerd voelt en een 
basisgevoel van veiligheid mist. Het 
trekt zich dan voor een deel terug 
op de bodem van de ziel, om dat 
wat haar is overkomen niet meer te 
hoeven voelen. 
In de psychiatrie noemen we dit dis-
sociatie. Volgens Tichelaar kan een 
ongewenste duistere kracht hier bin-
nen treden en het kind of de inmid-
dels volwassen geworden persoon 
negatief beïnvloeden. Mogelijk krijgt 
iemand dan gedachten of stemmen 
die vooral negatieve boodschappen 
hebben zoals: ‘Jij bent niets waard’ of: 
‘Het is beter dat je dood gaat’. Het 
kan zijn dat zo iemand heel emoti-
oneel wordt, onredelijk, gaat mani-
puleren, zichzelf gaat automutileren 
en zelfs suïcideren. ‘Mensen die door 
demonische krachten omgeven zijn, 

De staat van genade
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Ynze Keetlapper
Facilitator sinds 2001 te Haarlem
Begeleidt twee groepen samen met zijn vrouw Marion
Deelnemersaantal: 4-9 personen (max. 9)
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtprijs €3,50

‘Ik zou mezelf willen omschrijven als iemand die het 
fijn vindt om te faciliteren. Gedurende de bijeenkom-
sten geef ik de deelnemers graag alle ruimte die men 
nodig heeft voor zijn of haar verhaal. Moeite heb ik met 
diegenen die duidelijk hun tijd overschrijden, hetgeen 
overigens niet al te vaak voorkomt.
De groepen zijn zowel qua leeftijd als qua problema-
tiek zeer divers. Er komen mensen die goed bekend 
zijn met Een Cursus in Wonderen, en ook mensen met 
ernstige jeugdtrauma’s. Aanleiding tot het facilitator-
schap was dat ik het zag als een logisch vervolg op het 
lezen van ECIW en de boeken van Jampolsky. Het leek 
me heerlijk om via deze weg mee te werken aan het 
welbevinden van mensen. En wat een voldoening geeft 
het als het blijkt te werken! Het is zo fijn als na enkele 
maanden meedoen blijkt dat men zich beter voelt - en 
problemen zich beginnen op te lossen, dan wel dat men 

mensen begint te vergeven. 
Mijn voorbereiding bestaat eruit, dat ik ervoor zorg vol-
doende tijd te nemen voor het klaarzetten van de stoe-
len, het maken van thee en koffie en dergelijke, zodat ik 
voordat de eerste deelnemer binnenkomt, nog enige tijd 
kan reserveren voor een korte meditatie. Als facilitator 
heb ik natuurlijk invloed op het verloop van een bij-
eenkomst. Zo nu en dan lees ik aan het begin ervan een 
gedeelte voor uit een boek waarvan ik vind dat het de 
moeite waard is.’ 

Directer contact met God
‘Wat nog een wens van mij is, is om directer contact 
te hebben met God. Dat lukt mij niet altijd. Ik ga nu 
en dan met vragen naar God, zoals vlak na het wakker 
worden of in een meditatie, maar merk daar tot nu toe 
bijzonder weinig respons op.
Op momenten dat iedereen voldoende tijd gekregen 
heeft voor zijn verhaal, voel ik me goed over een bijeen-
komst. En helemaal als ook nog blijkt dat een of meer 
personen vooruit zijn gegaan met het verwerken van 
problemen. Minder enthousiast ben ik als het me niet 
lukt om iemand die teveel tijd neemt op een vriende-
lijke manier te bewegen zijn verhaal af te ronden. Dan 
heb ik het idee dat ik het niet goed doe. 
Wat ik nooit zou willen meemaken in de groep is dat 
een deelnemer die overtuigd is van het feit dat hij/zij 
zich verlicht voelt, dat ook duidelijk kenbaar maakt - en 
zich daaropwil laten voorstaan. Zo iemand die dan zegt: 
“Het is jammer dat je nog niet zo ver bent als ik, want 
dan zou je geen enkele moeite meer hebben om te ver-
geven.”
De ideale deelnemer is voor mij iemand die vaak en 
geregeld komt en zich aan zijn tijd houdt wat betreft 
zijn verhaal. Hij mag ook best laten blijken dat hij het 
fijn vindt om de tweewekelijkse bijeenkomsten bij te 
wonen. Een type deelnemer waar ik moeite mee heb, is 
iemand die laat blijken: “Mijn verhaal is heel belangrijk 
om volledig uitverteld te worden, want anders blijft het 
zo in de lucht hangen.” Hoe ik daarmee omga? Tot nog 
toe heb ik deze personen inderdaad hun verhaal laten 
uitvertellen. 
Het AH-principe dat me op dit moment het meeste 
aanspreekt is: We kunnen liefde zien in plaats van fouten.
Als ik een tip zou mogen geven aan andere facilitators 
zou dat zijn: zorg voor een plaats van samenkomst waar 
het aangenaam is om te zijn. Zorg er dus altijd voor dat 
de ruimte schoon en netjes is. Huiselijk als het ware. Ik 
voorzie mijn huiskamer ook graag van enkele kaarsen 
en zorg dat er ruim thee en koffie voorhanden is. En als 
laatste wil ik zeggen: het faciliteren van een Attitudinal 
Healinggroep is een heerlijke bezigheid!’

Annemarie van Unnik

Heerlijk om mee te werken aan het welbevinden van mensen
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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De zeven stappen naar wijsheid 
en vrede van Hans Stolp is een 
mooi boekje. In zeer vriendelijke 
bewoordingen bespreekt Stolp de 
stappen die horen bij het proces om 
wijsheid en vrede te verinnerlijken. 
Deze zeven stappen worden op 
een aantal plaatsen aangevuld met 
voorbeelden uit het dagelijks leven. 
Op een milde manier is hij duide-
lijk. Hij begint met de eerste stap: 
je bent geen slachtoffer, en vervolgt 
dan met: dankbaarheid voor het 
leven; groeien in vertrouwen; niet 
morgen maar nu!; leren luisteren 

naar je innerlijke stem; groeien in 
wijsheid en vrede, en groeien in 
liefde. Een citaat: ‘Wie liefde zoekt, 
zal haar vinden. Want de liefde 
komt een ieder tegemoet die haar 
zoekt. Schenk liefde, en je zult 
liefde ontvangen’. Dit boekje ademt 
de geest van Attitudinal Healing 
zonder dat dit met zoveel woorden 
genoemd wordt. 

Els Thissen

Hans Stolp. De zeven stappen naar 
wijsheid en vrede. Ankh Hermes, 
Deventer 2003. 93 blz., €8,50

weten … hoe hevig de strijd in de 
gedachtewereld kan zijn … kunnen 
iemand helemaal wanhopig maken. 
Het liefst zou je de gedachten willen 
stilzetten.’
We noemen dit in de psychiatrie 
psychose, stemmen horen, een bor-
derline persoonlijkheidsstoornis. De 
behandeling is medicatie, om deze 
stemmen en deze grote emoties en 
uitspattingen te onderdrukken. En 
dit onderdrukken met medicatie 
gebeurt ook bij mensen buiten de 
psychiatrie. Denk aan de hoeveelhe-
den antidepressiva die tegenwoordig 
worden voorgeschreven en geslikt. 
De tendens is dat dit nog verder toe-
neemt. Wij hebben allemaal zo onze 
gedachten, die we liever niet wil-
len hebben. Gedachten van schuld, 
jaloezie, achterdocht en dergelijke, 
die ons depressief maken. Wie kent 
ze niet? 

Luisteren met je hart
De Cursus zegt over depressie dat ze 
voorkomt uit het gevoel beroofd te 
zijn van iets dat je wilt en niet hebt 
(Vgl.T4.IV.3:2), of wanneer je jezelf 
aan een lichaam gelijk stelt (Vgl.
T8.VII.1:6). Of wanneer je met een 
depressie reageert op leren, dan heb 
je het leerplan uit het oog verloren 
(vgl T8.VII.8:6). En in les 41 van de 

Cursus wordt gezegd, dat depressivi-
teit het onvermijdelijke gevolg van 
afscheiding is. ‘Net als verontrusting, 
tobberij, een diep gevoel van hulpe-
loosheid, ellende, lijden en intense 
angst voor verlies’ (WdI.41.1:3).
Tichelaar: ‘We kunnen net doen 
alsof we doof zijn. Of we gaan ons-
zelf maar verdoven met medicijnen, 
alcohol of drugs, zodat de geluiden, 
gedachten en gevoelens van het 
kwaad niet meer tot ons door-
dringen. Het gevolg is dat we dan 
dikwijls ook het goede niet meer 
kunnen ervaren. We worden zom-
bies waarin het geestelijke leven niet 
meer kan stromen.’ Volgens Tichelaar 
is het belangrijk dat we zelf het heft 
in handen nemen en actief een rol 
gaan spelen. Dat we ons verheffen 
boven de rol van slachtoffer.
Het zou heel helpend zijn als we 
onszelf niet zien als een slachtoffer 
en als iemand die zonder hulp van 
anderen reddeloos verloren is. Ik 
denk dat het onze taak is onszelf als 
héél te zien. De beïnvloeding is niet 
de waarheid, slechts verwarring. En 
zo kunnen we ook kijken naar ande-
ren. Hoe het er ook uitziet. Hoe 
groot de verwarring ook lijkt te zijn. 
‘Wij mogen niet langer in de angst 
schieten alsof we machteloos tegen-
over de duisternis staan. … De mens 

kan ruwweg twee wegen bewan-
delen: die van zijn Hogere Zelf of 
die van het lagere ik. Dit laatste, dat 
lagere ik, is een resultaat van allerlei 
aangeleerde patronen en denksyste-
men. Het is egogericht en verkeert 
dus in een toestand van afgescheiden-
heid van het Licht van Christus.’
Hoe kunnen we met deze negatieve 
krachten omgaan? Volgens Tichelaar 
is het een kwestie van luisteren met 
je hart, bewustwording, geloofskracht 
en het nemen van eigen verant-
woordelijkheid. ‘Het kenmerk van 
geloofskracht is juist, dat we leren 
om voorbij de kracht van ons eigen 
ego te kijken en te vertrouwen op 
de Hogere Macht die in ons woont. 
…Voorbij de wet van oorzaak en 
schuld, voorbij ons eigen streven ligt 
…”de staat van genade”.’
Tichelaar heeft het niet over 
Attitudinal Healing en Een Cursus 
in Wonderen. Ik herken het gedach-
tegoed van beide wel.

Anja van Aarle

Roelof Tichelaar. De kracht van 
Christus in ons. Ankh-Hermes, 
Deventer 2003. 123 blz., €11.50

kwaad,’ krijgt Caroline te horen. 
We zijn op weg van dualiteit naar 
eenheid. Maar: ‘Een nieuw begin 
is niet mogelijk zonder afscheid te 
nemen. Een nieuw begin kan alleen 
maar door het oude los te laten. 
Sommigen van jullie denken dat je 
het oude kunt transformeren tot iets 
nieuws. Niets is minder waar. Het 
oude dient - tot op de bodem soms 
- opgelost, vernietigd of uitgezuiverd 
te worden, voordat het nieuwe vorm 
kan gaan aannemen of zelfs maar tot 
aanzet kan komen. Hoe kun je iets 
nieuws beginnen als het oude nog 
steeds in de weg staat?’ Horen we 
hier een verwijzing naar Attitudinal 
Healing? ‘Het tijdperk om bewust 
uw eigen leven en uw eigen wer-

kelijkheid te creëren, staat voor de 
deur. Ik zeg u: herinnert u zich wie 
u bent.’ Daarbij is het belangrijk om 
te weten wát je wilt creëren en dat 
bewust te doen. ‘Besef dat je gedach-
ten sneller vorm zullen gaan aanne-
men dan je denkt, nu de tijd begint 
op te houden te bestaan.’
Het is een boek vol wijze lessen die 
aan de boodschap van Een Cursus 
in Wonderen doen denken, inclusief 
13 praktische lessen in meester-
schap, die de maanmaanden vol-
gen en op een vergelijkbare wijze 
geoefend dienen te worden als de 
dagelijkse lessen uit het Werkboek 
van de Cursus. De overeenkomsten 
zijn natuurlijk niet zo vreemd, want 
uiteindelijk stamt alles uit dezelfde 

bron. Maar daarnaast wordt ook nog 
heel andere informatie gegeven en 
zijn de 13 lessen echt heel praktisch. 
Bijvoorbeeld Les 1: Breng je huis op 
orde. Het leuke is, dat dit alles ver-
pakt is in een reisverslag, wat op zich 
al boeiend is om te lezen.

Anita Koster

Karel en Caroline van Huffelen. 
Op weg naar meesterschap, met 
de meesters van het Titcacameer. 
Uitgave: The Cross in the Cirkel 
of Light, 2003. 199 blz., €18,80. 
Verspreiding: Uitgeverij Petiet.
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Het gebeurt nogal eens, mensen 
die het spirituele pad bewandelen 
en daarbij geleid worden door een 
innerlijke stem. Dit was het geval 
bij de stichters van de Findhorn 
gemeenschap in Noordoost 
Schotland, om een bekend en nog 
steeds inspirerend voorbeeld te noe-
men, en ook bij Karel en Caroline 
van Huffelen bij hun reizen naar 
verschillende krachtplekken op de 
aarde. In hun boek Op weg naar 
meesterschap doen zij verslag van hun 
reis in de grensgebieden van Peru en 
Bolivia, o.a. naar het Titicacameer, in 
de periode rond de zonsverduiste-
ring van 11 augustus 1999. De rode 

draad van hun reis wordt gevormd 
door het idee dat de tijd waarin wij 
nu op aarde leven op zijn eind loopt 
en dat we bezig zijn aan een trans-
formatie van de derde naar de vijfde 
dimensie. Vele bronnen spreken 
hiervan, ook de bron van Caroline 
van Huffelen, want zij is het die 
de informatie ‘door’ krijgt. Een en 
ander zou zo rond 2012 zijn beslag 
krijgen. De tijd houdt dan definitief 
op te bestaan, wordt gezegd.
De transformatie waarover wordt 
gesproken, gaat over ‘de versmelting 
van het mannelijke en het vrouwe-
lijke principe binnen elk van ons 
hier op Aarde, zodat we met onze 

Moeder Aarde kunnen mee-evolue-
ren naar een hoger plan’. De energie 
van het mannelijke principe komt 
de aarde binnen in de Himalaya, 
terwijl de energie van het vrouwe-
lijke principe in het gebied van het 
Titicacameer in de Andes binnen-
komt. De laatste millennia wordt het 
vrouwelijke principe overheerst door 
het vervormde mannelijke principe. 
Dat is nu, en het eerste begin daar-
van wordt gesitueerd in 1987, aan 
het veranderen. Vandaar hun reis naar 
dit gebied, waarbij een belangrijke 
overweging van hen is om opnieuw 
de verbinding te maken met het 
Hart van de Moeder, de berg 
Putucusi.
‘Er is geen goed en er is geen 
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Wijsheid en vrede…

Het Hart van de Moeder

Dit moet mij van het hart…

Ik was het artikel Vrede is een daad 
van Els Thissen (in nr 3, augustus 
2004) met veel plezier aan het lezen 
tot ik aankwam bij het stuk ‘Hoe 
zit dat nu politiek’. Ik stuitte op een 
hoop weerstand in mezelf. Het 
lijkt erop alsof zij de kracht van de 
eigen denkgeest onderschat. Naar 
mijn mening en ervaring is het 
wel degelijk mogelijk om anderen 
in ‘stilte’ te beïnvloeden. Wij zijn 

namelijk niet van elkaar geschei-
den, dat is een illusie. Hoe groot de 
afstand ook lijkt, in de geest is die 
er niet! In dit stuk van het artikel 
lijkt Els Thissen zich erg geïsoleerd 
en als een lichaam op te stellen. 
…Als ik nu liefde zou sturen, dan 
zou zij dat direct ontvangen. Ik 
hoef haar fysiek nooit te ontmoeten 
om toch dichtbij te zijn. En dat gaat 
op voor het hele Zoonschap. Als ik 
besluit om aan de vooravond van 
een oorlog vrede, liefde en goed-

heid ‘uit te zenden’ naar betreffende 
broeders dan heeft dat zeker effect. 
‘Ik’ heb dus invloed op ‘anderen’. 
Zij ook! Je realiseert niet alleen je 
eigen vrijheid, het komt het hele 
Zoonschap ten goede…

Mike Zieltjens

Nawoord ET: Natuurlijk heb je volko-
men gelijk. Je zou kunnen zeggen: in 
eenheid is er wederkerigheid.
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ABONNEMENT!

Gun uzelf een abonnement 
op jaargang 2005, door overmaking van:

• Nederland: €15 of meer op postgiro 8905507

• België: €21 of meer op rek.nr. 088-2190186-18, Dexia Bank Maasmechelen

• Overige landen: €21 of meer op postgiro 8905507

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

Abonnement 2005. Als u een abonnement op een lopende jaargang neemt 

worden de reeds verschenen nummers nagezonden. 

Een abonnement loopt tot wederopzegging.

Gun uw favoriete vertrouwenspersoon 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


