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Het thema voor dit nummer 
is overleven en leven. Een 
greep uit de artikelen:
•  Els Thissen gaat in op de 
  redenering van een 
  ECIW-student zeggende:  
 ‘Als de wereld een illusie  
 is, wat weerhoudt me er  
 dan nog van de hand aan  
 mezelf te slaan?’
•  Echoes of War. Filmmaker  
 Joop van Wijk vertelt in  
 een interview over de  

hartrakende documentairefilm die hij maakte over het 
verwerken van het verdriet van kinderen over de dood  
van een ouder. Zij komen hierin aan het woord naar  

 aanleiding van een verhaal over een olifantje dat zijn  
 vader verliest.
• Overleven zowel als leven ligt voluit in het ervarings- 
 gebied van Maria de Wilde. Met opengezakte mond  
 beluisterde ik haar fascinerende verhaal. Tegenwoordig  
 verhoudt zij zich levendig tot de zogenaamde doden  
 in haar werk als medium. En dat heeft alles te maken  
 met (Attitudinal) Healing.
•  Wat gebeurt er als we zouden stoppen met nog langer  
 iets toe te voegen aan de woorden IK BEN? Deze  
 interessante vraag wordt gesteld en beantwoord door  
 onze Zuid-Afrikaanse medewerker aan dit blad Pieter  
 Smit.
En nu maak ik graag ruimte voor mijn benedenbuur-
vrouw op dit blad, Joyce Willer.  Zij vertelt over leven 
en oefenen.

Annemarie van Unnik 
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. . .VAN DE  REDACT IE

Ik vind het een pittige opdracht om te leren aanvaarden 
wat er is in het moment. De pijn gaat maar niet weg. 
Wel leer ik ernaar te kijken en ermee om te gaan. Als 
ik ertegen vecht en het weg wil hebben, verhef ik het 
tot lijden. Als ik het omarm, is het slechts wat er is. Dan 
heb ik mijn gedachten en mijn oordeel eraf gehaald. 
Ik wil er niet voor vluchten en soms doe ik dat. Ik leef 
zoveel mogelijk in het moment en in innerlijke stilte. 
Die verbinding geeft me de kracht om de dingen die 
gebeuren in het juiste perspectief te leren zien. Dat zijn 
de wonderen waar ik om vraag. Het wordt mij dan hel-
der dat ik de niveaus van vorm en inhoud met elkaar 
verwar.
Mijn innerlijke Leiding zegt mij dat de relatie met Jaap 
klaar is. Dat ik geleerd heb wat ik moet leren in de 
vorm die huwelijk heet en dat de lering met hem in 
een andere vorm gewoon verder gaat. Ook wordt mij 
gezegd dat mij een andere taak wacht. 
Omdat ik dat zelf kennelijk niet vind, heb ik het moei-
lijk met de hele situatie. Toch zie ik de hogere bedoeling 
ervan en dan ben ik Jaap zo dankbaar dat dit allemaal 
gebeurt. Hij heeft mij aan mijn Zelf teruggegeven en 
ik ben vrij, zoals hij dat ook is. Hij doet slechts wat 
hij doet, net als we dat allemaal doen. We zijn inherent 
onschuldig. Maar soms voelt het alsof ik met een dolk-
steek in mijn hart op de intensive care lig en niet weet 
of ik het haal, omdat ik niet weet of ik nog wel verder 
wil leven. Dan voel ik mij depressief. Dat gevoel als oké 
te aanvaarden, helpt me dan om terug in de vrede te 
komen.
Het is gewoon een grote oefening in vergeven wat mij 
niet is aangedaan. Ik weet dat ik precies krijg waar ik 
in mijn hart om vraag. En dat is de oefening: kan ik 

in Liefde blijven, wat er ook maar buiten mij gebeurt? 
Het is mij nu duidelijk dat ik niet heb gevraagd om 
deze vorm, maar om te mogen ervaren dit te oefenen. 
Als Jaap dood was gegaan was het, denk ik, makkelijker 
geweest, maar had ik niet kunnen leren wat ik nu leer. 
De dood heeft voor mij geen geheimen meer, omdat 
ik daar altijd al mee bezig ben geweest. Mijn herinne-
ringen aan de vele levens en stervens, als ook de herin-
neringen aan de non-vorm, mijn bijna doodervaring, 
de stervensbegeleiding en rouwverwerking… Ik weet 
gewoon dat de dood niet bestaat. Het zou dan gemak-
kelijker geweest zijn om Liefde als eeuwig te verklaren, 
over de dood heen. Ik hoef hem niet dood te projec-
teren om mijn lessen te leren. Maar in de steek gelaten 
worden voor een andere vrouw, is veel moeilijker voor 
mij. Ik was erdoor verward, omdat ik dacht dat schei-
ding een werkelijke scheiding betekende en kon niet 
begrijpen dat het niveauverwarring was. 
Wat er nu gebeurt, is voor mij wel de allergrootste leer-
situatie die ik voor mijzelf had kunnen bedenken. En 
wat lief van Jaap dat hij mij daarmee helpt?! Hij is dege-
ne die mij Thuis brengt. En daarin neem ik hem mee. 
Hij is en blijft gewoon die fantastische man die hij altijd 
geweest is en ik ben blij dat hij niet dood is en nog iets 
kan betekenen voor iemand anders en voor zichzelf. Ik 
geef hem Leven in plaats van dood en dat leer ik ook 
aan mijzelf te geven. Als ik mijzelf vraag: als dit de enige 
weg is om terug te komen in God, zou je die dan kie-
zen? Dan is mijn innerlijke antwoord een luid ja! En dat 
is precies wat er nu gebeurt. Het is echter wel oefenen 
en dat is misschien wat we hier leven noemen. 

Joyce Willer
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Els Thissen

N iemand kan de Cursus fout interpreteren, 
omdat we de Cursus interpreteren zoals 
we dat doen. En dat doen we altijd bin-
nen ons eigen begrippenkader en binnen 

wat we kunnen begrijpen en overzien. Dat is niet als 
flauw woordspelletje bedoeld. Dat gaat eenvoudigweg 
zo. Nu snappen we iets op de ene manier en morgen 
op een andere manier. Ook omdat we nieuwe inzich-
ten opdoen. En daar komen interpretatieverschillen uit 
voort. We zijn altijd onderweg met wat we weten en 
snappen, totdat we echt samenvallen met eenheid.
Zelfs op het moment dat we totaal verlicht, in harmonie 
en eenheid zijn, kan het erop lijken - als we als buiten-
staander de situatie interpreteren of vergelijken - dat er 
verschillen zijn. En die zijn er zeker in de vorm.
Het kan heel goed zijn dat, wanneer we beginnen met 
het bestuderen van de Cursus of een andere spirituele 
weg, we eigenlijk al bij het eindpunt, het volle inzicht 
en de volle kennis willen zijn. Op een bepaalde manier 
zijn we dat ook, maar dat wordt niet altijd door onszelf 
herkend en in dat geval ook niet geleefd. Soms kijken 
we vanuit ons verlangen ergens te zijn, naar wat we 
denken dat daar aan gedrag en woorden bij hoort. Zo 
leven we nieuwe clichés, in plaats van de ervaring van 
het volle inzicht. Dat kan klinken als: ‘Laten we niet zo 
dramatisch doen. Niets wezenlijk is hem afgenomen…’. 
Of ook als: ‘Ik kan net zo goed zelfmoord plegen als de 

wereld een illusie is, om zo snel mogelijk in de echte 
werkelijkheid te komen’.
Op zo’n moment ruilen we oude clichés in voor 
nieuwe ‘spirituele’ clichés. Eén ding hebben ze echter 
gemeen: het blijven clichés. Zolang we de wereld van de 
vorm blijven beoordelen (en veroordelen) worden we in 
elk geval afgeleid van eenheid. Dat maakt ons overigens 
niet schuldig!

Deze aardse reis
Laten we de hele zaak eens omdraaien. Stel dat iedereen 
totaal verlicht of totaal in liefde zou zijn, wat zou er 
dan met de mensen en de aarde gebeuren? Probeer je 
werkelijk voor te stellen dat je totaal verlicht bent. Zou 
je erop uit zijn om anderen of de aarde te kwetsen of 
schade te berokkenen? Integendeel, waarschijnlijk zou je 
precies dat doen wat er voor jou aan de orde is, om alles 
en iedereen vanuit liefde te benaderen. En het kan zijn 
dat dit er in de vorm bij de een anders uitziet dan bij de 
ander. Waarschijnlijk zouden we ook begrijpen dat ieder 
zijn of haar bijdrage levert, zonder dat we in een beoor-
deling daarvan treden. 
Tijdens deze aardse reis zijn we onderweg in het her-
ontdekken van onze wezenlijke werkelijkheid. Dat doet 
ieder in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Wat 
voor de een volkomen helder is, is dat wellicht nog lang 
niet voor de ander. Zo hebben we allemaal ons eigen 
traject met hindernissen en obstakels, voorkeuren en 
afkeuren. En soms komt een bepaald inzicht volkomen 
helder binnenvallen. En daar laten we ons dan nooit 
meer iets over wijsmaken, omdat we het gewoonweg 
weten. Een verhaal over wat wel of niet een illusie is, 
brengt ons dan niet van de wijs. Want wie begint er nu 
aan een discussie over een interpretatie als hij of zij een 
innerlijke ervaring heeft van de werkelijkheid? 

Wanneer ik totaal gelukkig ben, maakt het mij ook niet 
uit of God bestaat. Ik vraag het me niet eens af in die 
situatie. Dit soort vraagstukken mentaal uitbenen, maakt 
vooral dat ik afgeleid raak van wat mijn taak is, namelijk 
gelukkig zijn. Als God bestaat zal zij, wanneer ik totaal 
gelukkig ben, in al haar goedheid ongetwijfeld vrien-
delijk lachen om het gegeven dat ik me niet met het 
bestaan van God inlaat. Want ik geef immers ten volle 
gestalte aan wat God voor mij bedoeld heeft. Sterker 
nog, het zou goed zo kunnen zijn, dat God zelf een 
illusie is. De mooiste en allerlaatste illusie. Als die illusie 
verdwenen is, is vrijheid gerealiseerd.

Een course-student hoorde in zijn groep de  

volgende redenering: ‘Dit aardse leven is een  

illusie. Als iemand vermoord wordt, hoeven we 

daar niet rouwig om te zijn, want niets wezen-

lijks wordt hem afgenomen. De moordenaar  

verliest zijn onschuld niet, hij neemt namelijk 

niets wezenlijks af. Integendeel, hij verlost een 

ander van een niet door God geschapen illusie’. 

Dit gaat er bij deze student niet in en hij con-

cludeert dat het bij zo’n redenering (bijna) voor 

de hand ligt om aan zelfdoding te doen, om zo 

een eind aan de illusie te maken. Hij vraagt naar 

de juiste interpretatie van de Cursus en wil meer 

licht op de zaak.

Els Thissen gaat hier nader op in.

Geloof mij niet

Ons eigen traject met hindernissen 
en obstakels
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Een andere manier om dit vraagstuk te benaderen is: 
God is goed en God is alles. Maar dan ook werkelijk 
alles. Ik heb ontdekt dat wanneer ik geen liefde herken 
in een situatie, ik niet goed gekeken heb. 
Natuurlijk is deze aardse werkelijkheid een verdichting 
van goddelijk bewustzijn. En daarom verdienen een 
boom en de aarde respect, evenals mijn lichaam en dat 
van anderen. En zelfs dat wat er gebeurt, hoe gek het er 
ook mag uitzien, verdient respect. Denk aan de zeebe-
vingen met al de mensen die overleden zijn, het over-
leefd hebben en de enorme schade aan huis en goed. Of 
aan de bommen in de metro in Londen. Het is goed stil 
te staan bij al het verdriet, de tranen en de verwarring. 
Als je hier met je hart naar kijkt, wie kan deze emoties 
dan niet begrijpen? En het is, hoe raar ook, tegelijker-
tijd een enorme kans voor de overblijvers. Het verbindt 
Oost met West, arm met rijk, Moslim met Christen. Het 
kan voor strijdende partijen een gelegenheid zijn de 
wapens neer te leggen. Het appelleert aan vrijgevigheid, 
het ontplooien van initiatieven en het aanbieden van 
hulp vanuit het hart. Duizenden mensen mediteren voor 
de overledenen en de overlevenden. We zijn er allemaal 
op onze eigen manier bij betrokken, of niet.

Kan ik dit anders zien?
Ik ontdekte dat we altijd ons hoogste bod doen, binnen 
dat wat we weten en wat helder voor ons is. Zo heeft 
de een de ‘helderheid’ om bij Greenpeace of noodhulp-
diensten te werken en heeft de andere de ‘helderheid’ 
om dingen te doen waartegen Greenpeace in actie 
komt, of om op het strand te gaan liggen in de door de 
zeebevingen getroffen gebieden. Als deze dingen gebeu-
ren kunnen we niet anders dan ze verdragen, eenvou-
digweg omdat ze gebeuren. Ons ertegen verzetten leidt 
uitsluitend tot woede en stress, want wat gebeurd is, is 
gebeurd. Pim Fortuyn en Theo van Gogh zijn vermoord 
en de bommen zijn ontploft. Het kan zijn dat dege-
nen die dat gedaan hebben, worden opgepakt en in de 
gevangenis komen. Zo is dat geregeld. De zeebevingen 
hebben plaatsgehad. Dat is nu eenmaal zo. 

Ons werk is hiermee te leven, in vrede of in wrok, 
gelukkig of verscheurd van pijn. Wat we kunnen doen, 
is beginnen waar de situatie is aangeland en onszelf 
vragen: ‘Wat kan ik NU doen in deze situatie?’ Dat kan 
zijn in een stille mars meelopen, mediteren of medicij-
nen inzamelen, of niet.
En het kan gebeuren dat er een hele tijd overheen gaat 
voordat we tot de ontdekking komen dat we niet meer 
willen haten of in wrok leven, omdat we daarmee ons 
eigen leven vergallen. 
Vraag jezelf dan: ‘Kan ik dit anders te zien?’ Dat is de 
suggestie van de Cursus, die erbij zegt dat vergeving 

een weg uit de (innerlijke) dood is naar het (innerlijke) 
leven en ons uitnodigt daarmee aan de slag te gaan. 
Dan staan we oog in oog met onszelf en met de vraag: 
wat leidt mij naar totaal geluk? 
Het antwoord kan zijn: goede zorg dragen voor de 
aarde en het milieu. Anderen gaan bij Artsen zonder 
grenzen, geven noodhulp en verplegen massa’s mensen. 
In totaal betreft de hulp waarschijnlijk slechts een fractie 
van wat nodig lijkt, kijkend naar de hoeveelheid mensen 
die lijden aan ziekten, oorlogsgeweld, ondervoeding en 
de gevolgen van de zeebevingen. Het lijkt een drup-
pel op een gloeiende plaat. En toch doen mensen het. 
Waarom? Meestal omdat het degene die helpen een 
gelukservaring geeft. Het maakt hen blij met zichzelf en 
dat is van groot belang voor iemand die gelukkig wil 
zijn. 
Helpen zou je - in die zin - ook eigenbelang kunnen 
noemen. En dat is vanuit de Cursus gezien logisch. Die 
zegt: geven en ontvangen zijn één, waar we in een-
heid samenvallen of Gods wil doen, die ook die van 
mij is. Daar is geen onderscheid meer tussen mijn en 
jouw geluk, mijn en jouw belang. Daar doen we wat er 
gedaan moet worden, zonder te hechten aan het resul-
taat, een vooropgezet doel, of iets terug te verwachten.
Anderen doen het weer op een andere manier, reizen de 
wereld over en spreken massa’s mensen toe. Weer ande-
ren beginnen burgerrechtenbewegingen en zetten iets 
in gang dat massa’s mensen inspireert, tot op de dag van 
vandaag.
Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan deze samen-
leving. 

Bereid en gereed
De Cursus zegt herhaaldelijk, dat er slechts een beetje 
bereidheid wordt gevraagd om vrede, vrijheid en geluk 
te ervaren. En dat is ook zo. Daarnaast vraagt het ook 
gereedheid. Het is zoiets als: ik ben bereid op reis te 
gaan en ik ben gereed om te vertrekken als de gelegen-
heid zich aandient. Dat kan er uitzien als dat er een 
chauffeur aanbelt en zegt: ‘Ik heb gehoord dat u bereid 
bent om op reis te gaan. Ik sta met de auto voor. U 
kunt NU instappen.’ Dat vraagt van ons een ‘JA’ op dat 
moment en de actie van het instappen. Bereid zijn is de 
eerste stap, gereed zijn is de vanzelfsprekende volgende. 
Het leven heeft vaak dit soort verrassingen voor ons, 
zoals een chauffeur die plotsklaps voor de deur staat. We 
weten niet van te voren wanneer hij er zal staan. Als we 
zijn uitnodiging niet aannemen, kan het een kans zijn 
die we mislopen. Dan is onze beurt in die situatie voor-
bij. Het kan zijn dat we niet eens in de gaten hadden, 
dat er een gelegenheid was. Het kan dat we dit achteraf 
alsnog als gelegenheid herkennen en spijt krijgen hem 
niet te hebben gebruikt. 
Als we daar bewust genoeg over zijn, zien we waar we 
staan: waar we de oefeningen van de Cursus in praktijk 
brengen, en waar dat niet lukt en we dat willen oefenen. 

Ook zien we waar we dat niet willen en aan onze grie-
ven en concepten willen vasthouden, omdat we - vanuit 
de integriteit die we op dat moment in huis hebben 
- denken dat wat er nu gebeurt echt niet mag of kan 
gebeuren.
Het alleen laten bij het zeggen dat ik bereid ben en 
verder geen vin verroeren als het aan de orde is - als de 
chauffeur voorgereden is - zal me in elk geval precies 
daar houden waar ik ben.

Oplossing of lapmiddel?
Iemand vermoorden is niet iets wat vanzelfsprekend is 
als we innerlijk gelukkig zijn. Als vrede onze staat is, 
zijn we er niet op uit om anderen, onszelf, dieren of 
de aarde van het leven te beroven. Als we om de een 
of andere reden ongelukkig zijn, kan het zijn dat we 
denken dat we door moord een probleem oplossen en 
dan gelukkig worden. Dat is natuurlijk maar de vraag. Ik 
sprak daarover met gedetineerden die allemaal iemand 
hadden vermoord. Geen van deze mannen vertelde dat 
het hem gelukkig had gemaakt. Integendeel, eerder dat 
het écht een ongelooflijke vergissing was.
Ik vraag regelmatig aan mensen welke rol ze liever wil-
len wanneer iemand wordt vermoord. Wonderbaarlijk is 
dat veel mensen zeggen liever vermoord te worden dan 
zelf iemand te vermoorden.
En soms gaat het anders. Dan zijn we teleurgesteld, 
depressief of verward en vergeten we dat we gelukkig 
willen zijn. Of verliezen we het contact met wat we 
werkelijk willen. Dat kan, soms in een flits, door dui-
zend-en-een dingen gebeuren. Bijvoorbeeld als onze 
tas gestolen wordt en we met de auto de achtervolging 
inzetten en de dief doodrijden. 
Of we zijn met heel strikte regels en dogma’s opgevoed, 
hebben die als standaard meegekregen en vergeten ons-
zelf te vragen of dat is waar we mee willen leven. Zoals 
dat kan gebeuren bij religieuze stromingen of sekten. 
Of misschien ook in Course-kringen, waar we te horen 
krijgen wat de precieze interpretatie van een bepaalde 
passage of van de hele Cursus is.
Over dit soort dogma’s kunnen we erg onbewust zijn. 
Vooral als we het gevoel hebben daardoor in een 
dwangbuis te zitten. Het wonderlijke is echter dat we 
niet alles leven wat we van onze ouders of omgeving 
geleerd hebben. Een heleboel dingen vergeten we een-
voudig. En aan andere dogma’s lijden we en we voelen 
ons erdoor gedwongen. 
Je zou kunnen zeggen dat we daar nog niet bewust over 
zijn, of dat we verborgen motieven hebben om aan die 
regels en dogma’s vast te houden. Of misschien hebben 
we clichés geadopteerd uit nieuwe stromingen, die wel-
iswaar goed bedoeld, evenzeer als een loden last op onze 
schouders drukken.
Als we dat zo ervaren, wijzen we meestal de omstan-
digheden ‘buiten’ onszelf aan als de oorzaak van ons 
ongelukkig voelen. Dan zijn onze ouders, onze religie 

of (een deel van) de maatschappij er schuldig aan dat we 
ons voelen zoals we ons voelen. Er had iets juist moeten 
gebeuren, of juist niet mogen gebeuren. Daar vinden 
we dan redenen in om te doen wat we doen. Dan vlie-
gen we met vliegtuigen in torens, vermoorden we onze 
‘zogenaamde’ vijanden, onze partners en kinderen, stelen 
we tassen, rijden we dieven dood, leggen we bommen 
en veroordelen we anderen om wat ze zeggen of doen.

Wat weerhoudt mij ervan om de hand aan mezelf te 
slaan? Dat mag natuurlijk, en het is gewoonweg niet 
nodig. Ook als ik dat wel zou doen, zou ik niet ‘schuldig’ 
zijn, hooguit verward. Maar waarom zou ik dat doen als 
ik gelukkig ben? Is er iets mis met dit leven? Ik vind het 
geweldig om mezelf te ervaren aan de mensen om mij 
heen. Elke dag weer. 
En natuurlijk kan de chauffeur op enig moment voor 
mijn deur staan en mij uitnodigen om een enkele reis 
naar de dood te maken. Is het niet heerlijk om ook dat 
te kunnen verwelkomen, als ware het een bezoek aan 
een goede vriend?
Wat anderen ervan weerhoudt de hand aan zichzelf te 
slaan, weet ik niet. Je zou het ze kunnen vragen. En het 
kan zijn dat je een heel gevarieerd antwoord krijgt.

De enige waarheid
Ik zeg tegen mensen: geloof mij niet, vraag het jezelf 
en vertrouw je antwoord. Wat kun je anders doen als 
je het zeker wilt weten? Wat heb ik eraan als een ander 
iets zeker weet, de ervaring van vrede heeft? Wat heb 
ik eraan als een ander de interpretatie van de Cursus 
kent en ik het niet als een levend iets in mij draag? Wie 
anders kan ik vragen en wie anders kan mij werkelijk 
overtuigen dan ikzelf?
En als die verworvenheid er eenmaal is, dan lijkt er een 
nieuwe wereld voor mij open te gaan. Die wereld was 
er natuurlijk altijd al, maar daar had ik eerder geen zicht 
op, omdat ik naar buiten keek en luisterde in plaats van 
naar binnen.
Als het gaat over de interpretatie van de Cursus, of van 
wat dan ook, kan ik alleen maar vragen: wat is de bete-
kenis daarvan voor jou? En neem je eerlijke antwoord 
op deze vraag serieus. En blijf daarbij, totdat je wel-
licht je mening verandert. Wat maakt dat jij je inzet bij 
Greenpeace? En welk gevoel geeft je dat, als je dat doet? En 
neem ook dat eerlijke antwoord serieus. Dat is de enige 
waarheid die er ooit zal zijn. Je eigen antwoord!
En het kan zijn dat je ontdekt dat de waarheid veran-
dert, naargelang je inzichten veranderen, en naargelang 
we meer en meer samenvallen met ons wezenlijke Zelf. 
Totdat we ons niet meer bezighouden met waarheid, 
omdat we dat eenvoudigweg ‘zijn’. ●

Ik ontdekte dat we altijd ons 
hoogste bod doen

Wat weerhoudt mij ervan om de hand 
aan mijzelf te slaan?
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Els Thissen

Echoes of War, een film van Joop van Wijk, is een film 
waarvan ik zou wensen dat iedereen zichzelf het genoe-
gen doet om hem te gaat zien. In de film komen kinderen 
uit Sierra Leone, Afghanistan, Colombia en New York aan 
het woord over hun ervaringen. Al deze kinderen hebben 
een vader, moeder of andere directe familieleden verlo-
ren tengevolge van oorlog, bommen of terrorisme.Vaak 
waren deze kinderen daar direct getuige van. 
De kinderen komen bijeen in een groep waar hen het 
verhaal A little Elephant Finds His Courage (Een kleine 
olifant vindt zijn moed) over het leven van olifantje 
Baba wordt voorgelezen. Het door de Sri Lankese Sybil 
Wettasinghe geïllustreerde verhaal van Nancy Baron is 
geschreven voor kinderen in Sri Lanka, die een van hun 
ouders hebben verloren in de burgeroorlog die daar 
jarenlang woedde. De bedoeling is dat kinderen kunnen 
gaan vertellen over wat ze hebben meegemaakt en hoe 
ze zich daarover voelen. 
Baron werkt al dertien jaar met overlevenden van oorlo-
gen en andere traumatische situaties. Het boekje dat nog 
niet in het Nederlands is verschenen, gaat vergezeld van 
een gesprekshandleiding. Daarin vind je een korte uitleg 
over bijvoorbeeld gevoelens, ideeën over de dood, hoe 
kinderen problemen oplossen, rouwen en nachtmer-
ries. Verder heeft het aanwijzingen en vragen, om het 
gesprek met de kinderen over hun ervaringen op gang 
te brengen. 

Tranen
Het verhaal vertelt van het olifantje Baba dat met zijn 
moeder Amma en vader Thatha in de jungle leeft. Hij 
voelt zich erg gelukkig. De gezichten van de kinderen 
glunderen als verteld wordt hoe het dagelijkse leven 
van Baba eruit ziet. Een vader die heerlijk eten haalt 
en speelpartijen in de rivier. De vader van Baba is ook 
vredestichter in de jungle. Dan komt er onverwacht een 

einde aan dit geluk. Tijdens een brand, aangestoken door 
een dier dat wil laten zien dat hij de sterkste is, wordt er 
ook gevochten. De vader van Baba helpt andere dieren 
uit de brandende jungle te vluchten en komt daarbij zelf 
om. Baba en zijn moeder wachten en wachten, maar 
vader komt niet terug.
Dat is het moment waarop de glimlach bij de kinderen 
verdwijnt en ontzetting en soms tranen tevoorschijn 
komen. De vraag of ze ook wel eens zoiets hebben 
meegemaakt, maakt dat de verhalen worden verteld 
over het verdwijnen van hun vader of moeder. De een 
doet dat met enkele woorden en veel stilte, de ander 
met een enkele traan of luid huilend. We horen, soms 
tot in detail, hoe vaders, moeders en andere familieleden 
werden verminkt, vermoord of getroffen door bommen. 
De kinderen vertellen over hun angsten en terugke-
rende dromen en dat ze niet weten waarom het allemaal 
gebeurde. Ook vertellen ze over het gemis dat ze erva-
ren door het ontbreken van (een van) hun ouders.
De verhalen van de kinderen worden afgewisseld met 
stukjes animatiefilm van Baba, die uiteindelijk, gedreven 
door het verlangen zijn vader te vinden, alleen de jungle 
ingaat om hem te zoeken. Daar hoort hij na de nodige 
omzwervingen van een andere olifant dat zijn vader 
dood is, maar dat de fijne herinneringen aan hem altijd 
in Baba zelf blijven voortbestaan. Zo wordt de kinderen 
aangeboden om de fijne en gelukkige herinneringen 
aan hun verdwenen ouder(s) in zichzelf te laten leven. 
‘Als ik mijn ogen sluit kan ik hem soms nog zien,’ zegt 
Baba. ‘Ja,’ zegt de grote olifant die Baba heeft opgevan-
gen, ‘Thatha leeft in je herinnering. Als je je ogen dicht 
doet, zie je in gedachten een plaatje van hem. Denk aan 
je vaders gezicht en aan zijn grote lijf. Denk dan aan 
de leuke tijd die jullie samen hebben gehad. Dat is een 
herinnering. En herinner je ook dat Thatha’s vriende-
lijkheid en moed altijd om ons heen zijn. Hij is deel 
van de bomen, bloemen en aarde die ons schoonheid en 
eten geeft.’

Weg met de wapens
De film biedt een mix van verhalen, van kinderen met 
verschillende nationaliteiten, uit verschillende landen. 
De talen die de verschillende kinderen spreken zijn 
Krio, Dari, Pastho, Spaans en Engels Maar allemaal heb-
ben hun verhalen eenzelfde ondertoon en gevoel van 
angst, gemis, verdriet en uiteindelijk ook weer hoop. 
‘Stem op mij,’ zegt een Afghaans meisje aan het eind van 
de film. ‘Ik zou alle wapens verbieden. Als ik president 
ben mag het woord “wapen” niet eens meer uitgespro-
ken worden. Alleen zo kun je oorlog stoppen. Weg met 
de wapens. Stem op mij.’
Jaren geleden gaf ik een workshop over vrede en ver-
geving met Kroatische en Servische mensen in Vukovar, 
vlak na beëindiging van de oorlog. Verdriet en pijn 
om verlies is niet aan nationaliteit gebonden. Kroatisch 
gemis is hetzelfde als Servisch gemis. 
Deze film laat dat ook zien, nu met kinderen uit Sierra 
Leone, Colombia, Afghanistan en Amerika als sleutel-
figuren. En het hadden ook kinderen uit de Balkan, 
Oezbekistan, Beslan, Madrid, Londen of andere landen 

en plaatsen kunnen zijn.
Zowel film en boek zijn zeer bruikbaar in Attitudinal 
Healing groepen met kleinere en grote kinderen die om 
welke reden dan ook een of beide ouders hebben verloren.
Het is naar mijn idee ook een geweldige film om te 
vertonen op scholen en naar aanleiding daarvan leer-
lingen met elkaar te laten praten. Ongetwijfeld is er 
altijd wel een aanleiding om kinderen de gelegenheid te 
geven dat te doen.
Misschien een open deur, maar ik wil het toch zeggen: 
ga deze film zien! Tip: Doe dat op of meteen na de ver-
schijningsdatum van 9 september 2005 in de bioscoop. 
Ik gun Joop van Wijk en het Nederlandse publiek van 
harte een lange looptijd van de film in de bioscoop. 

Echoes of War van Joop van Wijk, Nederland 2004. 70 
min. Nederlands ondertiteld. Gezien in een voorpre-
mière tijdens het Filmfestival Maastricht, april 2005. 
Te zien vanaf 9 september 2005 in de bioscopen in 
heel Nederland.

De documentairefilm Echoes of War gaat over ervaringen van kinderen met de dood van een 

ouder, de gevolgen daarvan voor hun leven en hun hoop. Getoond in een voorpremière 

tijdens het filmfestival in Maastricht, leidde dit tot een filmbespreking (1) en een interview 

met de maker van de film, regisseur Joop van Wijk (2).

Het beeld boort de helende kracht in jezelf aan

Het woord ‘wapen’ mag niet eens meer uitgesproken worden!

F ILMBESPREKING ECHOES  OF  WAR (1 )
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het helen van de geest. Het is vreselijk wat deze kinde-
ren is overkomen. Je kunt er mooi mee omgaan en het 
blijft vreselijk. Ik zie wel dat ik in het maken van een 
film altijd op zoek ben naar schoonheid en compassie 
tegelijkertijd.
Een werktitel voor de film was “Baba”, maar ook “Is 
there a God?” De editor en ik vonden het in het begin 
heel moeilijk om met het materiaal om te gaan. We 
zaten twee, drie, vier maanden al die interviews met die 
kinderen door te nemen. Dat vonden we zwaar en ver-
moeiend. Voor Plan Nederland heb ik een kortere versie 
gemaakt die nóg meer accent wil leggen op het hoop-
volle in het verhaal. Deze heet Finding Courage.’  

Hoe is het met deze kinderen over 20 of 30 jaar?
‘Ik weet het niet. Dan zijn ze vast niet alleen bepaald 
door wat ze is overkomen. Die Afrikaanse kinderen heb-
ben een ander toekomstperspectief dan de Amerikaanse. 
Maar misschien wel méér dan de Colombiaanse of de 
Afghaanse kinderen. Het kan voor ieder kind verschil-
lend zijn. In Afrika had ik cadeautjes bij me toen ik in 
een vluchtelingenkamp met honderden kinderen kwam. 
Nancy Baron zei: “Die cadeautjes kunnen we niet 

geven, want dan krijgen sommigen wel wat en anderen 
niks”. Daar hebben we een heftige discussie over gehad. 
En zo zit het leven wél in elkaar. Soms heb je pech en 
soms heb je geluk. Dus het gevolg voor die kinderen zal 
elke keer anders zijn. Sommige zullen misschien op een 
bepaalde manier rijker worden door het verlies van een 
van hun ouders en anderen zullen daar nooit overheen 
komen. 
Dat ouders doodgaan door oorlog is trouwens iets dat 
we al kennen vanaf het begin van de mensheid. En kin-
deren hebben een ander idee van doodgaan dan volwas-
senen en dat is niet per definitie een slechter idee.’

Voor de vrede
Je zegt: ‘Ik weet niet of ik tegen oorlog ben. Ik weet wel dat ik 
voor vrede ben!’ Wat zeg je daarmee?
‘Ik heb erover nagedacht en ik weet het gewoon niet. 
Stel dat ik in de tweede wereldoorlog had geleefd, dan 
weet ik niet of ik op dat moment een absolute pacifist 
zou zijn geweest. Maar waar ik wel vóór ben, absoluut 
en honderd procent, dat is voor de vrede. Misschien is 
dat wel een open deur, en het is ook waar.
In Amerika heeft de familie van Nancy Baron de film 

Els Thissen

Hoe kwam het dat je Echoes of War ging maken?
‘Ik was voor een andere film in een vluchtelingenkamp 
in Uganda. Daar zag ik hoe met kinderen gewerkt werd 
aan de hand van het boekje A Little Elephant Finds His 
Courage. Nancy Baron, een Amerikaanse gezinsthera-
peute die jaren in Sri Lanka werkte, kwam daar tot de 
ontdekking dat moeders en kinderen niet met elkaar 
spraken over het feit dat vader dood was gegaan. Toen 
heeft ze dat boekje geschreven. Dat verhaal werkte 
zowel aan de kant van de Tamiltijgers, als aan de kant 
van de boeddhistische regering. Daarna ging Baron naar 
Rwanda en daar werkte het boekje ook. Vervolgens 
gebruikte een vriendin, een psychotherapeute in 
Boston, het verhaal voor een kind dat haar broer en 
vader had verloren bij een gewelddadige overval op een 
benzinepomp. Dat kind zei niets meer, was “sprake-
loos”. En ook toen werkte het. Het kan in elke situatie 
gebruikt worden, waarin iemand is doodgegaan. In deze 
film is oorlog de aanleiding voor het verdriet van de 
kinderen. Maar in het boekje wordt het woord oorlog 
niet genoemd en gaat het vooral om het verwerken van 
verdriet over de dood van een ouder. Ik zag hoe het 
werkte met Soedanese kinderen en vond dat geweldig. 
Eerst wilde ik alleen een tekenfilmpje maken over het 
boekje, maar vervolgens wilde ik de kinderen zelf ook 
in de film.’

Naast elkaar zien
‘Ik heb ooit een film over Egyptische vrouwen gemaakt, 
De Dochters van de Nijl. Daarin vertellen vrouwen over 
geboorte, ontmaagding, besnijdenis, huwelijk en dood. 
Een mooie film die nog steeds actueel is. De kritiek 
die ik kreeg was: je ziet het door een westerse bril. 
Toen dacht ik: je zou er een film naast moeten zetten, 
waarin een Egyptische vrouw kijkt naar het leven van 
een westerse vrouw. Dat naast elkaar zien, maakt dat je 
weet waar je naar kijkt. Sinds die tijd probeer ik films te 
maken waarin de westerse wereld naast de derde wereld 
vertegenwoordigd is. Toen ik aan de film begon, was net 
de aanslag op 11 september in New York gebeurd en 
ik wist meteen dat dit ook een plek in de film moest 
krijgen. Misschien is de film nog wel belangrijker voor 
mensen in het westen dan voor mensen in de derde 
wereld. 
In elk land ging ik met iemand op pad die het ver-
haal aan de kinderen voorlas en er met ze over sprak. 
In Afrika ging dat heel eenvoudig omdat het telkens 
dezelfde vrouw was, die wist hoe ze dat doen moest. In 
Afghanistan was het lastiger want een man moest het 

verhaal aan jongens vertellen en een vrouw aan meisjes. 
Daardoor waren het daar telkens verschillende mensen 
die het verhaal vertelden. We vroegen de lokale hulp-
organisaties waar we kinderen konden vinden die (een 
van) hun ouders hadden verloren. In Afrika was dat 
heel simpel, daar heb je veel van dat soort kinderen. Je 
zwaaide met het boekje en je kon kiezen. 
Amerika was het moeilijkst. Slechts een beperkt aantal 
kinderen was betrokken bij de gevolgen van 11 septem-
ber en zij werden enorm afgeschermd van de media. Ik 
heb er driekwart jaar over gedaan om daar kinderen te 
vinden. 
We hebben toen de film af was, hem in Afrika en 
Colombia, in landen waar zich geweld heeft afge-
speeld, laten zien. Die mensen begrijpen niets van die 
Amerikaanse kinderen, ze weten niets van 11 september. 
En voor de Afrikaanse kinderen waren de Colombiaanse 
kinderen gewoon westerse kinderen en ze waren in 
zekere zin opgelucht en blij toen ze zagen dat ze niet 
de enige waren. Dat in het westen ook armen afgehakt 
worden.’

Voor wie is deze film bedoeld?
‘Ik heb een bioscoopfilm voor een algemeen publiek 
gemaakt, die voor iedereen interessant is. Ik weet dat 
wie Echoes of War gaat zien er geen spijt van zal hebben. 
Een documentaire in de bioscoop is echt een ervaring. 
En de bioscoop is echt een “healing place”. Dat is bijna 
de enige plaats nog waar je in het donker naast iemand 
gaat zitten zonder bang te zijn.
Plan Nederland, de belangrijkste financier van de 
film, vroeg: kunnen we de film ook voor aids-wezen 
gebruiken? Natuurlijk kan dat! Zoals de film ook edu-
catief gebruikt kan worden. Een film op zich is nooit 
educatief. Dat hangt af van de arena waarin de film 
getoond wordt en degene die daarbij is. Ik heb ooit een 
bioscoopfilm over een krant in Kenia gemaakt. Op het 
moment dat je hem op de School voor journalistiek 
laat zien met een leraar erbij, dan wordt het opeens een 
educatieve film, omdat je er een aantal punten uit kunt 
halen.’

Helende kracht
‘Een aantal mensen heeft de film als “helend” benoemd. 
Niet omdat de verhalen van de kinderen niet erg zijn, 
maar op de een of andere manier lichten de kinderen 
op, stralen ze vitaliteit uit. Het helende zit niet in de 
film zelf, maar het beeld boort de helende kracht in 
jezelf aan. Als mens kun je alleen maar beter worden 
door een kracht in jezelf. Een dokter kan dat aanboren, 
maar je doet het uiteindelijk zelf. En dat geldt ook voor 

INTERVIEW MET  JOOP VAN WI JK  (2 )

Schoonheid en compassie

Joop van Wijk, geboren te 
Hoorn (tijdens het bezoek 
van zijn moeder bij een oom 
en tante) op 2 juni 1950 
en opgegroeid in Rotterdam. 
Studeerde medicijnen in 
Utrecht en werkte een aan-
tal jaren als arts in Afrika 
en Nederland. In 1978 
startte hij met het maken 
van films. Coproduceerde en 
(co)regisseerde een groot aantal 
documentaires en korte films 
zoals: De Fabriek (1980), 
Alter Ego (1986), Cannot 
Run Away (1988), Het 
Vonnis (1989), Isingiro 
Hospital (1993) en The 
Daily Nation (2000).
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gezien. Eens per jaar komen ze bijeen met Thanksgiving. 
Het is een joodse familie waarvan 35 mensen democraat 
en vijf republikein zijn. De democraten zijn tegen de 
oorlog in Irak, de republikeinen vóór. De afspraak in 
de familie is om niet over de oorlog te spreken, anders 
wordt het moord en doodslag. Nancy dacht dat dit een 
film voor vrede was. Maar na de film zeiden de demo-
craten dat ze echt een manier moesten vinden om een 
einde aan de oorlog te maken en de republikeinen von-
den dat de oorlog geëindigd moest worden, maar dat 
wel eerst alle terroristen zo snel mogelijk gevonden en 
gedood moesten worden. Er was maar één republikein 
die een beetje ging twijfelen. Je kunt dus denken dat 
het een helende film is, maar veel mensen zoeken in de 
wereld naar dát wat bevestigd wat ze toch al denken en 
voelen. Het helende moet dus echt vanuit jezelf komen. 
Ik heb trouwens een foutje gemaakt in de film. Een 
Colombiaans jongetje spreekt over de rebellen. Mensen 
in Colombia zeiden bij het zien van de film dat de 
paramilitairen veel erger zijn. Mensen pikken dat met-
een op. Ik wil dat de film neutraal is, anders bereik je 
alleen maar die groep die toch al vind dat je tegen de 

oorlog moet zijn. Je kunt je zelfs afvragen of het ver-
haal van de Afghaanse kinderen die vertellen dat ze 
door Amerikanen gebombardeerd worden niet te poli-
tiek is.’

Heb je een doel in je leven?
‘Mijn grote doel is om dat uit te vinden. Ik weet het 
echt niet. Ik ben medicus van oorsprong en ben in de 
filmerij terecht gekomen. Ik heb onlangs Jan Pronk 
aangesproken en gevraagd of ik zijn assistent kan zijn in 
Darfur. Ook is er een dame in Afghanistan die directeur 
van een vluchtelingenkamp met 200.000 mensen is. 
Ze zwerft rond van UN-post naar UN-post. Haar heb 
ik ook gevraagd werk voor me te bedenken. Filmen is 
mooi maar het duurt lang. Ik wil eigenlijk iets anders, 
en ik ben ook alweer aan het filmen. Ik maak een 
programma voor de boeddhistische omroep over de 
geschiedenis van het boeddhisme in Nederland. Ooit 
ben ik als hippie in India geweest en met het boed-
dhisme in aanraking gekomen. Daarin ben ik nog steeds 
geïnteresseerd.
Ook werk ik aan een film in Bhutan en aan een film 

over Pinkeltje voor kinderen en hun grootouders. 
Ik heb een nieuw verhaal geschreven: Pinkeltje en het 
Geheim van de Tijd. Daarin krijgt de tijd invloed in elf-
jes- en kaboutertjesland, waardoor dat ten dode is opge-
schreven. Maar als Jan Pronk morgen zegt: “Kom naar 
Dafur,” dan ga ik.’

Waarom ben je arts geworden en in Afrika gaan werken?
‘Toen ik negen was, kreeg ik geelzucht en ging ik naar 
oom Joop in Hoorn. Hij was huisarts, een Bourgondisch 
type die met een grote Amerikaanse auto over de kleine 
Westfriese weggetjes reed. Mijn ouders kwamen uit een 
ingehouden protestants milieu. Ik vond het heerlijk bij 
mijn oom en mocht daar zes weken uitzieken. Lekker 
eten, gomballen en zo. Ik had net geleerd dat geld 
waarde had. Als ik naar de bakker ging en zei: “Het is 
voor de dokter,” dan was het voor de bakker. Toen wilde 
ik, net als ome Joop, dokter worden. Die wens werd in 
mijn milieu enorm gekoesterd. Ik heb zelfs nooit meer 
de kans gekregen om erover te twijfelen. Pas toen ik 
mijn kandidaats had, ben ik erover gaan denken en heb 
ik er een tijdje psychologie bij gestudeerd. Mijn oplei-
ding heb ik wel afgemaakt. 
Vervolgens wilde ik psychiater worden en liep ik co-
schappen in Zon en Schild. Ik moest met die mensen 
over het landgoed wandelen. Een keer heb ik mezelf 
buiten het hek gesloten met de patiënten binnen. Ik ben 
met mijn handen om het hek gaan staan roepen: “Ik wil 
eruit”. Ze moesten erg lachen.’ 

Benen
‘In die tijd was ik ook betrokken bij een groepje rond 
solidariteit met de Afrikaanse bevrijdingsbeweging. In 
1974 trokken de Portugezen zich terug uit Angola. De 
bevrijdingsbeweging vroeg dokters, want de Portugezen 
namen hun dokters mee naar huis. Niemand wilde 
erheen want het was een oorlogsgebied met opstanden 
en gevechten. Ik wilde wel. 
Het motief daarvoor.., ik weet niet of jullie dat leuk 
vinden. Ook daarover heb ik een plan voor een film 
geschreven. Het heet De benen van Nannie Blaauweijkel. 
In die jaren waren allerhande studenten, ook ik, poli-
tiek bezig. Veel vrienden waren communist. Ik was meer 
anarchist, hield van dansen en dronk wel eens teveel. 
Op een ochtend had ik een afspraak met het Medisch 
Komitee Angola. Nannie Blaauweijkel opende de deur. 
Een mooie vrouw met benen tot in haar oksels. De 
bijeenkomst was op de tweede verdieping van het pand. 
Zij ging mij voor en ik liep achter die benen aan. Zij 
had benen.., dat als je die gezien hebt, zeg je “Ja” tegen 
alles. Toen vroegen ze: “Wil jij naar Angola?” En ik zei 
“Ja!”... Ha,ha.’

Ben je gelukkig?
‘Heel af en toe. Dat is toch wel redelijk moeilijk te 
bereiken. Ik voel mezelf wel heel bevoorrecht en ik 
heb van nature een beetje sombere natuur. Dat vind ik 
wel stom van mezelf, want er is eigenlijk geen reden 
voor. Dat zit misschien in dat protestantse, dat heeft een 
doordesemende werking op hoe je in elkaar zit. Op 
je twaalfde weet je, volgens mij, wie je bent. Daarna 
komen de hormonen en vergeet je wie je bent. Dan 
doe je er de rest van je leven over om dat weer uit te 
zoeken. Als ik iets uit het protestantse geloof kon weg-
halen zou ik de predestinatie eruit halen. Bij de katho-
lieken kun je biechten… geweldig! 
Als je twaalf bent kun je bij de protestanten belijdenis 
doen. Een van de vraagstukken is dan de kwestie van de 
vrije wil versus de predestinatie. Als God bestaat, is het 
natuurlijk onzin om te denken dat hij niet volmaakt is. 
Die tegenspraak tussen vrije wil en predestinatie heeft 
de dominee mij toen niet kunnen uitleggen. Toen ben 
ik van mijn geloof gevallen omdat ik dacht: dit klopt 
gewoon niet. 
Ik ben meer een pantheïst. In één cel van het lichaam 
zit alles. Zo zie ik voor me dat God de wereld is. Alles 
wat bestaat is God en wij zijn een celletje waar alles 
inzit. In het boeddhisme kun je je volmaakte wezen 
bereiken, de God in jezelf vinden. Dat vind ik aantrek-
kelijk. In die zin denk ik, dat je als mens alles bent en 
tegelijkertijd niets.’

Heb je de God in jezelf gevonden?
‘Ja, waarschijnlijk wel. Je hebt niet meer, hiermee 
moet je het doen. De film begint met een citaat van 
Nietzsche: “Alleen datgene wat niet ophoudt pijn 
te doen, blijft in de herinnering…”. Ik houd erg 
van Nietzsche sinds ik zijn Also sprach Zaratustra las. 
Zaratustra gaat de berg op om na te denken over 
het leven en God. Na lang mediteren komt hij tot 
de conclusie dat hij het weet en gaat naar beneden. 
Halverwege de berg komt hij een monnik tegen die 
naar boven gaat om te mediteren. Ze hebben een lang, 
vrolijk, humorvol, serieus en aangenaam gesprek en de 
monnik zegt: “Ik ga God vinden boven op de berg”. 
Dan lopen ze door en Zaratustra denkt: hoe kan die 
man geloven dat hij dat gelooft? Weet hij dan niet dat 
God niet bestaat!’

Voor info over Echoes of War en de conferentie ‘Kind 
en Vrede’ die op 9 september 2005 wordt gehouden: 
www.molenwiek.nl 
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Activiteiten 
chronologisch

11 september 2005
Miniworkshop, Moorveld
13 september 2005
Familie- & Systeemopstelling, 
Moorveld
16-18 september 2005
Meditatieve workshop, Wahlwiller
21 september 2005
Familie- & Systeemopstelling, 
Geldrop
30 september-2 oktober 2005
Facilitatortraining V, Ziekte & 
Gezondheid, Amersfoort
9 oktober 2005
Miniworkshop, Moorveld
29 oktober 2005
Open Workshop, Middelburg
1 november 2005
Familie- & Systeemopstelling, 
Moorveld
13 november 2005
Miniworkshop, Moorveld
25-27 november 2005
Familieopstelling, Wahlwiller
4 december 2005
Miniworkshop, Amersfoort
10 december 2005
Open Workshop, Eindhoven
11 december 2005
Miniworkshop, Moorveld
13 december 2005
Familie- & Systeemopstelling, 
Moorveld
27 december 2005-1 januari 2006
Van Oud naar Nieuw. 5 dagen The 
Work of Byron Katie, Sint Geetruid
20-22 januari 2006
Facilitatortraining IV, Inspiratie. 
Amersfoort
29 januari 2006
Familieopstelling, Tilburg
31 januari 2006
Familie- & Systeemopstelling, 
Moorveld
10-12 februari 2006
Meditatieve Workshop, Wahlwiller
7 maart 2006
Familie- & Systeemopstelling, 
Moorveld

ACT IV ITE ITEN  

WORKSHOPS
Van Oud naar Nieuw
Vijf dagen onderdompelen in The Work 
of Byron Katie in een informele sfeer. 
Els Thissen werkt met wie dat wil. Je 
kunt zelf werken of erbij zijn terwijl 
anderen hun overtuigingen onderzoe-
ken. Ook is er tijd voor het stellen van 
vragen. Een bijeenkomst waarin de 
gelegenheid wordt gegeven om, samen 
met oude en nieuwe vrienden, het oude 
te laten gaan en het nieuwe tegemoet 
te treden. 
27 dec 2005-1 jan 2006, Sint 
Geertruid (Limburg)
Di 19 - zon 11 uur. ’t Vlinderhöfke
Deelnamekosten €225. 
Verblijf €215 (maaltijden & slapen 2pk); 
5-dagenpas €330 (deelname & eten, 
zonder slapen); dagpas €75 (deelname 
& maaltijden).

Meditatieve Workshops
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. 
16-18 sep 2005. Wahlwiller
Arnold Janssen Klooster. Vrij 16-zon 16 
uur. Cursuskosten €120. 
Verblijf €60 (1pk).
10-12 feb 2006. Wahlwiller
Arnold Janssen Klooster. Vrij 16-zon 16 
uur. Cursuskosten €120. 
Verblijf €70 (1pk).

Open Workshops
Het gedachtegoed van ECIW, AH en 
The Work of Byron Katie staan in deze 
open workshops centraal. Aan de hand 
van uitwisseling en oefeningen wordt 
gewerkt met door deelnemers inge-
brachte thema’s. Ook kunt u vragen stel-
len. Op basis van donatie.
29 okt 2005, Middelburg
Za 10-16 uur. Concert & Gehoorzaal, 
Singelstraat 13.
10 dec 2005, Eindhoven
Za 10-16 uur. Holistisch Centrum, 
Bisschop Bekkerslaan 10/B

Familie & systeemopstellingen
In een familieopstelling wordt het 
geboortegezin van degene voor wie de 
opstelling wordt gedaan, fysiek in de 
ruimte opgesteld. Zo zijn er mensen 
die - voor de duur van de opstelling - 
zonodig de plek van de vader, moeder, 
broers en zussen innemen. Ook neemt 
iemand de plek van de persoon zelf in. 
Door de opstelling worden patronen 
en spanningsvelden zichtbaar, zoals die 
zich binnen families, soms al vele gene-
raties, kunnen voordoen. Door deze 
patronen aan het licht te brengen kan 
de ordening ‘hersteld’ worden. Zo kun-
nen verhoudingen binnen een familie 
harmoniseren of genezen. Deze manier 
van werken is verder bruikbaar voor 
het inzichtelijk maken en herstellen van 
verhoudingen binnen bedrijven, teams 
en op andere plekken waar mensen 

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

HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  

Dit jaar ben ik begonnen Een Cursus in Wonderen 
opnieuw te gaan lezen. Elke dag een paar bladzijden. 
Samen met iemand die ver weg woont. We doen het 
telefonisch: lezen en uitwisselen wat het in ons oproept. 
Zo lazen we onlangs in hoofdstuk 3 over ‘verzoening’. 
In protestante kringen een beladen begrip. 
Ene ds Harm Wiersinga heeft er een heel boek over 
geschreven, omdat hij moeite had met de officiële ker-
kelijke uitleg en met een andere dan de gebruikelijke 
theologische interpretatie kwam. Overigens al weer 
even geleden. Die kerkelijke opvatting gaf (geeft) - kort 
samengevat – aan, dat wij mensen ons ooit van God 
hebben afgekeerd (de zondeval) en dat op grond van 
Gods rechtvaardigheidsprincipe dat om boetedoening 
vraagt, waarna pas verzoening mogelijk is. Zondeval 
leidt immers tot schuld en schuld moet door boetes of 
offers worden verzoend. 
Bij het volk Israël, zo lezen we in het Oude Testament, 
werden daarom offers gebracht. En met name het jaar-
lijks zoenoffer op Grote Verzoendag was belangrijk. Dan 
werden twee bokken uitgezocht, waar niets aan mocht 
mankeren. De ene werd geslacht en als brandoffer 
gebruikt, de andere werd als het ware opgezadeld met 
alle zonden van het hele volk en vervolgens de woes-
tijn ingestuurd. En zo werd schuld verzoend. Ongedaan 
gemaakt dus. Gods toorn werd afgekocht. 
Daarnaar verwijst ook het offer van Christus aan het 
kruis. Hij was het zoenoffer voor de zonden der wereld. 
Zonder de aanvaarding ervan kon geen mens deel krij-
gen aan de verzoening met God. Sterker nog, ook wij 
worden geacht ons kruis op ons te nemen, te lijden en 
zo tot heil te komen (heel te worden). 
Zo is de term ‘Verzoening’ een beladen term geworden, 
waaronder velen gebukt gingen. Ook ik, opgevoed in 
die orthodox-protestantse traditie…
Vervolgens kom ik in aanraking met Een Cursus in 
Wonderen en ik lees een totaal andere boodschap.

Er is geen schuld, er is geen zonde, er zijn hooguit 
vergissingen en offers zijn niet nodig. En het woord 
‘verzoening’ krijgt een geheel andere inhoud. Nou dat is 
wel even wennen…
Ik lees en ontdek: verzoening hoeft niet direct aan 
schuld te worden gekoppeld. Veel mooier en beter is - 
en dat klinkt meteen positiever - het te verbinden met 
‘helen’. Weer heel maken. In het Engels: ‘atonement’. 
Ik lees dat als at-one-ment: één-wording. Verenigen, bij 
elkaar brengen. 
Zit dat ook niet in ons woord ‘zoenen’? Is dat niet een 
prachtige manier van twee mensen om aan te geven en 
uit te drukken dat ze - op dat moment - één zijn? En 
dat voelt dan ook zo. Het is meer dan alleen maar een 
gebaar, meer dan een manier van groeten. Eén worden. 
De afscheiding opheffen. Tot één worden. 
In die betekenis spreekt Een Cursus in Wonderen er 
volgens mij ook over. Verzoening is je verbinden met. 
En daarin speelt schuld geen enkele rol. En offers zijn 
nergens voor nodig. God is niet een wezen dat uit is 
op offers. Omdat Hij geen schuld ervaart. We hoeven 
ons niet te verontschuldigen. Zo is Verzoening het je 
(opnieuw) verbinden met je Vader. 
Dat wordt prachtig weergegeven in de parabel van de 
Verloren Zoon. Die zoon dacht zichzelf schuldig en 
voelde zich zelfs niet meer waard Zijn zoon te heten. 
Maar de Vader uit het verhaal was zich van geen schuld 
bewust en heette hem welkom met een feestkleed en 
een feestmaal. Dat is verzoening in grote stijl. En dat 
staat ons te wachten elk moment dat we de afscheiding 
ongedaan maken en weer thuis komen.
Verzoening: een vrolijk makende manier van heel 
maken wat verbroken was, van verbinden wat afgeschei-
den was. Attitudinal Healing op zijn best.

Pieter Vegter
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Verzoening als heling



Groningen
Groningen:
Godelieve Bos 050-5420233
Haren (1):
Marrigje Dijksma 050-5340729
Haren (2)1, 2, 3:
Henk Kamerling 050-5340729
Onstwedde:
Johan Maarsingh 0599-331722
Gelderland
Apeldoorn:
Nicole Blaauw 055-5336916 
Doetinchem:
Pieter Vegter 0575-465102
Hengelo:
Pieter Vegter 0575-465102
Lochem:
Jan Helmus 0573-257927
Nijmegen (1):
Nanja 024-3224327
Nijmegen (2):
Suzanne Raymakers 024-3602609
Nunspeet:
Jurja Kammeijer 0341-251181
& Marjan Rikkers 033-2460521
Flevoland
geen groepen
Friesland
IJlst:
José van der Werf 06-23885960
Lemmer:
Mirjam Rombouts-Overbeek 
0514-563719
Oosterend (1) en (2)7:
Willem & Jacqueline Feijten 
0515-332472 
Noord-Holland
Alkmaar:
Frans Kok 0299-673404
Amstelveen:
Renée van der Vijgh 020-6473075 
Amsterdam (1)1:
Erik Kluit 020-6153913
Amsterdam (2):
Eva Hollander 020-6769835
De Rijp:
Frans Kok 0299-673404
Edam:
Frans Kok 0299-673404
Haarlem:
Ynze Keetlapper 023-5367538
Heemskerk:
Frans Kok 0299-673404 
Heerhugowaard
Frans Kok 0299-673404
Heiloo:
Marti Op de Weegh 072-5334398
Hoorn:
Frans Kok 0299-673404
Wormerveer:
Frans Kok 0299-673404
Zuid-Holland
Alphen a/d Rijn:
Janny Buijs 0172-441543
Delft:
Wil Rijsterborgh 015-2615998
Den Haag (1):
Michille Bauer 070-3542074
Den Haag (2):
Annemarie van Unnik 

070-3467932 
Gouda:
Marianne Spoor 0182-532396  
Streefkerk:
Krystyna Bergsma 0184-684340
Voorschoten:
Anna Walraven 071-5764877
Wateringen:
Kees Zwinkels 0174-294321
Zuid-Beyerland:
Anna Eppinga 0186-662055
Utrecht
Amersfoort (1) en (2)3:
Rozemarijn Ockhuysen 
033-4728602
Bussum:
Marion & Harry Welch 
035-6910589
Eemnes:
Inez Coolen 035-5260594
Hilversumse Meent:
Monique Veenstra 035-6982556
Leusden:
Eveline Teunissen 033-4952623 &
Guus van den Boer 0485-441840
Nieuwegein:
Corrie van Zijl-van der Klij 
030-6038241
Soest (1):
Maria de Wilde 035-6026486
Soest (2):
Rob Middeldorp 035-6025647
Utrecht(1):
Mirjam Bossink 030-2626405
Utrecht(2):
Cees Bakker 030-2317443
Utrecht/Leidse Rijn:
Anne Marie van der Werf 
030-2898589
Utrechtse Heuvelrug:
Wim van Ginkel 0343-431577 &
Loek Kattekamp 030-2721290
Werkhoven:
Cobi Schilp 0343-477517
Woerden:
Joke de Ligt 0348-430570
Zeist:
Etty de Graaf 030-6990028
Noord-Brabant
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 
Dreischor:
Trudy Huter 0111-406006
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
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samenkomen. Ook kunnen de verschil-
lende kwaliteiten die in een persoon 
samenkomen en ten opzichte van elkaar 
voor een spanningsveld zorgen, in een 
opstelling inzichtelijk gemaakt worden.
In een opstelling gaat het niet om goed 
of fout, of om de beoordeling van een 
situatie, slechts om het transparant, en 
daardoor inzichtelijk maken van de situ-
atie. Op basis daarvan kan degene voor 
wie de opstelling wordt gedaan een 
nieuwe keus maken, of niet.
25-27 nov 2005. Wahlwiller
Arnold Janssen Klooster. Vrij 10-zo 16 
uur. Cursuskosten €160.  
Verblijf €90 (1pk).
13 sep 2005. Moorveld
19-23 uur. Parochiehuis De Kollekamp, 
Heerenstraat 77 (Hoek Schoolstraat). 
€15
21 sep 2005. Geldrop
20-23 uur. Centrum De Sprong, 
Bogardeind 131. 
Info/Aanm:040-2858757
1 nov 2005. Moorveld
19-23 uur. Parochiehuis De Kollekamp, 
Heerenstraat 77 (Hoek Schoolstraat). 
€15
13 dec 2005. Moorveld
19-23 uur. Parochiehuis De Kollekamp, 
Heerenstraat 77 (Hoek Schoolstraat). 
€15 29 jan 2006. Tilburg
Zo 10-16 uur. ’t Wad, De Schans 128. 
Op basis van donatie
31 jan 2006. Moorveld
19-23 uur. Parochiehuis De Kollekamp, 

Heerenstraat 77 (Hoek Schoolstraat). €15

Mini-Workshops ECIW/AH
Moorveld, 10-12.15 uur. Op basis van 
donatie, tenzij anders vermeld.
zo 11 september 2005, Moorveld
zo 9 oktober 2005, Moorveld
zo 13 november 2005, Moorveld
zo 4 december 2005, Amersfoort
15-16.30 uur. Meridiaancollege, Daam 
Fockemalaan 12. €7
zo 11 december 2005, Moorveld

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 samenhangen 
met de AH-richtlijnen geoefend, zoals 
empathisch luisteren, luisteren zon-
der 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.
2-4 sep 2005, Amersfoort, €300 

Facilitatortraining IV 
Inspiratie. 
Wat inspireert je echt en wat 
betekent dat voor jou als facilitator? 
20-22 jan 2006, Amersfoort, €310

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 1 apr 2006 – 10.00-16.30 uur
Contact- en studiedag voor facilitators 
van AH-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.
De activiteiten worden verzorgd door 
Els Thissen.

nr. 3 - augustus 2005nr. 3 - augustus 2005

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

Noord-Holland

Amsterdam (2):

Eva Hollander 020-6769835

Utrecht

Leusden:

Eveline Teunissen 033-4952623 & 

Guus van den Boer 0485-441840

Werkhoven:

Cobi Schilp 0343-477517

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

Noord-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.elsthissen.nl

HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET.HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET

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

Augustus 2005

International Conference for 
Attitudinal Healing 

21-23 oktober 2005 
San Rafael, Californië 

Thema ‘Your attitude is everything’
e-mail: Netattheal@aol.com
www.attitudinalhealing.org
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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. 
Arianne van Hees. Miracles in Contact. Postbus 30261, 1303 AG 
Almere. Tel: 036-5290109, fax: 036-5292326, mail: arianne@mira
clesincontact.nl, www.miraclesincontact.nl

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: 1 aug*; 5 sept*; 3 okt*; 7 nov; 5 dec 2005
Tijd: 19.00-19.30 Nederlandse tijd.
Gastvrouw: Ellen Heijstek. 
*Thema: Overleven en over leven.

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.

HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  HET  HART  

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

Steven Walters
Just this Moment €19,50
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

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 

Hidden waters/Sacred ground €19,00 

Return €19,00 

Chakra Healing Chants €19,00 

Marianne Spoor maakte een intensieve workshop 

mee en vertelt Annemarie van Unnik over haar 

ervaringen. 

Jij bent het op wie je gewacht hebt. De titel van die work-
shop vond ik zó fascinerend. Ik ging er naartoe en wat 
ik daar tegenkwam sloeg in als een bom. Het is een heel 
confronterende workshop, maar een must voor je ont-
wikkeling. Aan het eind van die vijfdaagse zag iedereen 
er stukken jonger uit en ook mooier. Meer zichzelf. 

Je komt er allemaal binnen als individu, maar gaande-
weg het proces word je een groep. Wie ook maar een 
probleem inbrengt, het kan ook mijn probleem zijn. De 
begeleiding kan dan vragen: ‘Is er iemand die dit niet 
herkent?’ Iedereen herkent alles. Voorheen kon ik nog 
wel eens denken dat ik uniek was. Nou, dat idee ben 
ik wel kwijtgeraakt! Alles wat ik denk denken anderen 
ook. Dit te weten geeft een universeler gevoel, een 
gevoel van verbinding.
Tijdens deze workshop kwam ik voor het eerst in aan-
raking met The Work van Byron Katie. 
Er was een oefening waarbij je van een ander een nega-
tief trekje mocht opnoemen. De precieze opdracht was: 
oordeel over de deelnemers en leiding van de groep 
- en wees vooral niet beleefd of netjes. Naar aanleiding 
daarvan zei iemand tegen mij: ‘Ik vind jou dominant.’ 

Ik ging door de grond. Dominant? Ik? Ik schrok me te 
pletter en vond het vreselijk. De vrouw die dat gezegd 
had keurde ik geen blik meer waardig. ‘s Avonds kregen 
we werkbladen uitgereikt met The Work. Daarmee ging 
ik naar die vrouw toe en vroeg: ‘Wil je met mij het 
werkblad invullen?’  Voorheen kwam ik nooit terug op 
zulke dingen en ging ik zo’n type eerder uit de weg. We 
hebben het werkblad met de vier vragen en de omke-
ring ingevuld - en kwamen zo bij haar eigen dominantie 
uit. We hebben ontzettende lol gehad om de omkerin-
gen, waaruit blijkt dat wat we zien in de ander projectie 
is. Blijkbaar hadden wij elkaars dominantie herkend. 
Het was voor mij zo’n eye-opener dat het er ook mag 
zijn. Eerst vond ik dominant zijn alleen maar negatief. 
Nu begon ik het als een kwaliteit te zien, en ook bij 
die vrouw. Ik kan nu zeggen: ik ben alleen dominant op 
de momenten dat ik mij zo uit. Ik leerde hoe oorde-
len werkt. Als die vrouw en ik elkaar nu nog wel eens 
ergens tegenkomen, knuffelen we altijd even. Het is 
toch iets wat je even heel diep samenbrengt, dat samen 
The Work doen. Door de ontdekking ook dat ik niet 
mijn gedachten ben, gaat de lading ervan af en kan ik 
kijken naar wat mijn gedachten mij nu zeggen. Soms is 
het ook nodig iets krachtig te doen. Je wordt tijdens de 
training uitgenodigd de dingen echt stevig neer te zet-
ten. Hoe dat wordt gedaan is zo doordacht, zo liefdevol 
en respectvol. Daardoor voelde ik me heel veilig in de 
groep. Die manier van bewustwording, met Een Cursus 
in Wonderen en Attitudinal Healing.., als je daarmee 
begint wil je niet meer terug. 

Belangrijk is het inzicht geweest, dat alles wat ik van de 
ander denk iets van mijzelf zegt. Als ik me blij en geluk-
kig voel, zie ik blije en gelukkige mensen. Als ik in een 
dip zit, zie ik allemaal chagrijnen. En het zegt niks. Het 
is alles illusie. Dat heb ik echt ervaren. Ik kan kiezen of 
ik het naar mijn zin wil hebben of niet. Die keuze maak 
ik nu heel bewust. Ik kan ook ongelooflijk de weg kwijt 
zijn. Als ik dan innerlijk om hulp vraag, komt de zin 
boven: Loving what is. En dan denk ik: nou, dit ben ik! 
En dan is ieder moment een uitdaging. 
En al die gedachtes ook. Als ik vroeger wilde mediteren, 
probeerde ik stil te zijn. Nu ga ik zitten en wacht tot 
de eerste gedachte opkomt. Heerlijk! Voordat er weer 
een gedachte opkomt, ben ik dan al die tijd in stilte, en 
die momenten worden steeds langer. En als ik me druk 
maak over dingen, denk ik op een gegeven moment: ik 
ben weer bezig van iets een verhaal te maken. Op het 
moment dat ik me dat realiseer, stopt het verhaal en ben 
ik weer in het nu. 

Annemarie van Unnik
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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

7Blad: coaching vanuit de Cursus, korte trainingen en ‘t 

Wonderwerker jaar: de cursus intensief (be)leven. www.7blad.nl 

of bel Jeroen-Arnold: 0317 - 312 302

THE WORK OF BYRON KATIE – kursussen, oefenavonden, indivi-

duele sessies in Harderwijk en omgeving. Ook op lokatie. Suchita 

Peeters 0341 260 930, email: decirkel@worldonline.nl  http://

decirkel.klik.nl 

Voor hen die spirituele zingeving van het Leven zoeken en 

dat praktisch willen ervaren, start in de Dordogne omgeving 

Periqueux medio september een Nederlandstalige Cursus in 

Wonderen. Voor inlichtingen 0553 561 794

WORKSHOP SCHILDEREN VANUIT EEN CURSUS IN WONDEREN. 

Thema: Ik word gedragen door de liefde van God. Zondag 16 okt. 

10.00-17.00 u Almere. Margot Krikhaar, 036-5451154, 

www.in-spirit.info

COACHING VANUIT DE CURSUS door gedipl. counsellor. 

Liefdevol en stapsgewijs Een Cursus in Wonderen toepassen op 

situaties of problemen in je leven. Info/folder Margot Krikhaar, 

036-5451154, www.in-spirit.info

REGELTJES

Dominant? Ik?



methodieken geleerd op dat 
gebied. Ik ben helderziend en 
een trancemedium, in nauw con-
tact met gidsen en helpers uit de 
geestelijke wereld. Ik ben door-
geefluik en zij doen het werk. 
Ik ben een geboren medium en 
heb het nooit bewust gewild. 
Een Cursus in Wonderen en 
Attitudinal Healing hebben me 
ervoor klaargestoomd. Op dit 
moment is het mijn liefste wens 
te werken voor de geestelijke 
wereld. Dat is nu het doel van 
mijn ziel. Nog maar kort geleden 
liet mijn lijf het volslagen afwe-
ten. Dat ik nu hiermee bezig kan 
zijn, daar ben ik iedere dag weer 
zó dankbaar voor.’

Ware en onware waarneming
‘Door de vele trauma’s in mijn 
leven bestond ik uit angst. Ik heb 
jaren vele therapieën gedaan om 
daarvan af te komen. Die misluk-
ten. Toen ik “in de leer” ging bij 
Els Thissen, heeft zij door haar 
manier van overbrengen, haar 
Elserigheid, mij duidelijk kun-
nen maken hoe belangrijk het is, 
en voor mij van levensbelang, om 
mijn denken te onderzoeken. Ik 
leerde hoe ik mijn gedachten 
kon veranderen. Afgelopen week 
leidde ik zelf een AH-workshop. 
Een deelnemer zei: “Soms ben ik 
in liefde en voel ik mij gelukkig, 
maar ineens kan er iets gebeu-
ren waardoor ik weer boos ben. 

Wat moet ik dan doen om weer bij liefde te komen?” 
Ik antwoordde, dat als ik boos ben op mijn geliefde en 
denk dat boos zijn valt onder niet goed zijn, ik niet in 
liefde ben. Maar als ik die emotie van mezelf mag aan-
vaarden, dan is dat liefde en ben ik in het licht. Het is 
maar hoe je waarneming is. De Cursus heeft het in dit 
verband over ware en onware waarneming. Boos zijn en 
dat accepteren is ware waarneming. 
Afgelopen week deed Oprah Winfrey een uitspraak 
voor mensen die te maken hebben met zwaar lijden 
en schuld. Ze zei dat waar het eigenlijk om gaat, is wat 
je met je verdriet doet. Ieder mens krijgt in zijn leven 
te maken met verdriet. Een kind verliezen behoort tot 
het diepste verdriet dat je kan overkomen. Die ervaring 
heb ik zelf. Wat doe je met je verdriet? Dat wil nogal 
eens moeilijk liggen en júist bij ouders van overleden 
kinderen, omdat gevoelens over de dood van een kind 

voor 99 procent met schuld te maken hebben. Vooral 
moeders lopen rond met schuldgevoel. Soms tientallen 
jaren. Het beïnvloedt hun hele leven. Als zo iemand haar 
verhaal doet over het verschrikkelijke schuldgevoel en 
het gemis, kan ik alleen maar op een gegeven moment 
vragen gaan stellen. Hoe had het anders moeten zijn? 
Hoe had je anders moeten reageren? Wat daarbij opvalt 
is dat die moeders zelf de antwoorden weten, namelijk 
dat ze het niet anders hadden kunnen en willen doen. 
Ze deden alles met alle liefde die zij in zich hadden. 
Kijk, het kan zijn dat het verdriet om het kind er niet 
minder om is, maar wat verandert, is de kijk op eigen 
handelen en denken. In mijn geval is schuld opgehou-
den te bestaan, en uiteindelijk mijn verdriet. Doordat ik 
dat leerde, kon ik op een positievere manier kijken naar 
de vreselijke gebeurtenissen in mijn leven. En uiteinde-
lijk heb ik respect gekregen voor mezelf.’

De piramide van Cheops
‘Ik leefde in een cocon van schuld, woede, angst en 
wanhoop. Na de dood van mijn dochter Maureen leefde 
ik totaal afgesloten. Aan de buitenkant was ik de yup 
die feestte en aan de binnenkant was ik gewoon dood. 
Nu ben ik dankbaar dat ik de moeder mag zijn van 
Maureen. Ik ben nog steeds in contact met haar. Zij 
werkt. Het is haar taak andere overleden kleintjes in 
soortgelijke situaties op te vangen en te begeleiden. Ik 
ben heel trots op haar. En zij op mij, omdat ik zoveel 
angsten heb overwonnen en nu het mediumwerk aan 
het doen ben. Ik ben getransformeerd tot vlinder. Aan 
andere angstigen zou ik willen zeggen: laat angst los of 
duik erin. We hebben geen angst voor wat er is maar 
voor de angst zelf. Ik had onder andere last van fobieën 
en ben die angst aangegaan. Ik leed aan claustrofobie, 
durfde niet in tunnels, liften en dergelijke. Ik maakte een 
stappenplan. Stap een was: één verdieping met de lift 
- en de laatste en afsluitende stap was de piramide van 
Cheops ingaan. In die piramide zit een 40 meter lange 
gang waar je kruipend doorheen moet. Halverwege 
sloeg de doodsangst toe, mijn hart ging tekeer en ik 
kreeg geen adem meer. Dodelijke paniek! Tussen mijn 
benen door zag ik de andere mensen die ook bezig 
waren omhoog te komen, terug kon ik dus niet meer, ik 
moest vooruit. Toen ik in de volgende, 20 meter hoge 
gang uitkwam, besefte ik door nog twee kruipruimtes te 
moeten gaan om in de koningskamer uit te komen. En 
ik zou echt vreselijk zijn gaan gillen ware het niet dat ik 
door hyperventilatie geen adem meer had. Toen dacht 
ik: oké, dan ga ik maar dood. Mooie plek om dood te 
gaan, zo’n piramide. Uiteindelijk ben ik in de konings-
kamer terechtgekomen. Daar had ik het zó benauwd 
dat ik dacht: ik word de nieuwe mummie van Cheops. 
Buiten werd ik opgevangen door een Egyptenaar die 
mij aankeek en zei: “U moet naar boven gaan en medi-
teren in de koningskamer”. Na drie dagen ben ik als 
een van de eersten die piramide weer ingegaan. Kruip 
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Annemarie van Unnik

‘Om de Attitudinal Healing groep 
die ik wilde starten te promoten, 
maakte ik een prachtige folder en 
verspreidde die overal. Ik had vast-

omlijnde plannen over inhoud en data. Maar er was een 
stemmetje dat zei: wachten, het is je tijd niet, je hebt 
zelf nog dingen te doen. Ik snapte er niets van. Een 
orthopedagoge belde me vanwege ouders van overleden 
kinderen. Zij had mijn naam uit dit tijdschrift. Met haar 
heb ik een poosje samengewerkt. Daarna meldde zich 
een moeder. Ik hoefde er niets voor te doen. Blijkbaar 
zat er iets anders voor mij in het vat dan een groep.
Doordat ik heel lang ziek was las ik veel, waaronder 
boeken van Jane Roberts, een medium die leringen 
doorgeeft van Seth. Er ontstond een verlangen in mij 
om wat daarin stond te onderzoeken en beoefenen. 
Zo kwam ik bij een opleidingsinstituut voor mediums 
terecht. Nu anderhalf jaar verder heb ik verschillende 

Een draaikolk van energie

INTERVIEW MET  MARIA  DE  WILDE

Maria de Wilde 
(1945) woont in 
Soest en heeft drie 
kinderen: één boven, 
twee beneden. Zij is 
gelukkig gescheiden 
en heeft een leuke 
geliefde. Opleiding: 
HBO Ritmische 
Sport Gymnastiek. 
Vanaf 2002 begeleidt 
zij ouders van over-
leden kinderen.

Maria de Wilde schreef over haar ervaringen met 

ziekte en de dood van haar dochtertje Maureen 

in …van hart tot hart… (jrg 3, nr. 2/2003, p. 13). 

Deze moeilijke tijd heeft haar ook veel gebracht. 

Reden voor een interview.
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voor kruip en stap voor stap ben ik al die gangen door 
naar boven gegaan, in vol bewustzijn en vrede, omdat 
ik alles wat die piramide voor mij inhoudt wilde erva-
ren. Toen kon ik gewoon ademhalen en had voldoende 
energie. Bij de koningskamer aangekomen kocht ik de 
bewaker om, want ik wilde alleen zijn in die ruimte. 
Ik wilde absoluut in de sarcofaag zitten en liggen. Van 
tevoren had ik vanuit de geestelijke wereld de bood-
schap gekregen, dat ik iets zou gaan ervaren in Caïro 
wat te maken zou hebben met aanvaarding en acceptatie 
van mezelf, met weten wie en wat IK BEN. In medi-
tatiehouding ben ik in de sarcofaag gaan zitten. Op het 
moment waarop ik innerlijk stil was, kwam er een draai-
kolk van energie boven uit de piramide vandaan, die via 
mijn hoofd door mij heen ging. Ik voelde de energie in 
een flits door de piramide heen heel diep de grond in 
gaan. Daarvandaan kwam die ook weer naar boven en 
door me heen. En weg was het. Ik schrok me rot. In de 
tijd daarna was het alsof ik onzichtbaar geworden was 
voor Europeanen, terwijl iedereen me altijd aanspreekt. 
Maar met vooral Egyptische jongeren had ik lange 
gesprekken en van hart tot hart contact. Ze huilden 
toen ik wegging. In Egypte ben ik gaan beseffen wat 
ik eigenlijk echt ben: Liefde. Zelfs tijdens het recente 
overlijden van mijn moeder met wie ik een moeizame 
relatie had, kon ik mezelf als die liefde ervaren. Aan haar 
sterfbed zong ik voor haar terwijl ik haar hand vasthield, 
en ik vóelde een liefde…’

We zijn hetzelfde
‘Voordat ik medium kon worden, had ik eerst vor-
ming nodig. De diepe gebeurtenissen van het leven en 
de traumatische dingen heb ik eerst moeten ervaren, 
begrijpen en accepteren. Daarna pas kon er ruimte 
komen voor iets anders dan alleen de eigen emoties 
over alles. Daardoor begrijp ik nu de emoties van ande-
ren over diep verlies, seksueel misbruik en mishande-
ling. Ik begrijp mensen die zeggen: sorry dat ik er ben. 
Nu kan ik zeggen: ik weet wat je bedoelt en hoe dat 
voelt. Zo heb ik zelf in het leven gestaan. En ik weet dat 
het ook weer over kan gaan, ook al komt het wel eens 
terug. De duisternis van de cocon kan getransformeerd 
worden tot licht. Het heeft me gebracht bij compas-
sie met anderen en met mezelf. Ik ben niet anders dan 
anderen, al heb ik tien levens geleefd in één leven. We 
zijn hetzelfde. Zelfs mijn grootste vijand is dat. Dat is in 
mijn geval mijn buurvrouw. Bijna heb ik onlangs haar 
haar afgeknipt met de snoeischaar. Steeds weer vergeef 
ik haar, totdat ik weer boos word. En elke keer denk 
ik: zij is mijn leraar, zij laat mij zien waar ik nog werk 
te doen heb. Dat is haar taak. En mijn taak is het om te 
leren. 
Nu mijn lichaam weer allerlei mankementen begint 
te vertonen, begrijp ik dat ik toch weer rouwemoties 
vasthoud. Ik heb geen verdriet over mijn moeder omdat 
ik weet dat het goed met haar gaat, maar ik mis haar. Ik 

voel verdriet over dit afgesloten moeder-dochter tijd-
perk. Omdat ik niet kan huilen, kristalliseert de emotie 
zich uit in symptomen in mijn lichaam. Ik probeer 
mezelf te vergeven dat ik dat doe. Ik ben zo sterk dat ik 
kan spreken op de begrafenis. Maar een paar dagen later 
begint mijn lichaam op te spelen en denk ik: wat ben 
ik níet sterk. Die lichamelijke uiting is een vorm van 
depressie. En deze keer wil ik niet zeggen: dit gaat wel 
weer voorbij. Nee, deze keer wil ik zeggen: dit wil ik 
doorléven! Het is er niet voor niets. Het heeft te maken 
met de manier waarop ik denk en waarop ik met mijn 
emoties omga. In feite heeft het nog steeds te maken 
met niet willen accepteren dat ik als Maria een over-
gevoelig en emotioneel mens ben. Bang als ik ben, dat 
als mensen zien hoe ik echt in elkaar zit, ze me zullen 
verlaten. En dit terwijl ik eigenlijk alleen mezelf verlaat, 
door te denken dat ik diep verdriet of razernij niet mag 
uiten. Dan verlaat ik mijzelf omdat ik niet toelaat wat 
ik voel. Als ik huil en me ondertussen afvraag hoe die 
ander over mij denkt, ben ik al weg bij mijn huilen. Als 
mensen emoties tonen, heb ik dat altijd kunnen begrij-
pen en geaccepteerd en heel vaak leed ik ook mee. Dát 
doe ik nu niet meer. Ik besef dat wat er getoond wordt 
alleen van die ander is - en dat ik het begrijp.
Maureen heeft ervoor gekozen bij mij geboren te 
worden, inclusief alles wat ze daarna meemaakte. Ik 
had ingrediënten als een zieke lever (die ook bij haar 
besmet was), maar ook moed, wilskracht en humor. 
Ze liet mij letterlijk weten: jij was de best mogelijke 
moeder voor wat ik ervaren wilde. Ik zeg dat ook wel 
eens tegen ouders van overleden kinderen. Dan kun 
je er ook trots op zijn, dat je in staat bent geweest om 
jouw kind te begeleiden, want alleen jij kon dat op die 
manier.’

Valse veiligheid
‘Wat ik eigenlijk zo mooi vind aan Attitudinal Healing 
is dat de deelnemer zelf achter zijn eigen waarheid mag 
komen. En als ik eerlijk ben lijkt het erop alsof ík in 
die contacten het meeste leer over mezelf. Ik voel ook 
op een heel diep niveau verbondenheid met de deelne-
mers. Mijn voorbereiding op het contact bestaat altijd 
uit een vraag om hulp aan mijn Hogere Zelf en mijn 
gidsen. Mijn kracht als facilitator ligt in mijn levenser-
varing en mijn humor. Dat laatste is heel lang verborgen 
geweest door depressies. Maar nu kan ik weer lachen 
om mezelf en anderen. Waar ik wel eens moeite mee 
heb is met mensen die in de slachtofferrol willen blijven 
zitten. Uit ervaring weet ik dat het veel eenvoudiger 
is in die rol te blijven zitten, dan stappen te onderne-
men om uit je ellende te komen. Valse veiligheid. Mijn 
depressies en ziekten waren mijn vrienden, die kende 
ik. Er is moed voor nodig om te kiezen daaraan te gaan 
werken. Die moed vind je door angst en lef samen te 
voegen.’ ●

Na afloop van een redactievergadering trein 
ik terug van Moorveld naar Den Haag. 
Vanaf Sittard deel ik de treincoupé met 
een vrouw. We raken in gesprek. Of juister 

gezegd, mijn hart gaat naar haar open en ik luister. Ze 
vertelt me van haar man, die wegteerde door kanker. 
Hij was haar grote liefde. Als ze terugkwam van zwem-
men (had ze sinds enkele jaren geleerd) stond hij altijd 
voor het raam naar haar te kijken als ze kwam aan-
fietsen. Bij binnenkomst vertelde hij dan hoe mooi hij 
haar vond. Ze begon een andere fietsroute te nemen, 
want ze voelde zich er 
verlegen mee. ‘Ik … 
mooi’, zegt ze, terwijl 
ze met een vraagteken-
gezicht haar lichaam 
langs wijst. In haar hele 
huwelijk noemde hij 
nooit haar naam, zegt ze 
een paar maal nadruk-
kelijk. Hieruit begrijp 
ik dat hij koosnaampjes 
gebruikte. Hij was zo’n 
mooie grote sterke man, 
hij heeft tot het eind 
niet willen geloven dat 
hij dood kon gaan. Ze 
grabbelt in haar tasje, 
haalt er een portemonnee 
uit, die ze openknipt om 
me een foto te laten zien. 
Een man met een glim-
lach. Op de dag van die foto waren ze 50 jaar getrouwd. 
Zij begrijpt dat mensen doodgaan, maar haar man? 
Ook bij haar ging dat er niet in. Ze ging naar Lourdes. 
Maar tegen de tijd dat ze er aankwam was ze razend op 
God en zijn trawanten. Ze moest in zichzelf de sterke 
aandrang bevechten om niet het Mariabeeld aan gru-
zelementen te gooien. Ze had het in één klap willen 
wegvagen. Zo kwaad was ze. Echt waar. Zo’n lieve man. 
Zo’n gruwelijke ziekte. Zo onrechtvaardig! De hand 
in haar schoot trekt zich samen tot vuist. De bedevaart 
had niet geholpen. Haar man is nu bijna twee jaar dood. 
Zijn as heeft ze thuis. Het is niet zo dat ze het niet redt 
alleen. De familie is haar toegedaan en zeer behulpzaam. 
Haar kleinzoon lapt de ramen en haar schoonzoon 
snoeit de heg. Maar dat vanzelfsprekende geluk van toen 
ze nog samen waren is er niet meer. Dit jaar wordt ze 
80. Ze kijkt erbij alsof ze het zelf niet kan geloven. Och, 
ze heeft wat meegemaakt met haar man tijdens die ziek-
te. Niet dat hij veel klaagde hoor. Maar toch, het viel 
niet mee. Tranen banen zich een weg tussen de rimpels 
in haar wangen. Vind ik het erg dat ze huilt? Vind ik dat 
niet raar? Als ik eens wist hoe fijn het voor haar is dat 
er iemand luistert. Haar hart te luchten. De kinderen 
vertelt ze haar zielenroerselen liever niet. Ze wil ze niet 

tot last zijn. Sorry voor mijn gezemel, zegt ze bij het 
verlaten van de coupé. Als de trein zich even later in 
beweging zet, zwaait ze uitbundig vanaf het perron.

Ik kijk nu naar de man in de coupé. Hij is keurig 
gekleed. Hij vertelt me dat hij gebruik maakte van een 
vervroegd pensioenregeling. Zijn hele leven werkte hij 
bij de bank. Kijk dáár, wijst hij me even later. Ik zie 
een torenhoog glazen gebouw. Nu woont hij niet meer 
in Rotterdam. Tweemaal in zijn leven verhuisde hij. 
De eerste keer na de bombardementen en de tweede 

keer nadat zijn vader 
overleed. Toen zijn ze de 
stad uitgegaan. Zijn moe-
der is nu ook dood. Hij 
woont nog in haar flat, 
13 hoog. Hij wijst me het 
Feijenoordstadion. Aan alle 
kanten beklimmen kleurige 
supporters de betonnen 
trappen. Hij is supporter 
af. Allemaal aangekochte 
spelers, zegt hij. Er zit 
geen Rotterdammer meer 
bij. Hij gebruikt zijn tijd 
voor genealogie. Hij heeft 
zijn stamboom uitgeplo-
zen tot honderden jaren 
terug. Daarvoor reist hij 
per trein naar archieven. 
Met zijn voordeelkaart. Op 
die kaart mag je acht keer 

gratis reizen. Vandaag was hij op familiebezoek in het 
zuiden. Gratis. Een paar van die tochtjes en je hebt je 
geld er al uit. Verwarrend bij stamboomonderzoek is dat 
men vroeger het oudste kind naar de ouder vernoemde. 
In die tijd stierven veel van de vele kinderen. En dan 
noemde men de volgende oudste wéér bijvoorbeeld 
Piet. Op die manier had een gezin soms wel vijf Pieten. 
Zoek dan maar eens uit wie wie was. Om de paar zin-
nen kucht hij verlegen in zijn hand. Mooi uitzicht heeft 
hij in zijn flat. Op de rivier. Hij was benieuwd hoe het 
zou zijn zonder zijn werk. Maar hij redt zich prima. 
Met een vriendelijk knikje verlaat hij de coupé.

Een geparfumeerd meisje neemt plaats, ze kletst door 
het gesloten raam met leeftijdgenoten op het perron. Als 
die uit het zicht zijn, kijkt ze naar mij en begroeten wij 
elkaar. Ik wacht af of er nog wat te luisteren valt. Mijn 
hart staat nog steeds open en mijn oor is nog niet moe. 
Het is niet aan de orde. Zij werkt haar make-up bij, 
sms’t en ziet er verwachtingsvol uit. Voordat wij uitstap-
pen op het eindstation werpt zij nog snel een blik in de 
spiegel van de coupé. Ach ja, het is zaterdagavond.

Annemarie van Unnik
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Marrigje Dijksma 

geeft in onze vra-

genrubriek Hoe 

kan ik dit anders 

zien? antwoord 

op vragen die 

iedereen zich als 

student van Een 

Cursus in Wonderen 

wel eens stelt. 

Voel je uitgeno-

digd om jouw 

vraag ook aan haar te stellen.

Deze keer gaat zij in op de herkomst en beteke-

nis van het woord ‘denkgeest’.

Marrigje Dijksma

Bij het lezen van de Cursus stuit ik steeds op het 
woord ‘denkgeest’. Waar komt dat toch vandaan 
en wat betekent het precies?
Sommige studenten hebben er geen moeite mee en 
andere blijven struikelen over dat vreemde woord denk-
geest dat we eigenlijk alleen uit de Cursus kennen. Als 
je zelf al niet snapt waar het vandaan komt, dan raak je 
zeker in de war als je het aan mensen probeert uit te leg-
gen die niet zo bekend zijn met de Cursus. Hieronder een 

poging om licht te werpen op de herkomst, alternatieven 
te suggereren en een uitnodiging tot gebruik van je eigen 
woorden.

Waar komt het vandaan?
Het antwoord is simpel: van het Engelse mind. Steeds 
wanneer je denkgeest leest, staat er in het Engelse origineel 
mind, zonder uitzondering. Mind komt heel vaak voor 
in de Course, ongeveer 2000 keer. Voor de vertalers van 
‘A Course in Miracles’ bleek dit kleine woordje mind het 
grootste vertaalprobleem op te leveren. 
Dat komt vooral doordat mind heel veel verschillende 
betekenissen heeft en doordat wij in het Nederlands voor 
al die betekenissen verschillende woorden gebruiken. Als 
bij de vertaling als resultaat voorop gestaan zou hebben: 
vloeiend en gangbaar Nederlands, dan zou mind wellicht 
de ene keer met ‘verstand’ vertaald zijn en de andere keer 
met ‘gedachten’. Maar een dergelijke aanpak was niet 
in overeenstemming met één van de richtlijnen van de 
Foundation for Inner Peace1, die de vertalers bij hun werk 
meekregen. Er werd namelijk aangedrongen op conse-
quente vertaling van sleutelbegrippen en die door de hele 
vertaling heen niet te wijzigen (H.p.100). De vertalers 
hebben mind als zo’n sleutelbegrip gezien en behandeld. 
Aangezien er in het Nederlands niet één woord bestaat 
waarin mind steeds consequent vertaald kan worden, is er 
gekozen voor een nieuw bedacht woord: denkgeest. 
Helaas kon ook deze constructie niet consequent 
gebruikt worden, want in bepaalde gevallen verzet zich 
het Nederlands hier al te zeer tegen. In die gevallen is 
toch weer voor normaal Nederlands gekozen als ‘den-
ken’ of ‘gedachten’ (H.p.105).

Betekenissen van mind
Ik heb onderhand al wat betekenissen genoemd. Maar er 
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Pieter Smit
Vertaling: Emilia van Leent

A l zolang 
hebben 
wij de 
gewoonte 

om aan de woorden IK 
BEN iets toe te voe-
gen, dat het ego heeft 
leren gebruiken in de 
wereld die het gemaakt 
heeft. ‘Ik ben architect,’ 
‘Ik ben zielig,’  ‘Ik ben 
moe,’ ‘Ik ben ongeluk-
kig,’ ‘Ik ben een mens 
die...’ ‘Ik ben nou een-
maal zus of zo.’ En daar-
uit volgt vervolgens dat 
dit altijd zo is. En daarna 
volgt nog een lijst met 
kwalen en moeilijkhe-
den, en gelegenheden 
die men misloopt. 
Wanneer de mens iets 
toevoegt aan IK BEN, is 
dat - vanuit gewoonte - 
meestal een toevoeging 
van deze wereld die ons 
afhoudt van verlossing.
Nu wordt het tijd om 
een keer alleen maar te 
zeggen: ‘Ik ben,’ te stop-
pen en dan een ogenblikje stilte toe te laten, voordat er 
iets aan wordt vastgeplakt. Voeg niets toe aan IK BEN, 
ben het alleen. Als je er zonodig iets aan toe wilt voe-
gen, zeg dan alleen: IK BEN LIEFDE, voordat je welk 
besluit dan ook neemt, voordat je een oordeel velt of 
kritiek wilt geven aan jezelf, een ander of aan de wereld. 
Wanneer je thuiskomt na een dag werken, en je zegt 
uit gewoonte: ‘Ik ben moe,’ dan ben je dat ook, en je 
lichaam speelt die rol perfect. Zeg eens alleen: ‘Ik ben,’ 
en voel hoe je energie terugvloeit en hoe je klaar bent 
om dat als uitgangspunt te nemen, vooral als je je voor-
neemt om iets prettigs te gaan doen.
IK BEN. Als we alleen dat zeggen, dan spreken we de 

waarheid, want ‘ik ben alleen maar wat ik ben’. Deze 
waarheid vind ik zowel terug in de 12 principes van AH 
als in Een Cursus in Wonderen. Het lichaam is slechts 
een instrument, en het ego ook, als het ego op de juiste 
manier wordt gebruikt.

Waarden
In dit kader vind ik het belangrijk om aandacht te 
schenken aan de ontwikkeling van de hele gemeen-
schap, door de jeugd en hun leiders de gelegenheid te 
geven deel te nemen aan ontwikkelingsprogramma’s, 

die hen zullen leren 
om voorzichtig te zijn 
iets toe te voegen aan 
IK BEN. Volgens mij 
zal dat het begin zijn 
van de jeugd waarden 
bij te brengen, die het 
volk als geheel zullen 
opheffen. Dat opheffen 
ligt op ieders lippen, en 
er zijn veel hopeloze 
projecten aan de gang 
die de mensen behoren 
op te heffen, maar alles 
wat tot nu toe bereikt is, 
is het steeds maar weer 
herhalen van dezelfde 
oude en niet werkzame 
onwetendheid.
Als we kijken naar het 
onderzoek van Don 
Beck over waarden, is 
het nu misschien tijd 
om zijn bekende waar-
denspiraal, die begint 
met het kleine kind 
dat eist: ‘Ik wil hebben’ 
- of dat nu om water 
gaat, om eten of om 
een schone luier, en 

ongeacht of je slaapt, eet of intiem bent - nog verder de 
hoogte in te laten gaan tot waar de mens alleen IS. 
Wanneer de jeugd van een bepaald land in contact komt 
met de principes van AH, betekent dit dat het individu 
zijn ontwikkeling vooruithelpt, door die te verschuiven 
van de spiraal waar we het over hadden, naar het niveau 
waar integriteit, balans en integratie (volledig verant-
woordelijke volwassenheid) mogelijk wordt. Iemand die 
weet dat hij ALLEEN MAAR LIEFDE is, zal andere 
besluiten nemen dan iemand die zich nog identificeert 
met ‘Ik ben leider van een bende’ of ‘Ik ben vader’, 
of iemand die ‘Ik ben’ koppelt aan ‘Ik ben een rebel’. 
Iemand die weet dat ‘Ik ben alleen maar liefde’ de enige 

Ik ben LIEFDE

EEN PRAKT ISCHE  KEUS  VOOR DE  BEGINSELEN VAN AH

Pieter Smit uit Zuid-Afrika heeft een lezing 

gehouden voor de Rotary club over Attitudinal 

Healing. Hierbij een weerslag daarvan.

waarheid is, zal het niet nodig hebben om een ander te 
oordelen of te veroordelen.
Heel behulpzaam hierbij zou een spel kunnen zijn, 
dat door groepsleiders gespeeld kan worden, en dat 
- zonder bestaande culturen te bedreigen, en door de 
Christen-, Moslim- en Hindubeginselen van iedereen 
te eerbiedigen - kan zorgen voor een IK BEN-ervaring, 
voordat iemand een besluit neemt.

We ervaren wat we geloven
Tenslotte nog dit. Volgens mij ervaren we wat we gelo-
ven. Als je iets gelooft, zul je dat ook zien of voelen. Bij 
mijn lezing voor de Rotary club heb ik hiervan voor-
beelden gegeven, van ziek-zijn, van verslavingsgedrag, 
van de neiging om ongelukkig te zijn (je kiest ervoor 
ongelukkig te zijn in plaats van het niet te zijn). Dit 
heeft voor heel wat gespreksstof gezorgd en veel reacties 
uitgelokt. Ik kon hierbij Louise Hay en Heel je lichaam 
gebruiken om te laten zien hoe een mens verkeerd kan 

kiezen. Ik heb dat aan IK BEN gekoppeld, en we heb-
ben gekeken naar wat iemand regelmatig zegt en denkt, 
waar iemand bang voor is, en hoe dat dan ook iemands 
ervaring wordt. Dat laatste was heel effectief omdat 
veel voorbeelden door de groep zelf werden aangedra-
gen. Iedere keer weer merk ik dat de voorbeelden van 
Louise Hay uitstekend werken als vertrekpunt.
De persoon die mij na de lezing moest bedanken, strui-
kelde over zijn woorden, want iedere keer als hij iets 
wilde zeggen als bijvoorbeeld: ‘Ik ben te dom om te 
begrijpen wat Piet heeft gezegd,’ wees de groep hem 
erop dat hij zichzelf niet mocht bekritiseren; en steeds 
opnieuw probeerde hij om een zin te zeggen zonder 
iets negatiefs te koppelen aan IK BEN. Uiteindelijk zei 
hij maar dat hij mij heel lief vond, en dit zorgde voor 
veel gejuich. In ons land is dit niet iets wat je ooit in 
het openbaar tegen iemand zegt! ●

Ons was vir soveel jare in die gewoonte om iets by te voeg by EK IS, 

dat die ego dit leer gebruik het in die wêreld wat hy geskape het. ‘Ek is 

‘n argitek,’ ‘Ek is sieklik,’ ‘Ek is honger,’ ‘Ek is moeg,’ ‘Ek is ongelukkig,’ 

‘Ek is ‘n soort mens wat...’ ‘Ek is nou maar eenmaal so en so.’ En hieruit 

vloei voort dat die volgende ALTYD met my gebeur. En dan volg ‘n lys 

kwale en swaarkry en geleenthede wat misgeloop word. Wanneer mens 

iets byvoeg by EK IS dan is dit uit gewoonte gewoonlik ‘n attachment 

van hierdie wêreld wat ons terug hou van verlossing.

1Uitgever van A Course in Miracles
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zijn nog veel meer mogelijkheden. Als ik in mijn eenvou-
dige woordenboek (Koenen) mind opzoek, dan vind ik 
o.a.: geest, gemoed, binnenste, herinnering, gedachte, gedachten, 
mening, opinie, lust, zin, zinnen, verstand… Of je een emmer 
leeggooit. Zowel in het gebruik als in het verstaan van 
mind zijn al deze betekeniswaarden inherent aanwezig. 
Anders gezegd: als het woord mind in het Engels gebruikt 
wordt, dan trillen al deze betekenissen mee. Maar uit 
de context, de specifieke achtergrond van het gebruikte 
woord, maken je hersens razendsnel in elk afzonderlijk 
geval op wat de juiste betekenis in dit verband is. 
Ook in het Nederlands zijn er heel veel woorden die 
meer betekenissen hebben, en waarvan de specifieke 
actuele betekenis door de samenhang wordt bepaald. En 
als je de context mist, heb je zó een verkeerde betekenis 
te pakken. ‘Neem je die andere bank nog?’ Als iemand je 
onverwacht met zo’n vraag overvalt, weet je niet welke 
bank hij bedoelt doordat je de achtergrond niet in beeld 
hebt. De Rabobank? Of de tuinbank? De bloedbank? Ik 
noem een recent voorbeeld waar een onjuiste ‘vertaling’ 
me totaal op het verkeerde been zette. Een deelneemster 
aan een Course-groep vertelde dat ze de volgende week 
afwezig zou zijn: ‘want we hebben een pub gekocht!’ 
Mijn hersens sloegen op hol: ‘Wat heb ik gemist? In 
Ierland? Wat een onderneming! Of hier? Haar man had 
toch ander werk?’ Ik kende de achtergrond niet. Er was 
een pup gekocht.
Terug naar mind. Wat zegt de Cursus zelf over de bete-
kenis van dat woord? Het eerste hoofdstukje in de 
Verklaring van Termen achterin het Handboek begint 
met: ‘The term mind is used to represent the activating 
agent of spirit, …’ (VvT1.1:1), waar ik onder versta dat 
de term gebruikt wordt om het werktuig van de geest 
aan te geven dat activeert, of het voertuig van de geest 
dat tot daden aanzet. Een tussenpersoon, een midde-
laar bijna. Net als andere kwaliteiten wordt het begrip 
mind vaak gepersonifieerd (vgl. ‘Vergeving ziet in dat 
…. Wat ze niet doet is …’ WdII.1.1:1-2, waar vergeving 
als een persoon wordt opgevoerd). Mind is dus een ‘agent 
of spirit’, het wordt onderscheiden van spirit. Dat bete-
kent dat de meest voor de hand liggende vertaling, de 
eerst genoemde in mijn woordenboek, geest, vaak niet 
gebruikt kan worden.

Voorbeelden
Maar al lezend vaak ook wel. Mind betekent in het 
Nederlands in veel gevallen gewoon geest. ‘Body and 
mind’ is bij ons: ‘lichaam en geest’. Niet in elke context 
moet mind persé onderscheiden worden van spirit. Dus 
lees eens ‘geesten zijn verbonden’ bij ‘minds are joined’. 
Het woord geest heeft het voordeel dat het gepersonifi-
eerd kan worden en dat het een meervoud kent.
Een woord als verstand heeft die voordelen weer niet, 
maar kan veelal goed gebruikt worden. Het geeft vaak 
heel precies aan wat de Cursus bedoelt. Het verstand is 
een soort werktuig van de geest (zie boven). Je kunt met je 

verstand God dienen of het ego. Bijna synoniem is intel-
ligentie. Veel vertalers van Engelse lectuur vertalen mind 
gewoon met verstand. Ook kom ik wel denkvermogen 
tegen. Laten we niet vergeten dat mind in het Engels 
een gewoon en algemeen voorkomend woord is, dat 
eigenlijk vraagt om gewone en algemeen voorkomende 
Nederlandse woorden, én dat alle vertalers van spirituele 
of geestelijke Engelse lectuur dit probleem tegenkomen. 
Daarin is de Course niet uniek.
Nog een mogelijkheid: gedachten. Bijvoorbeeld: ‘Now do 
we come to Him with but His Word upon our minds 
and hearts, …’ (WdII.In.4:1). Dit zou vertaald kunnen 
worden met: ‘Nu komen we tot Hem met slechts Zijn 
Woord in onze gedachten en onze harten, …’ Ook den-
ken is een optie, mogelijk in WdII.In.9:5: ‘The memory 
of God is shimmering across the wide horizons of our 
minds’, lees: ‘…. van ons denken’.
Werkboekles 236 begint met een prachtige passage: ‘I 
rule my mind, which I alone must rule. I have a king-
dom I must rule. At times, it does not seem I am its 
king at all …’ Op deze plek kun je voor mind zo mooi 
binnenste lezen, of binnenwereld. Het is duidelijk dat dat 
koninkrijk waarover jij de baas bent je innerlijke wereld 
is, je mind.

Actief lezen
Als je de Cursus bestudeert en wilt begrijpen wat er 
staat, dan hoef je niet hetzelfde probleem als een verta-
ler te hebben. Je hebt het makkelijker, je hoeft niet dé 
perfecte vertaling te vinden. Maar, opdat de bedoeling 
voor je gaat leven, is het aan te raden een beetje met de 
teksten te stoeien. Maak contact met de tekst, zet hem 
om in je eigen woorden, parafraseer of vat samen. Kijk 
of je het begrijpt en wat de voorbeelden in je eigen 
leven zijn. Dus kijk ook achter het woord denkgeest en 
vraag je geregeld af wat mind hier nu betekent, op deze 
specifieke plek in de Cursus. Lees geregeld het origineel, 
als je het Engels machtig bent. 
Een nadeel van denkgeest is dat het geen oude beteke-
nissen mee kan laten resoneren, doordat het een nieuw 
bedacht woord is. De Course hanteert steeds een ouder-
wets idioom, juist met de bedoeling om oude beteke-
nissen en ladingen te laten meetrillen, boven water te 
brengen en los te laten. Vervolgens krijgen die oude 
woorden nieuwe en heilzame betekenissen. Gebruik dus 
zulke ouderwetse als bovengenoemde ‘woordenboek-
woorden’, zoals gemoed, lust, binnenste, waar dat al lezend 
voor jou uitkomt. 
Een dergelijke actieve manier van studeren bevordert 
de integratie van het gedachtegoed. De Cursus roept je 
herhaaldelijk op om iets in je eigen woorden om te zet-
ten. Je hebt je de ideeën pas eigen gemaakt, wanneer je 
de kennis doorgeeft. En dat doe je dan in je eigen taal 
met woorden die jou vertrouwd zijn. ● 

Zie ook: Handboek, p. 99-108

Mirjam Bossink

Facilitator sinds 2002 te Utrecht
Deelnemersaantal: 6 (max. 6)
Groep 1: doorlopend; groep 2: 12 bijeenkomsten
Kosten: resp. €3,50 en €5,00

‘Twee jaar lang was ik trouw lid van een Attitudinal 
Healing groep buiten Utrecht. Toen wilde ik naar een 
AH-groep in mijn eigen woonplaats. Mijn eerste bij-
eenkomst daar was de laatste van de betreffende faci-
litator. Ik liep al rond met het idee zelf een groep te 
beginnen en dit was het startsein. Twee deelnemers zijn 
met mij meegegaan en ik ben facilitatortrainingen gaan 
volgen. 
Het begeleiden van de AH-groep brengt me bij inner-
lijke rust en een gevoel van verbinding met elkaar. 
Het stimuleert me vanuit liefde en innerlijke leiding 
te willen leven. Van deelnemers hoor ik terug: ik voel 
me veilig, ik mag hier zijn wie ik ben. Een verrassende 
ontdekking was, dat ik met het grootste gemak visuali-
saties en meditaties uit mijn mouw schud. Iets waar ik 
moeite voor heb moeten doen, is me kwetsbaar opstel-
len. In het begin kreeg ik de kriebels van een groepslid, 

dat voortdurend liet blijken dat ze de vorige facilitator 
zo miste. Dat heb ik geuit en dat klaarde de lucht. Er 
zit ook een vriendin in deze groep. Dat is soms even 
zoeken. Ik merk dat ik me er bij haar meer verant-
woordelijk voor voel, dat ze met een goed gevoel naar 
huis gaat dan bij de andere deelnemers. Doordat ik een 
keer persoonlijke zaken tussen ons teveel op heb laten 
lopen, kreeg ik bonje met haar in de groep. Tijdens 
een etentje nog wel, bij een van de groepsleden. Ik 
schaamde me achteraf enorm dat ik als facilitator zo 
uit mijn dak was gegaan. De gastvrouw echter noemde 
het ‘dakje’. Ik heb gemerkt, dat ik heel rustig word van 
dingen te benoemen die me dwarszitten. Iedereen mag 
zichzelf laten zien. En ik ook. Dat geeft veel ruimte.’

Veel wonderen gedeeld
‘De doorgaande groep is als een hechte familie. Vijf 
vrouwen en één man.We kennen elkaar nu drie jaar en 
er is ook buiten de AH-groep onderling contact. Er is 
een grote bereidheid tot leven met de principes en er 
worden veel wonderen gedeeld. Dat is zo stimulerend! 
Van de week haastte iemand zich naar de fysiotherapeut 
en kreeg onderweg een lekke fietsband. Ze zei tegen 
Boven: “Ik geef Je nog één kans!” Prompt stopte er een 
auto en de inzittende zei: “Mevrouw, ik zie dat u pro-
blemen heeft. Kan ik u helpen?” Wij nemen ook allerlei 
praktische tips van elkaar over. Bijvoorbeeld: een wan-
deling pas beëindigen nadat er eerst 12 dankbaarheidjes 
zijn geuit. Omdat we elkaar in deze groep zo goed 
kennen, moet ik er wel extra op letten dat de bijeen-
komst niet verzandt in een gezellig praatavondje. 
De andere groep komt twaalf keer bijeen, waarbij 
iedere keer een ander AH-principe centraal staat. Dat 
kies ik naar wat mijn gevoel me ingeeft. Vaak blijkt het 
ook goed aan te sluiten bij wat er leeft bij de anderen. 
In deze groep ligt de nadruk meer op persoonlijke pro-
blemen, die gedeeld worden en hoe je daar anders naar 
kunt leren kijken. Als facilitator stel ik mijn huis, hart 
en aandacht beschikbaar. Waar ik vooral op let is dat 
mensen luisteren, elkaar niet in de rede vallen of onge-
vraagd advies geven. Ik reken het ook tot mijn taak een 
fijne sfeer te scheppen. Ik houd erg van rituelen. We 
beginnen (en eindigen) altijd staande in een kring, met 
de handen vast. “Heet jezelf, de anderen en de Heilige 
Geest welkom,” is mijn uitnodiging. Daarna vraag ik de 
deelnemers hoe het met hen is en wat ze in het licht 
willen zetten. Daartoe steken ze een kaarsje aan met 
een intentie voor die avond. Er zijn momenten dat ik 
iets wil oplossen voor iemand. Dan merk ik dat ik pro-
beer diegene bij een gevoel of inzicht te brengen. Maar 
er is niets mis mee als iemand zonder directe oplossing 
naar huis gaat. Het delen van wat er speelt, maakt het 
probleem al lichter. 
Soms raak ik erg in de war van steeds bezig zijn met 
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Attitudinal Healinggroepen 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 voetlicht. 

Spot aan! Deze keer gericht op:

Vanuit liefde en innerlijke leiding willen leven
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Nieuwsgierig gemaakt door het 
enthousiasme van een van de 
leden van onze ECIW-studiegroep, 
gingen we naar de film: What the 
bleep  do we (k)now!? Wat een over-
donderende informatiestroom! Ik 
besloot de film nog eens op me te 
laten inwerken. Inmiddels ben ik 
drie keer geweest en niet van plan 
het hierbij te laten. De film gaat 
over het samenbrengen van weten-
schap en spiritualiteit. Gemaakt, of 
in ieder geval ondersteund, door 
wetenschappers uit diverse gele-
dingen. Op zich geen aantrekkelijk 
scenario. Toch voelde ik me tijdens 
de film ongelooflijk geïnspireerd en 
vervuld. In een razend tempo loopt 
er van alles door elkaar: een levens-
verhaal van een vrouw, een docu-
mentaire, technische uitleg, animatie 
en verbeelding van spiritualiteit. Wat 
ik geweldig vond waren de one-
liners, met steeds nieuwe verdieping. 
Zo wordt het begrip kwantumfy-

sica bijvoorbeeld teruggebracht tot 
wetenschap van de mogelijkheden. 
In dit verband wordt gezegd dat als 
wij de wereld vernauwen door ons 
te binden aan concepten, wij niet 
meer kunnen waarnemen dat er 
meer mogelijkheden zijn. Willen we 
die mogelijkheden zien? De keuze 
ligt bij ons. Ook maakt de film zicht-
baar wat de invloed is van positieve 
gedachten op waterkristallen. Op een 
moment van enorme zelfhaat herin-
nert de hoofdrolspeelster zich dit en 
pakt vervolgens de liefdeskracht in 
zichzelf op. Wat een vrijheid levert 
haar dat op. Verder wordt door mid-
del van animaties duidelijk gemaakt 
hoe sensoren herinneringen doen 
oplichten in onze hersenen. Hierbij 
blijkt er geen onderscheid te bestaan 
tussen iets waarnemen of herinneren. 
Technisch gezien geeft het in ons 
hoofd dezelfde reactie. Deze reactie 
kun je zien als een soort snelweg. 
Veelgebruikte reacties zorgen voor 

stevige en krachtige snelwegen. 
Bevrijdend om te horen dat door 
bewuste sturing van gedachten, ze 
weer afgebroken kunnen worden en 
er nieuwe kunnen ontstaan. Door 
deze film ben ik anders gaan kij-
ken naar lastige momenten. Als ik 
de film goed begrepen heb, maak 
je een kwantumsprong op het 
moment dat je geen slaaf meer bent 
van je emoties, maar er als een toe-
schouwer naar kunt kijken.
In What the bleep wordt op verschil-
lende manieren aangegeven wat 
God is. Een leuke metafoor vond 
ik deze: ‘Aan een mens vragen wat 
God is, is hetzelfde als aan een vis 
vragen wat het water is waarin hij 
zwemt’. Mocht iemand er nog aan 
twijfelen de Zoon van God te zijn, 
na deze film weet je, ervaar je dat je 
God bent. Althans, zo verging het 
mij. Zou u dat niet willen ervaren?

Geraldine Cornelissen

What the bleep do we (k)now!?

Een reis die aan woorden voorbij-
gaat is bedoeld als begeleiding bij 
het werkboek van Een Cursus in 
Wonderen. Het is geschreven in een-

voudige bewoordingen en maakt 
gebruik van de terminologie van de 
Cursus. Op allerlei plekken wordt 
verwezen naar lessen. Ik vind het 
een geweldig verhelderend en inspi-
rerend boek.
De tekst, begin jaren negentig 
ontvangen door Brent Haskell, is 
doorgegeven door Jeshua, die over 
zichzelf spreekt als de schrijver van 
de Cursus. Het boek hebbende 
gelezen, is dat voor mij zonneklaar. 
Opvallend in het boek is de manier 
waarop de tekst in beeld is gebracht. 
Alle zinnen zijn in stukken gehakt 
en onder elkaar geplaatst. Dat kan 
er zo uit zien:

Vergeet nooit dat het doel is, 
voorbij woorden te gaan,
voorbij je gedachten,
naar je ervaring.

Op de een of andere manier maakt 
dit de tekst heel toegankelijk. 

Hoewel het mij vooral een boek 
lijkt voor mensen die met hart en 
ziel de Cursus doen, is het ook 
voorzien van een deel voor lezers 
die hier minder mee bekend zijn. 
Jammer is dat er behoorlijk wat 
type-, taal- en mogelijk vertaalfou-
ten in de tekst te vinden zijn. 
Mocht u goed thuis zijn in Engels, 
dan raad ik u aan de oorspronkelijke 
versie te lezen: Journey beyond words. 
Het Nederlandstalige boek is te 
bestellen bij Magda Vermaat: 
0187-639927. 

Annemarie van Unnik

Brent Haskell. Een reis die aan 
woorden voorbijgaat. Books on 
Demand, Schweiz, 2002. €25

Een reis die aan woorden voorbijgaat

Meditatie

Wees stil
en leg alle gedachten terzijde

over wat jij bent
en wat God is,

alle ideeën
die je hebt geleerd

ten aanzien van de wereld,
alle beelden die je hebt van jezelf.

Maak je denkgeest leeg
van alles waarvan hij denkt

dat waar of onwaar,
goed of slecht is,

van iedere gedachte
die hij waardevol acht

en van alle ideeën
waarvoor hij zich schaamt.

Houd vast aan niets.

Breng geen enkele gedachte met je mee
die het verleden je heeft geleerd,

en geen enkele overtuiging
die je vroeger ooit

aan wat ook hebt ontleend.

Vergeet deze wereld,
(vergeet deze cursus),

en kom met volkomen lege handen
tot jouw God.

(ECIW Wd1.189:7)

liefde en spiritualiteit. Dan weet ik niet hoe om te gaan 
met mijn boosheid bijvoorbeeld, als iemand in mijn ogen 
iets lulligs doet. Dan denk ik gelijk: “Ik kan liefde zien in 
plaats van fouten”. De ander doet een beroep op liefde 
- en daarmee redeneer ik mijn gevoelens vaak weg. Daar 
kom ik dan niet goed uit. Iemand zei laatst: houd op met 
spiritueel zijn en wees gewoon echt. Dat luchtte op. 
Wat ik als facilitator nog beter wil leren, is om ook stil-
tes er te laten zijn. Dat vind ik lastig. Op die momenten 
heb ik de neiging in te grijpen. Ik ben vooral blij met 
een bijeenkomst waarin we echt naar elkaar kunnen 

luisteren, zonder commentaar. Dan is er ruimte om 
dieper te zakken, voor inzichten en emoties. Daarmee 
creëren we gezamenlijk een “Heilige” avond. Tijdens 
AH-avonden ben ik veel minder oordelend dan daar-
buiten, valt me op. 
Mocht ik andere facilitators een advies willen geven, 
dan zou dat zijn: wees niet sturend in wat er volgens jou 
gedeeld zou moeten worden!’

Annemarie van Unnik



Ik zag het boek Herinner je zelf: 
ik deed het op mijn manier, ik stond 
op van mijn bed en wandel weer van 
Marja Huibers. De ondertitel sprak 
me erg aan want ik houd wel van 
wat drama. Ik ben dol op moei-
lijke levens, die door hard werken 

een goede afloop hebben. Wat ik 
bij de titel dacht was: Vrouw ligt 
in bed met een ziekte en door een 
bewustwordingsproces herinnert ze 
zichzelf dat er in wezen niets aan 
de hand is. Dat ze in wezen heel is. 
Deze herinnering maakt dat ze ver-
antwoordelijkheid neemt voor haar 
eigen leven en besluit weer te gaan 
lopen, besluit om weer zelfstandig 
te worden, op eigen benen te gaan 
staan. En dat klopte ook. 
Aanvankelijk boeide het verhaal me 
niet zo. Kennelijk houd ik toch niet 
zoveel van drama. Huibers beschrijft 
heel minutieus het proces waar ze 
doorheen gaat. Het aanvaarden van 
haar ziekte. Haar botten zitten los 
in haar lijf vanwege een aandoening 
van het bindweefsel. Ze zit acht jaar 
in een rolstoel en daarna ligt ze nog 
eens zes jaar op bed. Wat ik boeiend 
vond, was het deel waarin ze uit 
bed komt. 
Het boek staat vol met tekenin-
gen van de schrijfster, die me doen 
denken aan de illustraties in de 

sprookjesboeken die ik als kind las. 
Ze zijn wat kinderlijk, dramatisch 
en hemels. En zoals ik al eerder zei, 
daar houd ik wel van. 
Deze bespreking lijkt misschien wat 
negatief. Maar voor de goede orde: 
het boek is mij wat al te dramatisch, 
en ik vind dat Marja Huibers het 
heel goed doet. Ze is absoluut op 
eigen benen gaan staan. Ze zegt: 
‘de plaats van innerlijke vrede is in 
mijzelf ’. En dat is alles behalve dra-
matisch, dat klinkt heel vrij.

Anja van Aarle

Marja Huibers-Boeren. Herinner 
je zelf: ik deed het op mijn manier, 
ik stond op van mijn bed en wandel 
weer, 279 blz., €22,65 plus 
verzendkosten.
Bestellen: 0499-465118

Bij alchemie heb ik altijd gedacht 
aan een soort middeleeuwse tove-
naarsfiguren, die in donkere kelders 
druk bezig waren om van lood 
goud te maken. Ik zag ze voor me 
bij hun kolkende retorten en voelde 
een geheimzinnige aantrekkings-
kracht, die de latere scheikunde, 
de uit de alchemie voortgekomen 
chemische ‘wetenschap’- in tegen-
stelling tot het alchemistische ‘bijge-
loof ’- een stuk minder had.
Toen ik vervolgens las over Hermes 
Trismegistus, die algemeen gezien 
wordt als de vader van de alchemie, 
werd het me duidelijk dat dit een 
beeld van alchemie in een gecor-
rumpeerde vorm was. Bij ware 
alchemie ging het in zijn hoogste 
vorm juist ‘om tot een wezenlijke 
versmelting te komen van het, aan-
vankelijk onbewuste, goddelijke 
aspect in de mens zelf met God in 
zijn totaliteit, uitgedrukt in “het Al” 
… het transmuteren van onedele 
in edele metalen (staat) gelijk aan 
het innerlijk zuiveringsproces. … 
Volgens het hermetische principe 
“zo boven, zo beneden” hield het 
onderzoek naar de transmutatie van 

metalen gelijke tred met de geeste-
lijke transformatie.’1

Daarna kwam ik opnieuw een 
boeiende passage tegen over alche-
mie. ‘Transmutatie - men noemt 
het alchemie. … Dat is het creëren 
van verandering in de moleculaire 
structuur. En zo kan emotionele 
transmutatie doodsangst in extase 
doen veranderen. … Extase is de 
goddelijke Eenheid, waarin geen schei-
ding meer bestaat, waarin het Zelf vol-
ledig is geïntegreerd met Al Wat Is.’2

Een boek over Alchemie en spirituele 
transformatie belooft dus wat. Cherry 
Gilchrist beoogt, zoals ze in de 
inleiding schrijft, het aanbrengen 
van veranderingen in het eigen 
leven. De geïnteresseerde zal geen 
aanwijzingen aantreffen over hoe je 
een traditioneel alchemistisch labo-
ratorium moet opzetten. Wel geeft 
Gilchrist een aanpak die ieder in 
staat moet stellen de eigen ervaring 
te gebruiken als het materiaal om 
aan te werken. ‘Jij bent de alchemist 
in het laboratorium van je leven,’ 
wordt de lezer toegesproken. De 
gekozen aanpak is het in 12 hoofd-
stukken aan de hand van 12 zoge-

noemde emblemata beschrijven van 
het alchemistische proces, waarbij 
een belangrijke plaats is ingeruimd 
voor oefeningen. Kortom, de seri-
euze lezer die streeft naar veran-
dering ‘omwille van de groei van 
de ziel’ zou heel wat van dit boek 
moeten kunnen opsteken.
Geldt dit ook voor mij? In alle 
eerlijkheid: nee. Ik vond het boek 
taai om te lezen. Bovendien houd 
ik niet zo van boeken met oefenin-
gen… De enige oefening die ik wel 
heb gedaan, maakte me duidelijk 
dat ik helemaal opga ‘in het leven 
met alle belangen en verscheiden-
heid die dat met zich meebrengt’ 
en dat ik niet naar innerlijke myste-
riën neig, noch dat wat ik heb wil 
transformeren of de onsterfelijkheid 
zoek... Tja. Ik ben dus niet getrans-
formeerd. En dat ligt uiteraard 
geheel aan mij. Ik heb het boek wel 
uitgelezen. En dat ligt ook aan mij, 
want ik ben een volhouder. 

Anita Koster

Cherry Gilchrist. Alchemie en spi-
rituele transformatie; oefeningen voor 
elke dag . Ankh-Hermes, Deventer, 
2004. 194 blz., €17,50

Een Cursus in Wonderen is nu in een 
vijfde gewijzigde druk als dundruk-
uitgave verschenen. Er zijn zo’n 450 
wijzigingen doorgevoerd, waarvan 
de meeste gering zijn. Het gaat dan 
onder andere om taal- en zetfouten 
die in deze druk zijn gecorrigeerd. 
De meest essentiële wijziging 
echter lijkt me die van het slot 
van het gebed Ik ben hier alleen om 
werkelijk behulpzaam te zijn (T2.
V.18:6). De tekst was: ‘Ik zal gene-
zen zijn, wanneer ik me door Hem 
laat leren hoe ik anderen genees’. 

Dit is gewijzigd in: Ik zal genezen 
zijn, wanneer ik toelaat dat Hij mij 
genezen leert. Deze verandering doet 
naar mijn idee meer recht aan de 
Engelse tekst. 
Naast de daling van het gewicht 
van het boek met bijna zeven ons, 
van 1728 gram naar 1056 gram, is 
ook de dikte afgenomen met zo’n 
2,5 cm, van 6 cm naar 3,5 cm. De 
vertrouwde leeslinten, twee stuks, 
zitten zowel in de dundruk met een 
slappe kaft, als in de gebonden uit-
voering. Voor mensen die het boek 

meenemen op reis is de verschij-
ning van deze uitgave ongetwijfeld 
een ware weldaad. Blijft natuurlijk 
staan, dat ook deze dundrukuitvoe-
ring vraagt om door u gelezen te 
worden en dat het aan uzelf is de 
oefeningen te doen.

Els Thissen

Een Cursus in Wonderen, 5e 
druk, dundruk. Ankh Hermes, 
Deventer, 2003. €49,50 
Gebonden €59,50
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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 neemt 

worden de reeds verschenen nummers van de lopende jaargang nagezonden. 

Een abonnement start in januari en loopt tot wederopzegging.

Gun uw liefste vijand een abonnement! 
Een abonnement cadeau geven kan door overmaking van het abonnementsgeld en 

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

voor wie het abonnement bestemd is.
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Hoera, een dundruk

Alchemie en het eigen leven

1Jacob Slavenburg, De hermetische schakel. Ankh-Hermes, Deventer, 2003, p. 100 en 172.
2Jani King. De P’taah tapes; boodschap van de Pleiaden. Ankh-Hermes, Deventer, 1999, p. 68-69

Kinderlijk, dramatisch en hemels
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