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2 Leef gevaarlijk!

...van hart tot hart...
VOOR WIE DIT LEVEN WIL

                         



3...van hart tot hart ...2 ...van hart tot hart ...

Een aantal leden van onze redactie
ging naar een workshop die nogal
tegenviel. Echter, ze ontmoetten
er Fred Donaldson, die opmerke-
lijke dingen doet. In de ervaring
van vrede die alles transformeert,
speelt hij met kinderen en wilde
dieren als leeuwen en beren. Zoals
het een redactie betaamt, werd er

gelijk naar potlood en notitieblok gegrepen - en werd
er een fascinerend verhaal genoteerd voor in …van hart
tot hart…
Erica Nap vroeg zich op een avond af, wat zij nu echt
wilde. Het antwoord was: Ik zou een jaar aan God wil-
len wijden. En daarmee gaan van een - wat ik wil met
het leven, naar een - wat wil het leven met mij?
Daarmee zette zij haar handtekening onder een contract
met God. Nu is zij instrument van Zijn vrede. Een
muziekinstrument nog wel.

Gevaarlijk leven is het thema van dit nummer. Je begeven
op onbetreden paden met het hart als kompas brengt je
op de meest heilige, veilige plek. Je ervaart daadwerkelijk
wat de Cursus een ‘omslag in waarneming’ zou noemen.
Tenminste, dat is de indruk die ik krijg bij het lezen van
bovenstaande artikelen.
Sinds dit nummer kent …van hart tot hart… een
lezersinterview. In deze nieuwe rubriek komt Ans van
Dijk als eerste aan het woord. Gevaarlijk leven is, hoe-
wel niet bewust gezocht, beslist een ingrediënt in haar
leven geweest. Uiteindelijk brachten de naweeën ervan
haar bij Een Cursus in Wonderen.
Els Thissen & Leef gevaarlijk lijkt een passende combi.
Het verbaasde me dan ook niet dat zij met het voorstel
kwam voor dit thema. Geïnspireerd door Juan Mann
ging zij de straat op met een bordje: gratis omarming.
Een beeldverslag ervan is te zien op internet.
Fijn dat wij dankzij u dit blad kunnen maken.
Veel leesplezier & inspiratie,

Annemarie van Unnik
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. . . VA N D E R E D A C T I E

Op weg naar huis werd ik op het vliegveld van
Denver aan de telefoon geroepen. Het bleek dat mijn
driejarige zoon Brian een ongeluk had gehad, waarbij
hij geruime tijd bekneld had gezeten onder een auto-
matische garagedeur. In het ziekenhuis was hij gere-
animeerd. De doktoren dachten dat hij zou blijven
leven, maar konden geen uitspraak doen over eventuele
hersenschade. Zeer bezorgd reisde ik zo vlug mogelijk
door naar het ziekenhuis, waar Brian in coma lag. De
kalmte van mijn vrouw was een hele steun voor me,
toen ik hem zo stil op bed zag liggen met overal slan-
gen en monitors en aan de beademing. De volgende
dag om twee uur ’s middags werd hij wakker en strekte
zijn armpjes naar me uit. De dag erop werd duidelijk
dat hij geen schade zou ondervinden van dit voorval.
Ongeveer een maand later werd Brian uit zijn middag-
dutje wakker en zei: ‘Ga zitten mama. Ik moet je wat
vertellen.’ Brian sprak normaal gesproken met woord-
jes passend bij zijn leeftijd. Dat hij nu zo’n uitgebreide
zin gebruikte, verbaasde mijn vrouw. Ze ging op het
bed zitten en hij vertelde: ‘Weet je nog dat ik onder
de garagedeur terecht kwam? Die was erg zwaar en
het deed vreselijk veel pijn. Ik riep je, maar je hoorde
me niet en ik begon te huilen maar dat deed veel
pijn.Toen kwamen de vogeltjes’. ‘De wat?’ vroeg mijn
vrouw verbaasd. ‘De vogeltjes. Ze kwamen de garage
binnenvliegen en zorgden voor me. Een van hen ging
jou halen. Ze ging je zeggen dat ik klem zat onder de
deur.’ Een gevoel van dankbaarheid vulde de slaapkamer.
Mijn vrouw realiseerde zich dat een driejarige geen

ideeën had over dood en geesten, dus noemde hij
degenen die hem kwamen helpen vogeltjes, omdat die
ook vliegen. ‘Hoe zagen ze eruit,’ vroeg ze. Brian
zei: ‘Ze waren prachtig om te zien. Helemaal
gekleed in wit, en sommigen in groen en wit. Ze
zeiden dat alles goed zou komen. En toen gingen
we op reis, heel ver weg.We waren hoog in de lucht
en daar waren er nog veel meer.’ Hij vertelde verder
dat ze hem vertelden, dat hij terug moest gaan en
iedereen over hen vertellen.Toen ze teruggingen
naar het huis was daar de ambulance, en een man was
bezig het lichaam op een wit bed te leggen. Brian
bleef maar vertellen over het voorval. ‘Vogeltjes zijn
altijd om ons heen, maar we zien ze niet omdat we
met onze ogen kijken. En we horen ze niet omdat
we met onze oren luisteren. Maar ze zijn er altijd, je
kunt ze alleen hier zien (wijzend op zijn hart). Ze
fluisteren ons de dingen toe die ons kunnen helpen,
omdat ze zoveel van ons houden. Er is een plan voor
mij mama, en ook voor jou en voor papa.Voor ieder-
een. De vogeltjes helpen ons omdat ze zoveel van ons
houden.’
In de daarop volgende weken vertelde Brian het ver-
haal steeds weer. En we waren werkelijk verbaasd over
de woordenschat die hem hiervoor ter beschikking
stond. Ons leven is sinds deze gebeurtenis niet meer
hetzelfde.

Bron: een vader, internet
Vertaling: Emilia van Leent
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wezens op aarde kan spelen. De tweede is om uit te
dragen dat spelen in essentie over vrede gaat. Niet als
een onderbreking in oorlog, maar iets dat buiten alle
concepten valt die mensen over vrede hebben. Het is
een andere wereld, heeft andere regels, andere patronen
en is een ervaring. Ik dacht dat ik wist wat vrede was
omdat ik het woord wel 1000 keer gebruikte. Maar het
had alleen een intellectuele betekenis voor mij.Toen
werd ik 10 jaar geleden samen met een groep van vijf
toeristen en twee gidsen aangevallen door twee neus-
hoorns. Eén gids en ik stonden vóór de groep en de
neushoorns kwamen eraan. De gids laadde zijn geweer
door, maar hield het op de grond gericht. Hij mocht
niet schieten tenzij de beesten héél dichtbij waren en hij
wist dat hij de neushoorns nooit zou kunnen doden op
die afstand. Ik stond daar op een manier die ik gebruik
als ik staande speel. De neushoorns stopten vlak voor
ons. Ik had het gevoel dat niemand beschadigd of
getroffen kon worden en dat de neushoorns menselijk
zijn.Toen kende ik de ervaring van vrede. Het transfor-
meert alles, mensen, dieren, en wel meteen. Na onge-
veer 20 minuten liepen de neushoorns weg en wij ook.
Het nam anderhalf jaar voordat ik het beeld van hoe ik
daar gestaan had herkende. Het was het beeld van Maria.
Zij staat in de positie waarin ik stond toen de neus-
hoorns aanvielen. En ik dacht: welk mooier beeld van
vrede bestaat er dan dat van Maria? En ik ben niet eens
katholiek.Als ik sta en speel dan doe ik dat in de fysieke
houding van Maria: het hoofd iets schuin, de armen
open.’

Grote, witte haaien
Zijn er momenten dat je nog bang bent?
‘Ik ben nog niet bang geweest, maar dat betekent niet
dat het niet meer kan komen. Enkele neurowetenschap-

pers en psychiaters vertelden mij dat zij geloven dat,
doordat ik al zolang speel, de biochemie in mijn herse-
nen is veranderd. De stimulus en angstrespons bij men-
sen zijn zo snel, dat daartussenin niets kan gebeuren. En
dat wat bij mij gebeurt, moet duiden op een andere
respons. Ik weet niet of dat ook zo is. Maar in gevallen
waarin angst de “normale” reactie zou zijn, heb ik die
nog niet gehad.
Er zijn wel dieren waarmee ik nog niet durf te spelen.
Grote, witte haaien bijvoorbeeld. De haai is niet het
probleem, het probleem zit in Freds hoofd. Ik zie bij
zo’n haai alleen maar tanden. Ik heb met wolven
gespeeld, met een Afrikaanse leeuw, een grizlybeer. Ik
neem de beslissing om naar dieren toe te gaan en daar
speelmaatjes te vinden. Ik koos om met een Afrikaanse

leeuw te spelen en had geen idee wat er zou gebeuren
Ik was niet bang. De mensen die toekeken waren bang.’

Hoe zie je jezelf?
‘Als een maker van een sanctuary, een veilige en heilige
plaats, voor al wat leeft. Normaal wordt met een sanctu-
ary een ruimte bedoeld, bijvoorbeeld een kerk, een vei-
lige plek in een oorlog.Voor mij zit die in een persoon.
Voor mij wordt in het spelen de persoon het Gezicht
van God. En dat is voor mij de veiligste plaats die er
bestaat.’

Geen boosheid meer
‘Als ik niet speel, zit ik in alle categorieën waarin ik
denk. Bijvoorbeeld: man,Amerikaan, blank… Door het
spelen sijpelen de cadeaus, die daarmee zijn gekomen,
door in mijn gewone leven en dit heeft bijvoorbeeld
mijn leven als vader enorm veranderd. Ook voel ik in
mijn gewone leven geen boosheid meer, omdat spelen
daarin is doorgedrongen. Ik doe niets om boosheid op
te lossen, te veranderen of te onderdrukken. Ik ken
boosheid wel van eerder, en ik voel niet meer wat daar-
mee geassocieerd wordt.Wat er wel met me is gebeurd,
is dat er een onderscheid zichtbaar werd tussen emotio-
nele of fysieke pijn hebben en boosheid. Ik kan pijn
hebben zonder dat ik boosheid voel. Ik wist niet dat dit
mogelijk was. Ik ervaar nu kalmte en kan dóór de pijn
heen liefde geven. In het begin heb ik dat geoefend.Als
ik ergens pijn had, kwam de liefde daar doorheen naar
buiten tijdens de pijn. Het begon met een kleine jon-
gen. Ik had het niet gepland en ik dacht niet dat dit mij
zou kunnen gebeuren. Het was alsof de schepping zei:
“Fred heeft een les nodig. Danny, geef die hem!” Danny
was een zeer mishandelde, kleine jongen die zo gefrus-
treerd was, dat hij helemaal door mijn wang heen beet.
Zodra ik hem liefde door de wond in mijn wang heen
gaf, stopte hij en keek me aan. Hij lachte en ik huilde.
De volwassenen dachten dat ik vanwege het bloed en
uit boosheid huilde. Maar ik huilde omdat ik me reali-
seerde dat Danny mij een les had geleerd, namelijk: geef
liefde op het moment van aanval, en dat doet de aanval
teniet. Ik dacht dat alleen Jezus, Boeddha en moeder
Theresa dat konden.Toen realiseerde ik me dat hun
boodschap niet was:“Kijk eens hoe speciaal we zijn!”,
maar “We zijn jou!”Vanaf dat moment was dit een
levende realiteit voor me.’

Hoe ervaar je jezelf?
‘Als ik speel verdwijnt Fred. Dan ervaar ik het Gezicht
van God. God speelt met God en de vormen zijn
anders. Ik ken het uiterlijke verschil tussen een leeuw en
een vlinder. In het spelen is de vorm er nog steeds, maar
er is geen leeuw zoals we het concept leeuw kennen.
Fred en al Freds angsten, ideeën, indelingen, verlangens
die elk gewoon mens heeft en die ik ken als Fred, mijn
ervaringen en wat het leven heeft gedaan, die zijn 

Els Thissen

Wie of wat ben jij?
‘Ik ben een speelmaatje, een leerling van kinderen en
wilde dieren, om een boodschap te brengen, een zege-

ning, waarmee al het leven geboren is en waarvan de
meeste mensen vergeten zijn dat we dat in ons hebben.
Ik denk dat de schepping en kinderen een verbond met
elkaar hebben, een God-aangestuurde samenzwering.
De schepping stuurt kinderen om volwassenen te herin-
neren aan de potentieel menselijke kwaliteiten die we
allemaal hebben.Telkens als er een kind geboren wordt,
zijn die kwaliteiten er. Dus schepping en kinderen zijn
bij elkaar gekomen en zeiden:“De concepten van Fred
over de realiteit zijn bekrompen, hij heeft hulp nodig.
Help hem. Geef hem een ervaring die hem helpt om
zijn idee van waarheid te exploreren”. En zo lijkt mijn
idee van waarheid niet meer op wat ik 20 jaar geleden
dacht dat waarheid was. Ik heb het gevoel dat ik twee
banen heb. De eerste is kijken of ik met alle levende

Spelen gaat in essentie over vrede
Fred Donaldson speelt en doet dat al jaren. Hij

speelt met kinderen en wilde dieren. En daarin

vindt hij liefde, vrede en vrijheid die het normale

begrippenkader verre te buiten gaan. Els Thissen

sprak met hem over zijn inzichten en de essentie

van zijn werk.

I N T E R V I E W  M E T  F R E D  D O N A L D S O N

Fred Donaldson
Geboren: 4 juli 1943 in
Detroit, Michigan
Beroep: Speelspecialist

                               



verdwenen.Alsof ik door een magische deur stap, waar
aan de andere kant de regels anders zijn en niets te
maken hebben met wat de regels over een leeuw of een
vlinder aan deze kant zijn. Het is een fascinerend, soms
angstaanjagende, ontwapende en ontzagwekkende erva-
ring om heen en weer te gaan tussen die beide gebie-
den. Ik verbaas me over waar het avontuur me brengt
en dat ik er geen idee over heb. Mijn leven voelt als een
puzzel die op z’n kop ligt.Af en toe krijg ik een glimp
te zien. Mijn taak is het om door te gaan en niet alleen
de losse stukken te zien. De leeuw is een stuk, zoals de
wolf en de kinderen. Soms komen stukken samen, die
aan de oppervlakte niets met elkaar van doen lijken te
hebben. En toch, in deze puzzel, vallen ze soms samen.’

Wat is de essentie van je werk?
‘Het geven en ontvangen van liefde. In staat zijn te
besluiten hoe ik voel over wat er met me gebeurt. Dat
is het. Die kleine jongen die door mijn wang bijt… daar
was ik in staat te ontvangen wat hij gaf en op hetzelfde
moment liefde te geven. Met de leeuw heb ik iets zeer
krachtigs ervaren wat er nooit eerder was. Het was
moeilijk om haar aan te kijken… dat heb ik nog nooit
met een mens of ander dier ervaren. Haar blik was zó
krachtig… onze ogen gingen in elkaar, het was zó puur.
Toen ze letterlijk op me sprong en mijn hoofd in haar
muil deed, realiseerde ik me wat “zonder angst zijn” is.
Voorheen dacht ik dat zonder angst zijn een vuist
maken was, sterk en hard zijn. Door haar realiseerde ik
me, dat als het hart geen angst kent, krachtig is, de hand
zachtmoedig is. De leeuw sprong twee meter de lucht
in, kwam boven op me terecht met een gewicht van
250 kilo, landde met haar kaken over mijn hoofd en het
voelde als een zachte, tedere aanraking. Hoe deed ze
dat? Ik heb geen idee! Toen het voorbij was zei ik:“Ik
wil zo goed zijn als zij. Ik wil die échte en volle energie
hebben en landen met dezelfde zachtmoedigheid”.Tot
op dat moment waren zachtmoedigheid en zonder angst
zijn voor mij nog niet samen gekomen. Zij liet me dat
zien. Haar vermogen om te landen met haar tanden om
mijn hoofd, en die energie met die zachte aanraking, dat
wil ik leren. En het was haar vermogen om het te geven
en mijn vermogen om het totaal zonder angst te ont-
vangen.Anders was ik in een flits dood geweest.’

Een wolf beet door mijn hand
‘De mensen die toekeken dachten dat ik gedood zou
worden. Ze zeiden later dat ze niet wisten dat ik dít
bedoelde met spelen met een leeuw.Tegen een goede
priester-vriend in Nederland vertelde ik, dat ik de
beschrijvingen uit de bijbel, zoals in Daniël 6 waar het
gaat over een ontmoeting met leeuwen, en de verhalen
over Franciscus van Assisi, altijd als mythe heb gezien.

Na de ervaring met de leeuw ben ik er niet meer zo
zeker van dat het alleen een mythe is. Het was gewoon
nooit bij me opgekomen, dat zoiets in het echte leven
met een mens kan gebeuren.Voor heiligen snapte ik het
maar niet voor mij! Deze ervaringen leidden me naar
het besef dat er geen verschil is tussen hen en mij. Dat
als ik verschil waarneem, ík het ben die dat maakt. Dit
soort ervaringen dienen zich telkens weer aan. Een wolf
beet door mijn hand. De tanden gingen er helemaal
doorheen. Iedereen kon het zien. En toen het afgelopen
was, was er geen bloed en waren er geen gaten. Hoe
deed ze dat? De eerste paar seconden was er vreselijke
pijn en daarna was die weg. Ik zag haar tanden op en
neer door mijn hand gaan. Er was geen bloed, geen
pijn, geen gewond zijn. Ik denk dat de wolf een van de
betrokkenen in de God-samenzwering was, om mij de
les te leren dat er geen fysieke dingen bestaan. Het
enige verschil tussen de dingen is dat er een andere
beweging van moleculen is.Toen ik de ervaringen die
ik had met elkaar in verband bracht, veranderden ze
voor mij de realiteit van het leven op aarde.’

Wat is de meest ingrijpende verandering in jou of in je leven?
‘Het constante zien van het Gezicht van God in alle
vormen van leven. Ik heb vijf jaar lang met niemand
hierover gesproken omdat ik doodsbang was. De enige
plek waar zoiets beschreven werd, was bij mystici zoals
Theresa van Avila. Het was een opluchting om te lezen,
dat iemand hetzelfde voelde. Ik was verbaasd dat in geen
enkele van alle wetenschappelijke boeken die ik over
spelen las, hierover iets stond.Toen merkte ik dat de
mensen die over spelen schreven, zelf niet speelden. Het
enige wat ze deden was toekijken en schrijven over wat
mensen vóór hen daarover zeiden. Niemand ging daad-
werkelijk spelen met een leeuw om daarna over die
ervaring te schrijven.’

Hoe ziet een heilige uit er voor jou uit?
‘De woorden die opkomen zijn: een volledig gereali-
seerd mens. Dat maakt ons in essentie potentiële heili-
gen.Wat kinderen en dieren mij laten zien, is dat het
leven zoals wij dat kennen op deze aarde een doodlo-
pende zaak is.We hebben het idee dat het leven een
wedstrijd is, terwijl de potentie van het leven, die in
ieder van ons aanwezig is, mijlenver ligt buiten dat wat
we in het dagelijkse leven doen.We kunnen er niet
komen met wat we nu doen. Het is als de beet door de
hand.Als het waar is wat er in die situatie met mij
gebeurde, dan betekent het, dat er niet zoiets als geweld
is.Als dat met wolventanden kan, hoe zit het dan met
een mes, of met neergeschoten worden. Dan is dat het-
zelfde. Ik heb dat vermogen, iedereen heeft dat, welke
zin heeft het dan nog om me neer te schieten. Dat doet
dan in wezen niets. Het hele proces van “mens zijn” op
aarde krijgt zo een enorme omkering.Wat ik met kin-
deren en dieren heb gezien, ligt zover buiten dat wat als

het normale leven wordt gezien. Soms denk ik dat ik
écht bij Alice in Wonderland zit. Ik heb een jaar gehuild
omdat ik de kloof niet kon overbruggen tussen dat wat
ik met kinderen meemaakte en de volwassen wereld. Bij
kinderen heb ik een enorm gevoel van “deel uitmaken
van…” Ik wist niet hoe ik die ervaring met kinderen
naar de volwassen wereld moest vertalen. Nu lukt dat
me beter omdat mijn ervaringen meer samenvallen en
het me niet meer uitmaakt wat mensen over me denken
of zeggen. De mensen die ik opleid hebben nu dezelfde
soort ervaringen. Dat is een hele opluchting.’

Met de meesters zelf zijn
‘Er vloog een keer een kolibrie in een klaslokaal. De
leraren vonden dat ik hem eruit moest halen. Ik wist
niet wat ik moest doen. Ik ben naar binnen gelopen,
heb mijn arm uitgestrekt, de vogel kwam erop zitten en
ik ben met hem naar buiten gelopen. Ik weet niet hoe
dat werkt. Een van de mensen die ik heb getraind heeft
dat twee keer gedaan.’

Ben jij een meester?
‘Nee. Het voelt alsof ik zojuist mijn leerlingenstadium
van 25-30 jaar heb afgesloten. Ik kom nu in een periode
van “het me eigen maken”. Gedurende mijn leerlingen-
periode heb ik informatie over spelen en aanraken ont-
vangen. Nu is er sprake van verfijning. En ergens sluit
de periode van “het me eigen maken” af en word ik een
beginner. Het zal anders zijn en ook hetzelfde als op de
eerste dag dat ik startte en toen ik absoluut niets wist.
Er is een tendens in de gewone wereld om meester
genoemd te worden en dat kan goed voelen. Maar als je
met kinderen en dieren speelt, dan wordt het écht. Ik
leer mensen niet om te spelen, wel om ze toegankelijk
en emotioneel en fysiek gereed te maken voor de mees-

ters zelf. Je moet met de meesters zelf zijn om de lessen
te leren. En de meesters, dat zijn kinderen en wilde die-
ren. Bijvoorbeeld kinderen die speciale aandacht nodig
hebben, die hebben een neus voor wat écht is.Als ik
mensen begeleid, zet ik ze op een gegeven moment in
een situatie, waarin ze niet kunnen gebruiken wat ze
ooit geleerd hebben. Daardoor worden ze gedwongen
op iets anders te vertrouwen. Dan ontstaat er het inzicht
dat je niet hoeft te weten wat er gebeurt en dat je geen
controle over de situatie hoeft te hebben.Als dat besef
er niet is, gaan ze naar hun hoofd en denken: het kind is
autistisch, ik weet niet precies wat ik moet doen met
zo’n kind. Of: ik heb nooit met een leeuw gespeeld, wat
nu?
Mijn lichaamstaal is overigens ook veranderd sinds ik
speel. Die is ronder en zachter geworden en meer zorg-
zaam, sterker.’

Wat betekent waarlijk behulpzaam zijn voor je?
‘Aanwezig zijn en de ander toestaan er te zijn. En daarin
vind ik wat ik te doen heb. Kankerpatiënten en bende-
leden vragen me, als ze met me spelen, of ze dan gene-
zen. Ik zeg, dat ik het niet verwacht en dat ik er niet op
gericht ben. Maar ik zeg dat het ze wel meer levend
maakt tijdens hun leven.Waarlijke behulpzaamheid staat
toe dat de dingen gebeuren, zonder te dwingen en zon-
der slachtoffer te zijn, hoe mensen zich ook voelen.’

Mediteer je?
‘Spelen is meditatie.’

Wat betekent eenheid?
‘Leven. Het leven zelf is eenheid.Voor mij is dat het
wonderbaarlijke gevoel van “deel zijn van”, dat bestaat
binnen een ongelooflijke diversiteit. Dat is wat ik van
kinderen en dieren heb geleerd.Alles hoort erbij. Soms
doen we alsof we geen “deel zijn van”, of we zijn ons er
niet van bewust. Ik was me daar in elk geval vanaf mijn
derde tot mijn 29e jaar niet van bewust.We beginnen
als kind met het “deel zijn van”. Dan sluiten volwasse-
nen en de samenleving een deal met kinderen. Ze zeg-
gen tegen het kind: geef je “deel zijn van” op en word
“lid van”. Dan ben je opeens Amerikaan, man, blank of
iemand met een titel. Maar daarvoor moet je wel je
“deel zijn van” opgeven. Om dáár weer naar terug te
keren, betekent dat al de lidmaatschappen niet meer uit-
maken.We zien vaak alleen de oppervlakte, de buiten-
kant en denken dat dit het échte is, terwijl het échte
onder de oppervlakte stroomt.’

Star Wars
Ben je verlicht?
‘Niet in de betekenis zoals ik die ken. Dat woord bete-
kent voor mij: zijn zoals Boeddha of Jezus. Ik heb wel
een verlichtend leven en dat is een proces. Ik kan me
niet voorstellen dat er een eind aan komt. Sommige
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Geef liefde op het moment van aanval
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vrienden zeggen dat mijn leven is als Star Wars, als een
avontuur, buiten de kaders die we gewoonlijk kennen.’

Als mensen zich ongelukkig voelen, betekent dat dan dat ze
iets fout doen?
‘Nee, niet voor mij. De vijf keren dat ik écht “het
gezicht van God” gezien heb, drie keer met een kind en
met een wolf en een leeuw, voelde ik me daarna droe-
vig.Want ik wilde het kind, de wolf en de leeuw vra-
gen:“Heb jij die ervaring ook?” Er was droefheid over
wat ik met die ervaring moest.Toen kwam de realisatie
dat zíj dat al wisten en dat ik er zelf iets mee moest.
Toen verdween de droefheid.Als ik denk aan Darfur, of
de genocide in Rwanda, als ik aan het leven van kinde-
ren in het algemeen denk, dan word ik écht droevig.
Wat me daarin helpt, is om met individuele kinderen te
spelen. Zij transcenderen dat allemaal. Dat doen ze met
de wereld waarin ze leven, mijn droefheid en ze geven
me iets dat groter is.Al het andere doet er dan niet
meer toe.Voor mij is het duidelijk dat liefde groter is
dan angst, groter dan droefheid, altijd. Ik vind die liefde
weer door een kind te zoeken waarmee ik kan spelen.
Dat is een gevoel van:“hier is Fred, die is droevig en
heeft hulp nodig”. En dan krijg ik die hulp.

Ik speelde een keer op een school met drie klassen zeer
ruwe, agressieve kinderen. Ik zat buiten uit te puffen en
me voor te bereiden op de volgende klas.Toen kwam er
een kleine jongen van ongeveer drie jaar naar me toe
gelopen. Hij deed zijn handen op mijn schouders en gaf
me een massage.Toen trok hij me naar de grond en
deed zijn handen onder mijn rug en wreef mijn rug,
drukte me weer omhoog en rende vervolgens weg. Ik
was totaal overrompeld. In mijn ervaring zijn kinderen
en dieren in staat mijn droefheid op te merken en ze
geven me dan precies wat ik nodig heb. En dat gebeurt
telkens weer. Ik heb geleerd dat kinderen en dieren niet
achterover leunen en zeggen:“we kunnen hem beter
niet omarmen want hij kent me niet!” Zij zijn niet
gevangen in dat soort denken.
Ik wil het verhaal van Paul vertellen. De ontmoeting met
hem was voor mij het punt waarop er geen weg terug
meer was. Iedereen die dit doet, komt op een punt waar-
op je niet terug kunt. Het kan met een kind of een dier
zijn waarmee dat gebeurt, maar gebeuren gaat het.
Toen ik leerde spelen was ik kleuterleider. In mijn klas
zat Paul die leukemie had. De dokter zei tegen zijn
ouders, dat dingen als rondrennen en springen Pauls
dood zouden bespoedigen. Ik beloofde zijn ouders om
er op school op te letten dat hij dat niet zou doen. Dat
betekende voor mij dat ik manieren bedacht om hem
mee te laten doen, zonder dat hij zich hoefde in te

spannen. Hij zat op mijn schouders en ik rende rond.
Hij zat op mijn rug als we paardje speelden. Ik ging in
de blokken liggen, terwijl hij op mij zat.Als ik een
sprookje voorlas, zat hij op mijn schoot. Hij maakte écht
deel van alles uit zonder zich in te spannen.’

Ik wil spelen
‘Na zes maanden vroeg hij mij om een bijeenkomst
met mij en zijn ouders. De volgende middag zaten we
bij elkaar. Paul zei:“Ik wil spelen met Fred. Ik weet dat
ik niet zo lang zal leven als jullie drieën, maar ik wil
leven alsof dat wel zo is”.We huilden en niemand zei
iets, terwijl Paul bij elk van ons op schoot ging zitten
en ons dan vasthield. Hij wist precies wat hij van ons
vroeg.We besloten, zonder dat het in zoveel woorden
gezegd werd, dat hij mocht spelen. De volgende dag
was hij helemaal opgewonden en hij rende en sprong
door de klas. Het was de eerste keer sinds zes maanden
dat hij iets anders deed dan lopen. Ik heb mijn program-
ma die dag laten vallen en we hebben de hele dag met
Paul gespeeld. De volgende dag was hij helemaal uitgeput
en kon hij niet naar school komen.Vanaf die dag kwam
Paul om de andere dag en als hij er was, speelde hij als
een gek. Een maand later was hij dood. Bij de begrafenis
spraken zijn ouders en ik met elkaar. Ik wilde weten of
we het juiste hadden gedaan. En dat hadden we.
Ik realiseerde me dat Paul mij twee dingen had geleerd
over spelen.Als eerste vertrouwen. En dan niet in mij,
zijn moeder of vader, maar in God. Dat zag ik in de
manier waarop hij elke dag leefde, zonder dat hij dat
woord noemde. Dat had ik eerder nooit zo ervaren.Als
tweede leerde ik dat hij precies wist wat hij deed. Dat
trof me werkelijk. Paul koos er bewust voor om te spe-
len en dood te gaan. Dát moment is als een soort mijl-
paal voor mij. Paul gaf zijn leven om mij een les te
leren. Namelijk dat spelen, in essentie, niet over plezier
hebben gaat, maar over iets anders. Het heeft ook mijn
idee van vrijheid veranderd.Toen ik jong was, dacht ik
dat vrijheid te maken had met het rijden in een Porsche
en een huis op Hawaii. Nu voel ik me vrij en tegelij-
kertijd heb ik te doen wat de Goden me ingeven, en zij
zijn niet van hun plan af te brengen, zij dulden geen
uitvluchten en je hebt geen vakantie… ha, ha…
Vorige week werkte ik vier dagen in Insbruck. De dag
daarna werd ik wakker en zei:“gelukkig God, vandaag
hoef ik niet iemand ‘veilig’ te houden”.Toen realiseerde
ik me dat Moeder Theresa nooit een dag vrij had. Zij
kon dat doen omdat haar kracht niet van mensen, maar
van God of de schepping kwam. Dat is het verschil. Het
is een vrijheid-niet-vrijheid, die een paradox lijkt en
tegelijkertijd heerlijk is om in te leven.’ •
www.originalplay.com

W
e willen niet ontkennen dat we een
speciale relatie hebben met Aeeshah
Abbabio die de stichter is van de
Attitudinal Healing link: een centrum

voor AH in Oakland in California.Al jarenlang is het zo
dat als we elkaar spreken of tegenkomen niet zeggen:
‘Hoe is het?’, maar dat we elkaar begroeten met: ‘Hoe
gaat het met het Licht van de Wereld?’ De ander ant-
woordt dan met: ‘Dat schijnt nog steeds helder. En ik zie
ook hoe het Licht in jou schijnt’.
Onlangs kreeg ik te maken met heftige pijn in beide
schouders door een combinatie van osteo-artritis en een
slijmbeursontsteking. Het was zo erg, dat Diane me
moest helpen met aankleden enzovoort. Ik ben blij te
kunnen melden dat het nu beter gaat met me. Maar er
waren dagen, dat ik mijn gebrek aan geestelijke vooruit-
gang verkeerd inschatte en me voelde alsof ik voor de
zoveelste keer herkozen werd als president voor de her-
kansers van Een Cursus in Wonderen.
In werkelijkheid was het een uitnodiging voor me om
mezelf eraan te herinneren, dat ik ‘niet mijn lichaam
ben. Ik ben vrij want ik ben nog steeds zoals God me
geschapen heeft’. Het was moeilijk voor me mijn aan-
dacht niet te richten op mijn lichaam terwijl ik zoveel
pijn had, en het was een uitdaging mezelf niet te
beschuldigen vanwege die pijn.
Een van de dingen die me geholpen hebben was me de
begroeting te herinneren met Aeehsha, me te herinne-
ren dat ik het Licht van de wereld ben, dat mijn Licht
nog steeds schijnt en dat ik me daarmee kan identifice-
ren in plaats van met mijn lichaam.

Een vraag om hulp, een geschenk
Tijdens een zeer pijnlijke periode, waarin ik bovendien
weinig energie had vanwege slapeloosheid, kreeg ik een
telefoontje van een student van ECIW. Zoals gewoonlijk
bleek ook deze vraag om hulp uiteindelijk een geschenk
voor mij te zijn. De beller vertelde last te hebben van
ernstige en zeer pijnlijke hoofdpijnen.Terwijl ik bad en
de Heilige Geest door mij liet werken, merkte ik dat ik
naar mezelf luisterde terwijl ik manieren met hem deel-
de om naar die pijn te kijken. Ik vertelde hem dat zijn
doel om van de pijn af te willen zijn misschien niet het
meest behulpzame doel was voor hem. Ik ging door
met zeggen dat het mijn ervaring was, dat het hebben
van de Vrede van God als enige doel een meer praktisch
doel gebleken was. Ik wees erop dat in plaats van tegen
de pijn te vechten, hij er ook voor kon kiezen zijn pijn
te omhelzen, en er vervolgens langs te gaan door noch
de pijn, noch zijn lichaam als vijand te zien.
Wat ik me realiseerde was dat ikzelf al die dingen al aan
het doen was, maar door dit met hem te delen, hielp het
me mijn besluit hierover te versterken.Toen vroeg ik

hem waar hij zich het meest schuldig over voelde en hij
noemde twee dingen. Ik antwoordde dat het zien van
waarde in schuld en het daaraan vasthouden, kan leiden
tot meer pijn, zelfs de oorzaak van pijn kan zijn, en ik
sprak over het belang van onszelf vergeven.
De man vond wat ik zei behulpzaam en we spraken
ongeveer een half uur.Toen we het telefoontje beëin-
digden, besefte ik dat ik tijdens het gesprek zo gericht
was geweest op het willen helpen van de ander, dat ik
mijn eigen pijn helemaal niet gevoeld had.
Ik was een moment stil en vroeg mezelf af: ‘Waar voel
ik me op dit moment het meest schuldig over?’ Ik wist
het antwoord meteen. Ik voelde me het meest schuldig
over mijn gedrag. De afgelopen week was ik snel geïrri-
teerd, ongeduldig en kortaf geweest tegen Diane die
werkelijk een leraar voor me is op het gebied van
oneindig geduld. Ik vertelde Diane over mijn vraag en
het antwoord dat ik daarop kreeg. De schuld verdween
onmiddellijk en ik voelde me meer in balans met mijn
spirituele kern.
Een van de dingen die ik mezelf bleef afvragen was
welke geestelijke lessen deze ervaring me bracht om
behulpzamer te kunnen zijn voor anderen. Een van de
antwoorden was om dit te delen met jou in dit artikel.
Ik weet dat we allemaal van elkaar leren en voel me
dankbaar door in dit samenzijn te kunnen geven en
ontvangen.

Jerry Jampolsky
Vertaling: Emilia van Leent

Dit artikel is overgenomen met toestemming van Miracle
Distribution Center, 3947 E. La Palma Ave.,Anaheim, CA
92807, USA, uit The Holy Encounter, juli/augustus 2006.
www.miraclecenter.org

Liefde is groter dan angst, altijd

Als het hart geen angst kent, is de
hand zachtmoedig

Genees je denken en zo ook de wereld
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Erica Nap

I
ets meer dan twee jaar geleden lag ik op een dins-
dagavond na mijn werk uitgeteld op bed. Ik werkte
al jaren in het basisonderwijs en daarnaast diri-
geerde ik een koor. Beide activiteiten vervulden

mij steeds met een zekere onvrede... het was het niet
helemaal. Ik voelde me verstrooid en versnipperd, raakte
steeds vermoeider en had het gevoel dat ik voortdurend
tekort schoot. In een mij nogal bekende staat van ver-
twijfeling en uitputting lag ik die avond naar het pla-
fond te staren en vroeg mezelf: ‘Maar wat zou ik dan
écht willen? Gewoon écht...?’ Het antwoord was ver-
bluffend helder. ‘Ik zou een jaar lang aan God willen
wijden, niets anders. Ik zou niet langer de vraag willen
stellen:“Wat wil ík met mijn leven?”, maar “Wat wil het
Leven met mij?”’Toen ik die woorden van binnen
gehoord had, ging mijn hart als een razende tekeer. De
adrenaline pompte door mijn lichaam en van vermoeid-
heid was geen sprake meer. Later hoorde ik de prachtige
woorden van David Wegener: ‘the antitode to exhaus-
tion is not neccessarely rest, but wholeheartedness’. Zo
ervaar ik het nu nog steeds.

Ik zou van U willen zingen
De volgende dag vertelde ik van mijn plannen aan een
collega. De week daarop nam ik ontslag. Er was dom-
weg geen weg terug, ondanks alle praktische bezwaren
die ik of anderen op probeerden te werpen.Wat volgde

was zo’n driekwart jaar lege agenda. Ik kan mij nog de
enorme vreugde herinneren van de blik in mijn agenda
op maandagmorgen... niets. Helemaal niets! De hele
week niet! Ik dankte God regelmatig op m’n blote
knieën voor zoveel rijkdom (tijd IS rijkdom) en ging
helemaal op in de (veelal spirituele) boeken die ik kon
lezen, de gedichten die ik schreef, de wandelingen die ik
maakte, de muziek die ik beluisterde, de retraites die ik
deed, de dansopleiding waar ik mee begonnen was, de
tijd die ik had voor zelfonderzoek en reflectie, de toch-
ten naar de donkere diepten van mijn ziel die ik nooit
had durven maken en het oneindige potentieel aan
mogelijkheden dat ik voelde maar niet aan hoefde te
boren. Mijn tijd kwam later voelde ik. Het was mijn
grote winterslaap, ik had een zaadje in vruchtbare aarde
gelegd en ik zag vol vertrouwen uit naar de lente.
In die winter schreef ik dit gedichtje:

Ik zou van U willen zingen heer,
de mooiste liedjes schrijven
‘k Zou van u willen spreken heer,
de mooiste zinnen rijgen,
Maar Vader als ’t U liever is,
dan zal ik van u zwijgen.

Mijn verlangen om te zingen, te schrijven, te spreken
over of vanuit Zijn liefde was groot, maar de wens om
werkelijk in alles Zijn wil te leven bleef altijd groter.Als
het Hem liever was, zou ik zwijgen.

De eerste zonnestralen van de lente dienden zich aan
toen ik gevraagd werd een zangworkshop te geven bij
een theatergroep.Wat daar gebeurde was voor mij even
verrassend als voor de deelnemers. Ik bleek een groot
talent te hebben om mensen die niet durven zingen met
heel simpele trucs en een grote portie respect, veiligheid
en speelsheid, aan het zingen te krijgen. Met knikkende
knieën waren we allemaal de zaal binnengekomen en
luid zingend gingen we naar huis.
Ik werd nog eens gevraagd, en nog eens, en nog eens. Er
bleken nog wel wat theatergroepjes die graag wilden dat
ik kwam. En nog meer, en nog meer. En of ik ook
workshops gaf aan particulieren, want de zussen, broers,
vrienden, vriendinnen en collega’s wilden ook wel eens.
Ja hoor, doe ik. En of ik ook vervolgcursussen gaf? Ja
hoor, doe ik. En privé sessies? Ja hoor, doe ik. En week-
enden? Ja hoor, doe ik. Het duurde even, maar uiteinde-
lijk kon ik het antwoord van het universum maar
moeilijk missen... mijn bestemming had iets met stem te
maken. Mijn verlangen om te zingen, te spreken en te
schrijven waren niet voor niets in mij gezaaid. Ik hoefde
niet te zwijgen. Ik werd stemgever.

School voor stemgeving
Op 16 augustus 2005 schreef ik mij in bij de Kamer van
Koophandel onder de naam ‘Murali, school voor stem-
geving’. Het was één van de ontroerendste momenten
in mijn leven.
Murali is de naam voor de dwarsfluit van Krishna in het
Sanskriet. De holle fluit staat symbool voor de mens, die
bevrijd van angsten, een open kanaal kan zijn voor het
spel van God. Een instrument van Zijn liefde en vrede.
Als stemgever wilde ik zo’n instrument zijn en wilde ik
anderen helpen een open en vrij instrument te zijn voor
het unieke levenslied dat God door hén wil zingen.
Toen ik mijn handtekening zette onder de naam
‘Murali’ besefte ik dat mijn gebed was verhoord en dat
ik mijn handtekening zette onder mijn contract met
God. Nu was ik officieel een instrument van Zijn vrede.
En niet zó maar een instrument... een muzíekinstrument.
De naam ‘school voor stemgeving’ kwam voort uit het
stem-geven, want dat was wat mijn werk bleek te zijn...
mensen helpen weer stem te geven aan zichzelf. Soms
aan pijnlijke aspecten die nooit stem hadden gekregen,
soms aan vreugde, uitgelatenheid, ontroering of verle-
genheid. Maar altijd bleek het uiteindelijk te gaan over
het vinden van en het stemgeven aan een grotere Stem.
De stem van het hart. Het vinden van die stem, die niet
iemands stem is, maar de stem van de Liefde zelf, raakte
bij veel mensen een nieuw verlangen... die van het vin-
den van hun be-stemming, hun harts-tocht. Nu ik mijn
harts-tocht gevonden had was dit wat ik door kon en
wilde geven. Muziek was het instrument.

Ik leerde dat er in ieder van ons muziek klinkt, een
uniek lied, een eigen ritme.We kunnen leren luisteren

en vormgeven aan dat waarvan we weten dat we het
moeten doen om ons heel te voelen.Te voelen dat we
onze lotsbestemming vervullen. Ik leerde dat vreugde en
vervulling beginnen bij het laten klinken van de muziek
die in ons leeft, het dansen op het unieke tromgeroffel
dat we van binnen ervaren. Dr.Wayne Dyer schrijft het
prachtig in De 10 geheimen van succes en innerlijke rust:
‘De muziek die je in jezelf hoort en die aandringt risi-
co’s te nemen en je dromen te volgen is je intuïtieve
verbinding met de doelstelling die je sinds je geboorte
in je hart droeg.Wees enthousiast over alles wat je doet.
Bezit die hartstocht met het bewustzijn dat het woord
enthousiasme letterlijk betekend “de God” (entheos) “in
je” (iasme) De hartstocht die je voelt is God in je die je
smeekt het risico te nemen jezelf te zijn. Luister, en sterf
niet zolang de muziek nog in je is’ (p.32).

Zijn Stem in ons
Stem geven aan wie we ten diepste zijn, aan Zijn Stem
in ons, aan Zijn wil in ons, voelt vaak als een risico. En
niet onterecht, want het is waar; anderen kunnen je
beschouwen als een verrader wanneer jij trouw bent aan
jouw muziek, jouw doel. Er zullen mensen afhaken die
je niet meer kunnen en willen volgen. Je kunt weer-
stand verwachten en er gaan vast wat deuren dicht. Daar
staat tegenover dat die ene deur opengaat waar jóuw
naam op staat, die voor niemand anders open kán gaan
dan voor jou en waarachter al die mensen zitten te
wachten die juist jóuw stem willen horen. De apostel
Paulus schreef in de brieven aan de Korintiërs: ‘Er zijn
vele verschillende stemmen in de wereld, en niet één is
er zonder waarde’.
Misschien heb jij niet de stem waarmee je een beroemd
spreker of zanger zult worden, maar je hebt wel een
stem die gehoord kan en wíl worden op dat ene podi-
um dat het Leven speciaal voor jou in petto heeft.

Omdat jij het bent 

Nog nooit kende de wereld
een leven in jouw naam
en nooit meer zullen sterren
als in jouw teken zijn

Geen stem was als de jouwe
nooit kwam jouw lied voorbij
geen ziel droeg al jouw gaven
geen mens had lief als jij.

slechts jij kunt met ons delen
de rijkdom die jij kent
jouw levenslied wil klinken
omdat jij het bent.

Erica Nap is singer-songwriter, koordirigent, tekstschrijfster en
stemgever met Hart en Ziel. www.murali.nl.

Uw wil geschiede, Uw Stem in mij 

In het augustusnummer 2006 van …van

hart tot hart… schreef ik hoe ik in het

begin van mijn spirituele zoektocht werd

geraakt en geleid door het gebed van

Franciscus van Assisi: ‘Vader, maak mij een

instrument van uw vrede’. Hoe ik worstelde

met mijn intentie en mijn kleine ik en hoe

ik langs de weg van zelfonderzoek uiteinde-

lijk uitkwam bij de wetenschap: Vader, mijn

wil is de Uwe (ECIW les 329).

Uiteraard stopt het verhaal daar niet. Zijn

wil de mijne weten is een immens groot

geschenk. De praktische, aardse invulling

van die Wil leren kennen is een heel proces,

maar zo mogelijk een nog groter geschenk.

Met een dankbaar hart vertel ik jullie de

rest van mijn verhaal.
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A
lle grote wereldreligies hebben leringen die
verhalen over de reis van de geestelijke zoe-
ker, het pad dat iemand moet bewandelen
om te groeien in compassie en de wereld

met helderheid en wijsheid tegemoet te kunnen treden.
Het lopen van een labyrint is opnieuw over de hele
wereld aan het opkomen als een metafoor voor de spiri-
tuele of geestelijke reis. Het is een reis die we allemaal
moeten maken, een reis naar het innerlijk van onze eeu-
wige bron, naar wie we werkelijk zijn. Onze reis gaat er
niet over ons iets eigen te maken wat we al hebben,
maar ons daarvan bewust te worden.

Een labyrint helpt je deze reis te lopen 
Deze loopmeditatie is een archetype, een heilig sym-
bool, een goddelijke afdruk die in verschillende vormen
gevonden worden in alle religieuze tradities op de
wereld. Het is een reis naar de kern van je diepste ware
zelf.

ECIW zegt het heel duidelijk: ‘Je zult een reis onderne-
men omdat jij in deze wereld niet thuis bent. En je zult
naar jouw thuis zoeken, of je nu beseft waar
zich dat bevindt of niet.Als je gelooft dat het
buiten jou is, zal je zoektocht vruchteloos zijn,
want dan zoek je het waar het niet is. Jij herin-
nert je niet meer hoe je naar binnen kunt kij-
ken, want je gelooft niet dat daar jouw thuis is.
Maar de Heilige Geest herinnert het zich voor
jou, en Hij zal jou naar huis leiden omdat dat
Zijn opdracht is’ (T12.IV.5:1-5).

Een labyrint helpt je om naar binnen te 
kijken
Wat is een labyrint dan wel? Denk niet dat het
een soort net is waarin je met doodlopende
steegjes bedrogen wordt. Een labyrint heeft
geen doodlopende stegen of andere trucs, het
bestaat slechts uit één enkele weg met wendin-
gen die je uiteindelijk naar de kern leidt. Maar

net als de levensreis zal ook een labyrint je meenemen
naar onverwachte wendingen en bochten voordat je de
weg naar de kern vindt, voor je de weg vindt naar het
innerlijke licht, voordat je de weg naar huis, naar God
vindt.

Zoals les 156 zegt: ‘Er is een licht in jou dat niet kan
doven, waarvan de aanwezigheid zo heilig is dat de
wereld wordt geheiligd omwille van jou’. Het lopen van
een labyrint helpt je weer contact te maken met je
innerlijke Goddelijke licht, dat altijd geduldig op je
gewacht heeft. Het pad wordt een spiegel voor waar je
nu in je leven staat; alles dat in een labyrint gebeurt is
een metafoor voor wat in jouw leven gebeurt.

Een ander prachtig geschenk is dat een labyrint je
dwingt in het nu te zijn. Het helpt je ruimte te maken
voor stilte in je dagelijks leven en biedt een rechtstreek-
se weg naar het moment van het nu, daar waar lineaire
tijd en eeuwigheid elkaar ontmoeten. Een plek waar je
kunt loslaten en het verleden kunt laten gaan, een plaats
waar je voorbij alle illusies kunt zien.

Een wandeling door het labyrint bestaat uit drie gedeel-
ten: bevrijding, ontvangen en terugkeren. Op de weg
naar binnen schud je het verleden met al zijn bagage
van je af. Uiteindelijk bevrijd je je ego: ‘Het ego inves-
teert enorm in het verleden, en gelooft uiteindelijk dat
het verleden het enige aspect van de tijd is dat betekenis
heeft. Onthoud dat de nadruk die het legt op schuld het
in staat stelt zijn continuïteit veilig te stellen door de
toekomst aan het verleden gelijk te maken, en zo het
heden te vermijden. ‘Nu’ heeft voor het ego geen bete-
kenis’ (T13.IV.4:2-3 en 5:1).

Een heilig pad bewandelen

Ik ben begonnen met de studie van Een Cursus in
Wonderen. Heel interessant en niet zo gemakkelijk, hoewel
als het begint door te dringen er natuurlijk meer klaarheid
komt.
Ik heb toch één bedenking en dat is dat men de realiteit niet
uit de weg kan gaan.Wat bijvoorbeeld bij de enorme ver-
keersdrukte, en wat als je een zoon hebt die dagelijks met de
auto in die ‘heksenketel’ van een grote stad terechtkomt. Ik
geef toe dat ik dan wel een dosis angst voel.Wat kan ik
daarvoor in de plaats stellen? De realiteit is toch niet weg te
cijferen…
Dank voor een antwoord,
MW

Dank je wel voor de vraag!
Inderdaad, als het gedachtegoed meer doordringt
komt er klaarheid.
Wat je vraag betreft. De realiteit kan je niet uit de weg
gaan. Dat is waar. Maar hoe je over de realiteit denkt,
dat is een ander verhaal. De zon komt op als de zon
dat doet. Die vraagt ons geen toestemming. Dat zou je
de realiteit kunnen noemen. Maar zodra ik denk dat
de zon niet mag opkomen, of dat er geen verkeers-
drukte mag zijn als die er wel is, dan wordt mijn leven
meteen een hel. Dat is dan ook wat die angst oproept.

Een gedachte die ingaat tegen wat de ‘realiteit’ lijkt te
zijn.
De realiteit is er, daar doen we niets aan.Wat zijn mijn
gedachten over de realiteit? Daar kan ik naar kijken.
En dan kan ik me afvragen of mijn gedachten ‘waar’
zijn. Bijvoorbeeld de gedachten: de zon mag niet
opgaan en er mag geen verkeersdrukte zijn. Is dat
Waar? Wat is de realiteit? De realiteit is dat de zon
opgaat en er verkeersdrukte is. Ik kan beter denken:
de zon mag wel opgaan en er mag wel verkeersdrukte
zijn.Waarom kan ik dat beter denken? Omdat dat is
wat er is.
Angst ontstaat als we ons verzetten tegen dat wat er is.
Stel je voor dat je tegen alles wat er is ‘ja’ zou zeggen.
Niet als goedkeuring, maar gewoon als constatering
dat dit is wat er is.Wat zou dat voor je leven beteke-
nen? Het zou de zon niet tegenhouden om op te
komen en de verkeersdrukte in de stad niet oplossen.
Maar het zou kunnen dat het de ‘verkeersdrukte’ in je
gedachten over de verkeersdrukte in de stad wat rust
geeft. En het zou kunnen dat je dan rustiger wordt en
een betere manier kunt bedenken om ermee om te
gaan.
Wat is trouwens je angst? Dat je zoon sterft in de ver-
keersdrukte? En wat is de realiteit? Is hij gestorven?
Kennelijk zijn we banger voor wat nog geen realiteit
is en alleen nog leeft in onze gedachten, dan voor de
realiteit dat onze gedachten niet waar zijn.

Hartelijke groet,
Els Thissen
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De realiteit is er, daar doen we niets aan

Terwijl je de bochten neemt tijdens het wandelen,
begint de wereld te vervagen. Je wordt je bewust van
lopen en ademhalen. Je zult in staat zijn je denkgeest
leeg te maken.Terwijl je je naar het centrum beweegt
zul je merken, dat je hiermee ook je geestelijke centrum
nadert.
In het centrum ontvang je vrede of nieuwe inzichten of
een visioen. Hier maak je contact met je innerlijke licht,
je diepste ware zelf, daar waar je één bent met God. Het
is hier dat je jezelf in het nu vindt. ‘In de werkelijkheid
van het “nu”, zonder verleden of toekomst, begint het
besef van de eeuwigheid.Want alleen “nu” is hier, en
alleen “nu” biedt de gelegenheid voor de heilige ont-
moetingen waarin verlossing kan worden gevonden’
(T13.IV.7:6-7).
Op weg naar buiten, tijdens de terugkeer naar de
wereld, neem je wat je hebt ontvangen in de kern, inte-
greert het en maakt het deel van je dagelijks leven. De

schoonheid van de wandeling in het labyrint is gelegen
in het gegeven dat iedereen dit kan doen, ongeacht spi-
rituele weg of traditie.
Het is een symbool dat zich voegt naar je intenties. Het
is ook een van de oudste contemplatieve en transforme-
rende middelen die de mensheid kent, en dat al eeu-
wenlang gebruikt wordt voor gebed, rituelen,
inwijdingen en persoonlijke en geestelijke groei. Het
labyrint, ook wel pad naar innerlijke vrede genoemd,
kan je helpen het geluid van de stilte te horen en de
beweging van stilte gewaar te worden.

Terry de Vries Nel
Vertaling: Emilia van Leent

Terry de Vries Nel is labyrintmaker en lichtwerker.Adres: Landscape

Labyrinths, 2 Antreith Street, Stellenbosch 7600 Zuid Afrika.

www.labyrinthsociety.org

In onze vragenrubriek Hoe kan ik dit anders zien?

geeft Els Thissen dit keer antwoord op een

vraag over de realiteit die je niet uit de weg kan

gaan.
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Activiteiten 
chronologisch

O Ik wil deelnemen aan (naam activiteit):

op (datum):

O Ik bestel (titel):

Van (artiest):

Datum: Handtekening:

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

De activiteiten worden verzorgd door 
Els Thissen.

10 juni 2007

Miniworkshop, Moorveld
23-24 juni 2007

Stilte workshop,Wahlwiller
9-20 juli 2007

Intensieve training The Work of
Byron Katie, Havelte
19 augustus 2007

Miniworkshop, Moorveld
16 september 2007

Miniworkshop, Moorveld
3 oktober 2007

Familie- & Systeemopstelling,
Geldrop
7 oktober 2007

Familie- & Systeemopstelling,
Griendtsveen
14 oktober 2007

Open Workshop,Vessem
20-21 oktober 2007

Familie- & Systeemopstelling,
Groesbeek
28 oktober 2007 

Miniworkshop, Moorveld
3 november 2007

Open workshop,Tilburg
18 november 2007

Miniworkshop, Moorveld
23-25 november 2007

Facilitatortraining,Wahlwiller
23 december 2007

Miniworkshop, Moorveld
27-30 maart 2008

Mandala Schilderen,Wahlwiller

Aanmelding activiteiten e/o bestelling
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WORKSHOPS
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 generaties,
kunnen voordoen. Door deze patronen
aan het licht te brengen kan de orde-
ning ‘hersteld’ worden. Zo kunnen ver-
houdingen 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
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.
3 oktober 2007. Geldrop
De Sprong,Tournooiveld 10, 5663 EA
Geldrop (ingang achterzijde
Rederijkersstraat).Woe 20-22.30 uur.
Info/Opgave: 040-2858757 of e-mail:
info@desprong-geldrop.nl
7 oktober 2007, Griendtsveen 
Deurnseweg 9, 5766 PH Griendtsveen.
Zon 9.45-16.30 uur. Info/Opgave:
Liduïne Jansen 0493-526022 

Zat 10-zon 16 uur. Cursus €120.
Verblijf €90 (2pk).
20-21 oktober 2007, Groesbeek
De Poort, Biesseltsebaan 34, 6561 KC.
Zat 10-zon 16 uur. Cursus €120.
Verblijf €90 (2pk)

Open Workshop
Wie wil kan in deze workshop werken
aan een persoonlijk thema. Els Thissen
werkt, in alle vrijheid, in de groep, indi-
vidueel met die deelnemers die een
kwestie inbrengen.Verder is er ruimte
voor het stellen van vragen.
Afhankelijk van de vraag en wat er aan
de orde is werkt Els met Een Cursus in
Wonderen,The Work of Byron Katie,
Attitudinal Healing en/of Familie &
Systeemopstellingen.
14 oktober 2007,Vessem
Jacobushoeve, Jan Smulderssttraat 4,
Zon 10-16 uur. Cursuskosten €20 (incl.
koffie/thee). Info/Opgave: Lilian van
Rooij: 0497-383404/e-mail:
l.v.rooij@ia.nl of info@pelgrimshoevek-
afarnaum.nl
3 november 2007,Tilburg
Spirituele Sociëteit, ’t Wad, De Schans
128. Info/Opgave: P. van Hees: 06-
15477985/e-mail: p.vanhees@wxs.nl of 
www.spirsoctilburg.nl

Meditatief mandala’s schilderen
Mandala’s tekenen/schilderen is een
manier om een reis naar binnen te
maken. Het is een momentopname van
onze innerlijke staat. In stilte laten we

A C T I V I T E I T E N  

Nu maak ik er aanspraak op

God, vandaag vraag ik U om de gave
die U in mijn hart hebt bewaard

wachtend - op erkenning.

Laat genade alle herinnering terugbrengen
die mijn slapende denkgeest vergat

en zekerheid over wat Liefde is.

Mag mijn wereld plaatsmaken voor de Uwe
zodat ik een licht zal zien

dat heel de wereld in liefde omhult?

Zal angst niet verdwijnen
van ieders gezicht

van wie het hart zich verheft?

Wanneer mijn vergeving op alles rust
zal niets de Hemel nog uitstellen.

En zal ik ontvangen wat mij gegeven is.

Uw genade is mij gegeven.
Nu maak ik er aanspraak op.

Vader ik kom tot U - het kind dat U liefhebt.

ECIW Les 168
Bewerking: A.v.U.

                                                                                



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 0575-451799
Hengelo:
Pieter Vegter 0575-451799
Lochem:
Jan Helmus 0573-257927
Nijmegen:
Nanja 024-3224327
Nunspeet:
Jurja Kammeijer 0341-251181
Rheden:
Annie Bekker 026-4454004
Flevoland
Almere8:
Ellis Vleugels 06-22219910
Lelystad:
Mariet ten Doeschot 0320-256600
Friesland
IJlst:
José van der Werf 06-23885960
Lemmer:
Mirjam Rombouts-Overbeek 
0514-563719
Oosterend (1) en (2)7:
Willem & Jacqueline Feijten 
0515-332472 
Noord-Holland
Alkmaar:
Frans Kok 0299-673404
Amstelveen:
Renée van der Vijgh 020-6473075 
Amsterdam(1):
Emma Veenstra 020-6969132
Amsterdam(2):
Nicolien Gouwenberg 020-4003124
De Rijp:
Frans Kok 0299-673404
Haarlem (1):
Ynze Keetlapper 023-5367538
Haarlem (2):
Frans Kok 0299-673404
Heemskerk:
Frans Kok 0299-673404
Hoorn:
Frans Kok 0299-673404
Purmerend:
Frans Kok 0299-673404
Zuid-Holland
Alphen a/d Rijn:
Janny Buijs 0172-441543
Delft:
Wil Rijsterborgh 015-2615998
Den Haag (1):
Michelle Bauer 070-3542074
Den Haag (2):

Annemarie van Unnik 
070-3467932 
Den Haag (3):
Yvonne Scharis 070-3522379
Gouda:
Marianne Spoor 0182-532396  
Streefkerk:
Krystyna Bergsma 0184-684340
Strijen:
Niesa Robberecht 078-6762529
Voorschoten:
Anna Walraven 071-5764877
Zoetermeer5:
Cathy Blom 079-3311735 & 
Wil Rijsterborgh 015-2615998
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
Huis ter Heide:
Fleur Smelt 035-6920802 & Anne-
Joke Vellinga 030-6920905
Leusden:
Eveline Teunissen 033-4952623 
Nieuwegein:
Corrie van Zijl-van der Klij 
030-6038241
Soest (1):
Maria de Wilde 035-6026486
Soest (2):
Rob Middeldorp 035-6025647
Utrecht (1):
Gera Wolswijk 030-2947944
Utrecht (2):
Marie-Alice Storimans 030-2712855
Utrecht (3):
Jeanette Rutting 030-2892507
Utrechtse heuvelrug:
Wim van Ginkel 0343-431577 &
Loek Kattekamp 030-2721290
Werkhoven:
Cobi Schilp 0343-477517
Zeist:
Etty de Graaf 030-6990028
Noord-Brabant
Breda:
Jopie van Heeren & 
Henny van der Feer 076-5208377
Mierlo:
Anneke van Haendel 0492-663226
& Diny van Liempd 073-5492692
Ossendrecht:
Kees Zwinkels 0164-671255
Schijndel:
Diny van Liempd 073-5492692 &
Anneke van Haendel 0492-663226
Tilburg:
Anja Gussinko 013-5363784

Ulvenhout:
Marja van Schie 076-5600095
Vessem:
Mieke Panhuysen 040-2523818 &
Inez Zonneveld-Woelinga 
013-5146111& 
Diny Smits 040-2425260
Limburg
Berg en Terblijt:
Riny Blom 043-6041816 
Echt:
Peter Winteraeken 0475-484833 
Roermond:
Jeannette Fabrie 0475-341130
Sittard:
Beppie Cloo 046-4581597
Venlo-Blerick:
Jolanda Megens 06-17516018
Zeeland 
Burgh-Haamstede:
Irene van Waveren & Cees Bakker
0111-650606
Dreischor:
Trudy Huter 0111-406006
Middelburg (1):
Ria Castenmiller 0118-639949
Middelburg (2):
Pauline Klerkx & Paul Vreugdenhil
0118-644020
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
Oelegem:
Fons & Diane Melis 03-4816439
Schoten:
Beja Pingnet 03-6588287
OOST-SPANJE
Benitachell (Alicante):
Trudi van Dorp (0034)
965973199/639361999
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AT T I T U D I N A L  H E A L I N G G R O E P E N

In diverse plaatsen komen AH groepen bijeen die werken met de principes en

richtlijnen van AH. Als je belangstelling hebt om aan een groep deel 

te nemen kun je contact opnemen met de facilitator. Gevraagde bijdrage:

gratis tot maximaal €7,- per bijeenkomst. Je mag méér betalen.
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1 Thema:Werken aan werk
2

Voor rouwverwerking na het 
verlies van een naaste of dierbare
3Voor mensen die gedurende een
lange tijd ziek zijn
5 Jongerengroep
6 Voor ouders van kinderen die kort
of lang geleden overleden zijn.
7 Voor kinderen die een ouder,
broertje of zusje verloren hebben of
chronisch ziek zijn.
8 Leesgroep Jampolsky

I N T E R V I S I E - G R O E P E N

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

Noord-Brabant
Henny van der Feer 
076-5208377

Limburg/Sittard
Beppie Cloo
046-4581597

Set van 12 kaarten met de
geïllustreerde principes van
Attitudinal Healing door
Annemarie van Unnik.
Prijs €3,- (excl. verzendkos-
ten).Te bestellen bij: Stichting
Centrum voor Attitudinal
Healing.Tel 043-3647987;
Luipertstraat 12, 6237 NM
Moorveld; E-mail:
ahnl@elsthissen.nl 

ons leiden door onze intuïtie.We teke-
nen de beelden die zich aan ons tonen,
en gebruiken de kleuren die zich aan-
dienen. Of we laten ons leiden door
onze eigen innerlijke beweging die vor-
men en kleuren doet ontstaan.We wer-
ken met potlood, inkt en acrylverf.
Om een mandala te maken hoef je niet
gestudeerd te hebben of te ‘kunnen
tekenen’. Je wordt gevraagd bereid te
zijn om open te staan, om in stilte de
impulsen van het moment te volgen en
het innerlijke beeld, of de innerlijke
beweging naar buiten te brengen.
27-30 maart 2008.Wahlwiller
Arnold Janssen Klooster,
Capucijnenweg 9, 6268 BA. Don 10-
zon 16 uur. Cursus €175 (incl. papier,
acrylverf).Verblijf 1pk €140 

Stilte workshop
In de kloostersfeer van de gastvrije zus-
ters maken we contact met de stilte in
onszelf. Door middel van (geleide)
meditaties en oefeningen gericht op het
naar binnen keren, zoeken we de stilte
in onszelf en vinden we de toegangspoort
tot onze eigen antwoorden. Daarin kun-
nen we onszelf herkennen in wat we
wezenlijk zijn en maken we van de
theorie een ervaring van het hart. Els
Thissen werkt met de deelnemers naar
aanleiding van hun vragen en inbreng.
De workshops hebben daarom een wis-
selende inhoud, waarbij het accent ligt
op innerlijk werk in stilte.Tijdens de
maaltijden en buiten de werkruimte
wordt stilte in acht genomen.

23-24 juni 2007.Wahlwiller
Arnold Janssenklooster,
Capucijnenweg 9. Za 10- zo 16 uur.
Cursus €120.Verblijf 1pk. €60

Open Mini-Workshops
Moorveld, 10-12.15 uur. Op basis van
donatie, tenzij anders vermeld.
10 juni 2007, Moorveld
19 augustus 2007, Moorveld
16 september 2007, Moorveld
28 oktober 2007, Moorveld
18 november 2007, Moorveld
23 december 2007, Moorveld

TRAININGEN
Intensieve Training The Work of
Byron Katie
Een intensieve training in het begeleiden
van jezelf en anderen in de The Work of
Byron Katie. Zij heeft ons een methode
gegeven (vier vragen en een omdraaiing)
om onze gedachten op waarheid te
onderzoeken en onze vrijheid –die er
altijd is- te realiseren door onze overtui-
gingen met begrip tegemoet te treden.
We lijden als we een gedachte geloven
die tegen de realiteit ingaat. Zo’n gedach-
te zou kunnen zijn: de kat moet blaffen
en mijn moeder moet minder praten.Als
ik wil dat de realiteit anders is dan ze is,
vraag ik iets onmogelijks en offer ik mijn
vrijheid aan het vasthouden aan mijn
overtuigingen.We zoeken naar wat méér
waar is, dan de overtuiging die we koes-
teren en kijken wat de antwoorden en
omkeringen ons te bieden hebben.
9-20 juli 2007. Havelte

Meeuwenveen, Meeuwenveenseweg 1-
3. Ma 19.30 uur – vrij 12.00 uur
Cursus €550.Verblijf 2pk €525; kam-
peren €475 (beperkt mogelijk)

Facilitatortraining
Deze training is bedoeld voor mensen
die willen leven en werken met de
principes van Attitudinal Healing (AH)
en/of het gedachtegoed van Een Cursus
in Wonderen (ECIW) of AH- en /of
Coursegroepen willen begeleiden.We
oefenen verschillende vaardigheden die
samenhangen met de AH-richtlijnen
zoals empatisch luisteren, luisteren zon-
der oordeel, angst herkennen en met de
ogen van liefde kijken. Ook kijken we
naar onze motieven om groepen te
begeleiden.
23-25 november 2007.Wahlwiller 
Arnold Janssen Klooster,
Capucijnenweg 9.Vrij 10 – zo 16 uur.
Cursus €160.Verblijf 1pk €90

Training Familieopstelling
Voor mensen die zelf opstellingen wil-
len gaan begeleiden.Als je belangstelling
hiervoor hebt neem dan contact met
ons op.

Naam:

Straat:

Postcode en plaats:

Telefoon: E-mail:

Deze strook sturen naar: Centrum voor Miracles-Studies
Luipertstraat 12, 6237 NM Moorveld
tel: 043-3647987
Of uw aanmelding/bestelling mailen naar: cms@elsthissen.nl (z.o.z.)

Aanmelding activiteiten e/o bestelling

Mei 2007

Informatie en opgave
Centrum voor Miracles-Studies

Luipertstraat 12,

6237 NM Moorveld,

tel: 043-3647987 

e-mail: cms@elsthissen.nl 

website: www.elsthissen.nl

V E R V O L G  A C T I V I T E I T E N  

VHTH jrg. 1 nr. 2, p.7, citaat:

Er kan mij niets gebeuren

wat niet 

een vriendelijke uitnodiging

tot groei is.

Marian van den Beuken

N I E U W E  A H  G R O E P E N

Mierlo:
Anneke van Haendel 
0492-663226 & Diny van
Liempd 073-5492692

Schijndel:
Diny van Liempd 073-5492692
& Anneke van Haendel 0492-
663226

Almere:
Ellis Vleugels 06-22219910
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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
THE WORK OF BYRON KATIE - elke eerste zondag van de maand
in Kampen en op aanvraag op andere lokaties; tevens 
individuele sessies. Praktijk voor gezond bewustzijn de Cirkel,
Kampen. Suchita Peeters 038 333 6779 of: 06 2731 7717, email:
praktijkdecirkel@home.nl en website: http://decirkel.klik.nl
De BRIEVEN van CHRISTUS: een wonderbaarlijke boodschap van
Jezus. Zijn werkelijke lessen; echte BEVRIJDING. www.christuswijs.nl/
0317 – 312 302
HEALINGCENTRUM EDDY. Herstelt de oorzaak van je probleem.
Voor afspraken of inlichtingen bel: 0032/489461212 (limburg)
LEESGROEP JAMPOLSKY Volgens een Cursus in Wonderen en
Attitudinal Healing. De groep start 25 mei met het boek “Liefde is
het Antwoord”. Locatie: Almere. Voor informatie en opgave:
www.eigenbalans.nl
30 Mei start de ZUSSENGROEP. Een groep vrouwen die het fijn
vinden om hun gevoelens en manier van in het leven staan met
elkaar te delen. Locatie: Almere. Voor informatie en opgave:
www.eigenbalans.nl

R E G E LT J E S

Ontmoetingspunt Utrecht voor Een Cursus in Wonderen
Maandelijkse uitwisseling rond thema’s uit de Cursus. Open:
10.30-13.00 uur. Progr: 11.00 tot 12.30 uur. Entree €7; (U-pas
€5). Adres: Angelshop, Oude Gracht 288a, Utrecht. Ingang winkel
(15 minuten lopen van station). Opgave niet nodig. 
Info: 030-6565024
20 mei: Emma Veenstra: Wat is trouw zijn aan je zelf?
17 juni: Marion Mol en Harry Welch: Inspiratie in relatie, een
miniworkshop. 
15 juli: Inez Kroon: Niet de persoon of situatie bepaalt hoe ik me
voel. Interactieve workshop over de invloed van onbewuste
gedachten, overtuigingen en vooronderstellingen op onze reacties
naar andere mensen en situaties

E N  V E R D E R . . .

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 €19,05
The Order of the Beloved Disciple €20,50
Peter Makena
In Love, €18,15
Heart of Kindness €18,50
River of Blessings €18,50
Shaina Noll
Bread for the Journey €18,15
David Whyte
Close to Home €20,50
Steven Walters
Just this Moment €19,50

Wild Roses/Beth & Cinde
Voices on the Wind €19,00
Northren Lights €15,00
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
Return to love €19,00
Kirtana
The Offering €18,15
This Embrace €18,50
Parrish Light €18,50 
A Deeper Surrender €18,50

Kurt van Sickle
River of Life €19,00
Mother Divine €19,00
Father, Father €19,00
Sophia
Journey into love €19,00 
Hidden waters/Sacred ground €19,00 
Return €19,00 

KAARTEN
Doreen Virtue
Het orakel van de Aartsengelen. Met
Nederlandse vertaling. €21,50 (excl. ver-
zendkosten €5,50).

Dagboekfragment: juni 2000 
Met Iris (6 jaar) loop ik naar Paagman. Dit is vanaf mijn
huis de dichtstbijzijnde grote boekhandel.Voor mij de
parel van de Haagse Frederik Hendriklaan.Wat ik in
deze zaak zo fijn vind, is dat mijn spirituele weg er zo
overzichtelijk verloopt. Ik loop er de glazen deuren bin-
nen en blijf over het brede middenpad gewoon doorlo-
pen totdat ik niet meer verder kan. En dan sta ik met
mijn neus midden in de kasten esoterie.
Met Iris loop ik dus naar Paagman. Ik wil nog een boek
kopen voor in de vakantie.Terwijl ik door de zaak slen-
ter, zie ik een bekende van mijn werk lopen. Ik schiet
achter een pilaar. Dit omdat er iets vreemds aan de hand
is met mijn make-up. Ik voel me net zo’n zelfreinigende
oven. Steeds wanneer ik na enige tijd in de spiegel kijk,
blijkt er niets meer op mijn gezicht te zitten. Onder
normale omstandigheden kan men mij een dag lang
laten wildwatervaren in een lekke boot - en misschien
overleef ik dat dan niet, maar mijn make-up zeker wel.
Nadat mijn lichaam op de oever zal zijn getrokken - en
zelfs na de mond-op-mond beademing, zegt men
beslist: ‘Goh, wat een keurig opgemaakte drenkeling’.
Bloterig voel ik me, zonder lijntjes en kleurtjes. Ik
bedenk me dat ik me niet langer wil verstoppen. Daar
ben ik mijn halve leven al mee bezig geweest. Ik stap
achter de pilaar vandaan. De bekende is verdwenen.
‘Dank u Heer.’
‘Mama, zullen we koffie gaan drinken?’ vraagt Iris. ‘Dat
doen we lieverd. Goed plan,’ zeg ik. ‘Zullen we er dan
ook wat lekkers bij nemen mam?’ ‘We zien wel,’ zeg ik.
‘Wat ben ik toch een bofferkont,’ zegt ze ruimschoots
voorbarig.
Terzijde. Wat een schrik was het voor mij enige tijd

geleden te ontdekken dat
Paagman een drinkgelegen-
heid heeft ingericht met de
uitstraling van een mislukte
saloon. In mijn parel staan nu
stoelen van grofhouten bal-
ken en dito tafeltjes. Ik zie
het ontstaan ervan al voor
me.
De gehele familie Paagman
zit op zondagmiddag bijeen
voor een gezellige familie-
reünie. De kindertjes
Paagman zijn zich uitermate
stierlijk aan het vervelen en
gedragen zich daarnaar. Dan
krijgt een van de ouderen
een briljante ingeving en
zegt: ‘Jongens, in de schuur
liggen nog wat balken en
plankjes. Ga lekker timme-
ren. Sla erop los. Leef je
vooral uit.’ En dat doen ze.

Na een aantal uren kloppen en zagen zijn ze uitge-
speeld. En dan gebeurt datgene, wat Een Cursus in
Wonderen ‘een omslag in waarneming’ zou noemen. Men
ziet het meubilair niet aan voor wat het is: absolute mis-
baksels (niemand kwalijk te nemen, want de kinderen
zijn tenslotte erg jong)… nee, men kijkt ernaar door
ogen van liefde. Liefhebbende ouders zien slechts kloeke
werkstukjes van hun beminde kroost.Vertederd, maar
ook enigszins radeloos wordt gezocht naar een echt
goede plek om het neer te zetten. Zonde om in de tuin
te zetten, dan komt het weer erin. Dan zegt iemand:
‘Dan zetten we het toch in de zaak!’ En genietend van
de blije kindergezichtjes rukt men de champagne open
om te klinken op de geslaagde bijeenkomst.
Wat zitten wij er graag. Ik omdat ze er heerlijke koffie
schenken en de kinderen omdat er een levensgroot
houten paard staat met een echt zadel.Als Eva erbij was
geweest, zou zij het paard denkbeeldige klontjes voeren
en vlechtjes maken in de manen. Iris pakt de zaken
anders aan. Zij hangt of ondersteboven te slingeren in
de staart van het beest, of balanceert op drie tenen tus-
sen zijn oren. Omdat innerlijke vrede mijn doel is - en
Iris niet gered wil worden, heb ik voorlopig de volgen-
de oplossing gevonden: ik ga er met mijn rug naartoe
zitten.Als ze mij roept om haar nieuwste vinding op
capriolengebied te laten zien, wuif ik slechts zijdelings
met mijn hand ten teken dat ik haar gehoord heb. Dat
ik haar hierin niet kan & wil zien zal er misschien toe
leiden dat zij later (net als ik nu), bij een spiritueel the-
rapeut terechtkomt. Maar ja, hebben wij niet allen onze
eigen moeilijkheden uit te werken in het leven?

Annemarie van Unnik
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Omslag in waarneming

M I R A C L E S  I N  C O N TA C T

De principes en richtlijnen van Attitudinal Healing stammen uit Een cursus

in wonderen (A Course in Miracles©). Stichting Miracles in Contact

(MIC) is contact- en ontmoetingspunt voor Een cursus in wonderen in

Nederland en België met o.m. een boekenvoorraad rond de Cursus.

NIEUWSBRIEF

Verschijnt vier keer per jaar. Met artikelen over Een cursus in wonderen,

besprekingen van uitgaven over de Cursus, informatie over MIC-activiteiten,

een overzicht van lees- en studiegroepen en het activiteitenprogramma van

alle Courseleraren.

Nr. 1, februari 2007:Vergeving en meditatie: Margot Krikhaar legt

hierin uit hoe vergeving en meditatie, het nemen van stille tijd, elkaar

ondersteunen.Van wonderwerk tot wonderklooster: een boeiend verslag van

Marrigje Dijksma over het proces dat volgt op een prachtig idee: het

realiseren van een door de Course geïnspireerde woon- en werkplek. En

dan een mooie gedichtenbundel geschreven door Baukje van Kesteren:

Overgave met op de Bijbel en Een cursus in wonderen geïnspireerde recht

uit het hart komende gedichten. Peter Winteraeken laat zijn gedachten

gaan over twee wonderprincipes. In de vaste rubriek: Ervaringen van lezers:

De Heilige Geest aan het werk door Monique Veenstra. En verder een CD-

bespreking: ‘What is A Course in Miracles?’ deze twee CD’s bevatten twee

lezingen van Kenneth Wapnick, beluisterd en beschreven door Lia Snoeren.

Wie de Nieuwsbrief wil ontvangen kan donateur worden van MIC 

(bijdrage €15,- per jaar).

MAANDELIJKSE  BIJEENKOMSTEN AMERSFOORT

Lezing of mini-workshop door een Courseleraar. Programma: zaal open

vanaf 13.30 u, lezing begint om 14.00 tot 15.30 u. 6 mei: MIC

Ontmoetingszondag met workshops (10.00-17.00 u). 3 juni: Bob

Hermans: Een cursus in wonderen, een volmaakt huwelijk van theorie en

praktijk. 1 juli: Mini-workshop Rozemarijn Ockhuysen. Het licht van de

wereld. 5 aug: Vertoning van een deel van de dvd over de metafysica van

de Cursus en groepsuitwisseling o.l.v. Harry Welch en m.m.v. andere leraren

van Een cursus in wonderen.

MEER INFORMATIE:

Miracles in Contact, Postbus 3086, 3760 DB Soest.

Tel: 035-8883073, mail: info@miraclesincontact.nl, www.miraclesincontact.nl
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‘
Toen ik in het tijdschrift MIC las over …van hart
tot hart… heb ik meteen een abonnement geno-
men. Heerlijk dat ik dit blad heb, het is zo mense-
lijk en praktisch. De dingen waar ik zelf tegenaan

loop, kom ik erin tegen. De herkenbaarheid is groot en
de foto’s vind ik mooi. Op mijn vrije vrijdag lig ik
ermee in bed totdat ik het hélemaal uit heb.
Zelf ben ik met spiritualiteit bezig door elke dag een les
uit ECIW te doen. En ook de Tarot houdt me erbij. Die
leert je net als de Cursus anders naar de dingen te kij-
ken. En dan de symboliek. Neem zo’n Hogepriester, die
het hogere met het lagere verbindt. Of de Zot, die vol
vertrouwen net bij God vandaan de wereld in komt met
een: ik ga het hier effe maken, nog helemaal vertrou-
wend op zijn intuïtie.Verder doe ik, in het geloof dat er
een nieuwe wereldleraar (Maitreya) komt - voor een
maatschappij gebaseerd op het Christusbewustzijn, aan
transmissiemeditatie.Tijdens de bijeenkomsten krijgen
we energie vanuit hoger sferen, die door ons heen ver-
wereldlijkt kan worden. Het heeft mij veranderd. Ik ben
meer mezelf geworden en durf nu ook naar buiten te
komen met de dingen. Daarin past ook dit interview.’

De Hogepriester
‘Ik trok er een Tarotkaart op, de Hogepriester. Die zegt
dat er meer is dan wat je ziet - en dat die spirituele
wereld verbonden mag worden met de aardse. Ik ben
ook die Hogepriester, heb ook iets te vertellen - al
moet ik nog wennen aan het idee. En net als hij houd
ik van reizen en avontuur. Zes jaar geleden heb ik met
vriendinnen een wereldreis gemaakt. Indonesië,
Australië, Nieuw-Zeeland, Hawaï, en Maui waar ik
zwemmend in een school dolfijnen terecht kwam. Eén
dolfijn, vlak naast me, keek me aan… en ik raakte totáál
doordrongen van mijn eigen wijsheid en kracht. Zó bij-
zonder. Daarmee kon ik een hoop onzekerheid over-
boord gooien. Op een ander moment daar, stond ik bij

een medicijnwiel op de top van een berg met uitzicht
over de oceaan. Ik zag het water met kracht uiteenspat-
ten tegen enorme rotsblokken. Er overheen geslagen
werden al die druppels weer verenigd met de zee. En ik
dacht, zo gebeurt het ook met ons.Vanuit de eenheid,
gebeurt er iets waardoor we, eruit geslingerd, een leven
alleen leven met miljarden anderen, om er uiteindelijk
weer in terug te keren.Als ik me nu die dolfijn voorstel,
ervaar ik hetzelfde als toen. Ik ben niet niets, maar kost-
baar, een kind van God, zo leert de Cursus me. Ik ben
niet mijn verschijningsvorm en m’n onhebbelijke
gedrag. Soms als ik naar mijn tv-minnende man kijk,
denk ik wel eens dat een leven zonder ECIW wel lek-
ker makkelijk is.Aan de andere kant ben ik me door de
Cursus minder druk gaan maken over dingen.Wel ben
ik begaan met anderen en vraag dan steun voor hen. De
uitwerking van Hulp gevraagd voor mezelf komt vaak
neer op acceptatie. Zoals toen mijn dochter ziek was en
veel pijn leed. Ik was opstandig en vroeg de Heilige
Geest: help mij aanvaarden dat dit haar weg is. Ik wil
niet in de weg staan met de dingen die ik voor haar wil.
Als ik dan een stapje terug doe en gewoon kijk, worden
de dingen ook opgelost, alleen op haar manier.

Vroeger woonde ik zeer naar mijn zin in Suriname.
Naar ik dacht voor altijd. Ik werkte er als kleuterjuf en
maakte ook mee dat ik kanker kreeg. Na de staatsgreep
van Bouterse moesten wij met onze jonge kinderen
onderduiken en daarna halsoverkop vluchten, omdat
mijn man minister van landbouw was.We lieten alles
achter. De mensen die ons hielpen, zijn er zwaar op
afgerekend. Heel pijnlijk.Vorig jaar ben ik gaan kijken
naar de dingen die ik vanuit praktisch oogpunt maar
zolang had weggestopt. Echt ingestort ben ik toen.Vijf
maanden heb ik niet gewerkt, ik kon alleen maar huilen.
Spiritualiteit kwam voor mij pas in beeld nadat ik allang
terug was in Nederland. Ergens op een bijeenkomst
hoorde ik iemand zeggen dat we allemaal een stukje van
God zijn. Ik dacht: ‘Hè, wat zegt die nou?’ Kort daarna
kwam ik in aanraking met Een Cursus in Wonderen.’

Annemarie van Unnik
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Wie zijn onze lezers? De redactie van …van hart

tot hart… wil ze graag beter leren kennen en…

aan u hooggeëerde lezer voorstellen.

Ans van Dijk (1948 ) bijt de spits af. Ze is

getrouwd en heeft twee dochters uit een eerder

huwelijk. Zij is leerkracht op een basisschool,

Tarotkundige in haar praktijk aan huis, en woont

in Lisse. Annemarie van Unnik sprak met haar.

Totáál doordrongen van
mijn eigen wijsheid en
kracht

O
oit, toen het begrip ‘tijd’ nog niet bestond
en de Schepping zich nog bewust was van
haar volmaaktheid en haar verbondenheid
met de Schepper, zei ik een keer tegen

God: ‘Zullen we verstoppertje spelen?’
‘Dat is goed’, zei God, ‘Jij bent ‘m.’
‘Hè nee’, zei ik, ‘Ú bent ‘m.’
‘Goed’, zei God, ‘Wat jij wilt.’
Ik moest me dus verstoppen, maar dat was niet gemak-
kelijk, want zoals je weet is God overal en ziet Hij altijd
alles. Maar daar hadden we wat op gevonden.We had-
den dit afgespro-
ken: als ik mijn
ogen dicht deed
zodat ik zelf niets
kon zien, zou God
net doen alsof Hij mij ook niet
zag. Dus als Hij mij dan toch zag,
dan telde dat niet.
‘Tot honderd tellen hoor!’ zei ik.
En terwijl God tot honderd telde,
ging ik een diepe, donkere grot
binnen. Helemaal achterin vond ik
een goed plaatsje. Ik ging zitten,
deed m’n ogen dicht en zag niets
meer.
Dat verstoppen was snel gegaan en
het duurde nog even voordat God
klaar was met tellen. En het was zo
stil in die grot, en zo donker... Ik
voelde me wat wegsuffen en lang-
zaam dommelde ik in slaap.
Aan de andere kant van de grens
tussen waken en slapen aangeko-
men, was ik me er nog steeds van
bewust dat God en ik verstoppertje aan ’t spelen waren.
Maar ineens vond ik het niet meer zo leuk. Het was
toch wel érg donker in die grot, en wel érg stil en verla-
ten. Het was er ook kil en vochtig. Ik probeerde me een
beetje te bewegen en merkte dat ik stijf geworden was
van het zitten. Eigenlijk vond ik er zo niets meer aan en
toen het me te lang duurde, deed ik mijn ogen open.
Nu hoefde God niet langer te doen alsof Hij mij niet
zag en zou Hij wel gauw roepen: ‘Buut Baukje!’
Helaas, er gebeurde niets. Ik hoorde God niet, ik zag
Hem ook niet. Het werd niet licht in de grot. Ik zat
nog steeds verstopt ook al had ik m’n ogen open, en het
spelletje ging gewoon door. Maar dat wilde ik helemaal
niet! Waar was God? Waarom hield Hij zich niet aan de
afspraak die we hadden gemaakt, aan de spelregels? Ik
probeerde op te staan en op de tast de donkere grot uit
te lopen. Maar nergens zag ik licht schemeren - waar
was de uitgang? Ik struikelde en viel in een onder-
grondse plas. Ik schramde m’n hand aan de rotswand. Ik
begon in paniek te raken. ‘God, waar bent U? Zullen
we maar stoppen? Wilt U me alstublieft komen halen?’

Doodse stilte. Ik zag geen licht, ik hoorde geen gerust-
stellende woorden. Ook niet het verwachte ‘Buut
Baukje!’ en zelfs geen ongeduldig ‘Waar was je nou?’
Langzaam maar zeker drong het tot me door dat er iets
vreemds aan de hand was. Dat dit niet was zoals het
altijd ging. Er moest iets gebeurd zijn met God. Of met
mij.

Ik heb nog lang lopen zoeken. En al zoekende dacht ik
na over wat er gebeurd kon zijn. Soms zag ik een
streepje licht naar binnen schijnen, door een kier tussen

de rotsen. Daar pro-
beerde ik dan naar-
toe te lopen, maar
het lukte me nooit
om de kier te berei-

ken.Altijd stuitte ik wel op een
ondergronds beekje, of op een
rotsblok waar ik niet omheen
kon.
Toch, terwijl ik zo liep te zoeken
en te dwalen, leek het wat lichter
te worden.Van verschillende kan-
ten vielen er lichtstralen de grot
binnen. En toen ik even was gaan
zitten om uit te rusten en te kij-
ken in welke richting ik verder
zou gaan, viel me iets in. Ineens
herinnerde ik me, dat ik langzaam
in slaap gedommeld was. Zou dát
het zijn? Zou ik nog steeds sla-
pen, en dromen? Dromen dat ik
verstoppertje deed en dat God het
spelletje meespeelde? Maar dan
had ik mijn ogen dus helemáál

niet open, dan dácht ik dat alleen maar! En dan moest
God wel denken dat ik me nog niet gewonnen wilde
geven... Dáárom hoorde ik hem niet! Dáárom tikte Hij
mij niet af, en dáárom merkte ik niet dat Hij nog steeds
dichtbij me was. En dáárom zag ik het Licht niet dat
hem altijd omgaf...
Langzaam maar zeker begon ik te ontwaken. Langzaam
maar zeker vormden de lichtstralen die ik hier en daar
had gezien, brede banen. Er dwarrelde stof in die banen,
maar het Licht begon het te winnen. Langzaam begon-
nen ook de geluiden van buiten de grot tot me door te
dringen. Zachtjes hoorde ik Gods Stem – maar hoorde
ik het goed? Zat God me daar een beetje uit te lachen?
Ja, zo klonk het. Goedmoedig, vriendelijk en liefdevol,
maar geamuseerd. Dat ik me zó door mijn eigen dro-
men had laten misleiden.

Nee, helemaal wakker ben ik nog niet. Maar het zal nu
vast niet lang meer duren! 

Baukje van Kesteren

Verstoppertje met God
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E
r was eens een vrouw die tijdens een etentje
in een restaurant naar de wc moest.Vanuit de
bezette toiletruimte weerklonk prachtig
gezang. Even later werd er doorgespoeld en

kwam er een al even prachtige, rijzige dame naar bui-
ten. ‘Wat kunt u mooi zingen!’ zei de vrouw uit de
grond van haar hart. ‘Dank u wel!’ antwoordde de
klankvolle dame met een stralende lach. ‘Ik waardeer uw
compliment.’ Na nog enkele warme woorden te hebben
uitgewisseld, namen ze hartelijk afscheid.
Toen de vrouw op haar beurt het toilet binnenging,
schrok ze zich echter
kapot. De wc-bril was
helemaal nat geplast,
inclusief de grond!
‘Wat een vieze bedoe-
ning!’ dacht ze, ‘dat
had ik nou nooit van
zo’n keurige dame
verwacht.’Tot het
ineens door haar heen
schoot dat het waar-
schijnlijk helemaal
geen dame wás, maar
een man, een travestiet!
Een vent die om te
beginnen zo brutaal
was geweest het
damestoilet te gebrui-
ken en die vervolgens
niet eens de moeite
had genomen, de bril
even omhoog te zetten
of op zijn minst weer
af te drogen. Schande!
Asociaal gedrag!
Gelukkig had ze die
hufter op een afstandje
al in het restaurant
zien zitten.Terwijl ze
de bril met toiletpapier afdepte, overwoog ze hem op
zijn gedrag aan te spreken. Ja, dat zou ze doen!
Gedecideerd trok ze door en… kon nog net ontsnappen
aan een hevige plens water die van boven uit de stort-
bak naar beneden kletterde.Toen pas begreep ze
beschaamd, wat er werkelijk was gebeurd.

Gedachten
De vrouw die dit overkwam heet Byron Katie.
Tegenwoordig reist zij de wereld rond om aan de zoe-
kenden onder ons uit te leggen, dat gedachten inder-
daad slechts gedachten zijn; projecties die niets te maken
hebben met wat er werkelijk gaande is, maar alles bepa-
lend voor onze emoties en verhalen. Een roos is een

roos is een roos. Soms denken wij aan de prikkende
doornen, een andere keer aan de heerlijke geur.Toch
maken beide eigenschappen deel uit van de roos. ‘Mijn
man haat mij.’ ‘Mijn man houdt van mij.’ Het is allebei
waar. Soms het één, soms het ander. Maar het voelt wel
anders aan! Door nu bewust met onze gedachten te spe-
len, ze om te draaien, en nóg eens (‘ik houd niet van
mijn man’), kan het hele arsenaal aan emoties uit - bij-
voorbeeld - een huwelijksrelatie binnen een paar minu-
ten de revue passeren, en komen wij uit op belangrijke
lagen van ons gevoelsleven, onze patronen en stigma’s.

Nooit heeft het iets
met een ander te
maken!
Natuurlijk kunnen wij
een gedachte ook losla-
ten. Dan bestaat hij niet
meer, en speelt hij
gevoelsmatig dus ook
geen rol van belang
meer. Hooguit denken
we eventjes, en passant:
‘O ja, mijn ex-man,
vroeger…’ Het verhaal
over hoe wreed hij was,
of hoe lief, doet er
ineens niet meer toe.

Het kan echter ook
gebeuren dat wij sterk
héchten aan een
bepaald verhaal. Dat wij
het niet meer kwijt
willen - en dus zeker
niet openstaan voor een
andere versie! Ik ken
een vrouw, die alle
mannen haatte sinds ze
20 jaar eerder een keer
was verkracht. Daar was

ze nooit overheen gekomen. In elke man zag ze een
potentiële geweldenaar, tegen wie ze zich afzette of
voor wie ze zich verschool, in een dik geworden
lichaam. Haar leven was een puinhoop, ze kwam door
haar instelling veel te kort.Twintig jaar lang hield deze
gedachte haar gevangen, ze sprak inmiddels zelfs over
mijn verkrachter, had hem zich helemaal toegeëigend!
Terwijl hij zich toch maar één keer aan haar vergrepen
had. Maar zij had zichzelf duizenden malen opnieuw
laten verkrachten, via de herinneringen in haar hoofd.
Toen ze dit eenmaal begreep, kon ze de gedachte losla-
ten - en was ze in één klap bevrijd!

Emma Veenstra

M
isschien hebt u er van gehoord. Het
gaat over de wereld en ook over
Nederland. Begonnen door Juan Mann
in Sydney,Australië, verovert de ‘Free

Hugs Campaign’ werelddeel na werelddeel, land voor
land.
Het begon met Juans vertrek van Londen naar Sydney,
omdat in Londen de wereld voor hem op de kop stond.
Hij wilde naar zijn thuisland Australië. Daar aangeko-
men was er niemand die hem verwelkomde, niemand
die hem verwachtte, geen thuis om naar terug te keren.
Een koffer met kleren was het enige dat hij had.Terwijl
hij in de aankomsthal van het vliegveld stond, zag hij
hoe reizigers werden verwelkomd door vrienden en
familie. Met open armen, lachende gezichten, elkaar
omarmend en samen plezier hebbend. Juan wilde dat er
ook voor hem iemand zou staan die blij zou zijn hem te
zien, hem toe zou lachen en zou omarmen.
Hij greep een stuk karton en een stift en schreef aan
twee kanten op het bord: Free Hugs. Daarmee ging hij
op de drukste plaats in de aankomsthal staan. Na onge-
veer 15 minuten werd hij op zijn schouder getikt en
vertelde een vrouw hem dat haar hond die ochtend was
dood gegaan. En dat het precies één jaar geleden was

dat haar dochter op die ochtend was verongelukt bij
een auto-ongeluk. En dat ze precies op dit moment, nu
ze zich alleen op de wereld voelde, behoefte had aan
een omhelzing. Juan omarmde de vrouw.Toen ze weg-
liep glimlachte ze.
Juan Mann wil naar buiten reiken, mensen omhelzen en
daarmee hun leven makkelijker maken, het leven ver-
lichten. Jerry Jampolsky schrijft in zijn boeken: is er iets
dat je graag wilt, geef het dan zelf! Door het te geven
zul je het ontvangen.

Voelt u zich aangesproken? 
Kijk dan naar het filmpje op de website van Juan Mann
op www.freehugscampaign.org dat al de verbazingwek-
kende hoeveelheid van 16.693.420 maal bekeken is. En
kijk ook naar het filmpje op www.elsthissen.nl voor
Free Hugs in Maastricht.
Het kan zijn dat u vervolgens een stuk karton grijpt en
er FREE HUGS – GRATIS OMARMING op schrijft
en ermee de straat op gaat in uw stad of dorp. Uit eigen
ervaring kan ik u zeggen dat u er waarschijnlijk een
geweldige tijd aan beleeft.

Els Thissen

Een roos is een roos is een roos

Free Hugs - Gratis omarming
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Vervolg van pagina 20
Oefening
Neem iemand in gedachten die voor jou een leer-
meester is op een bepaald gebied.
• Schrijf op wat diegene doet of zegt, wat jij wilt leren.
• Kies elke dag een situatie waarin je je voorneemt om 

zo te reageren als je denkt dat die leermeester zou 
doen.Weet dat je mag oefenen, je hoeft het niet 
meteen te kunnen.

• Schrijf op hoe je het deed; wat je in jouw ogen goed 
deed en wat beter zou kunnen.

• Heb geen oordeel over hoe je het deed en hoe het 
verbeterd zou kunnen worden.

• Weet dat er geen schuld is.

Vraag aan iemand wat hij/zij van jou geleerd heeft.
• Hoor wat iemand zegt, ontvang het gewoon.
• Schrijf op wat die persoon zegt.
• Verdedig je niet en leg niet uit waarom je de dingen 

doet zoals je ze doet.
• Lees het later nog eens over en laat het tot je door-

dringen.
• Vraag jezelf af of je herkent wat de ander heeft 

gezegd.
• Is dat inderdaad wat je jezelf wilt leren?

Els Thissen

In deze rubriek nodigt Els Thissen ons uit

om ons samen met haar wat meer in de

principes van Attitudinal Healing te 

verdiepen. Bij ieder principe dat zij

bespreekt, geeft zij ook een oefening.

Principe 9
We zijn leerlingen en leraren voor elkaar.

Dit principe slaat niet op een leraarschap zoals we
gewend zijn van onze scholen. Uitgangspunt dáár is
dat de docent het weet en dat de leerling het zich
eigen moet maken.
Dit principe van Attitudinal Healing heeft een
totaal andere reikwijdte. Het is tweerichtingverkeer
en de rollen van leerling en leraar wisselen elkaar
alsmaar af.We zijn altijd leerlingen en leraren voor
elkaar en onszelf, met alles wat we doen en niet
doen. Een leraar omdat we onszelf en anderen wat
voorhouden, en een leerling omdat we in onszelf
versterken wat we uitdragen.
Onderwijzen gebeurt op veel manieren, maar vooral
door het geven van een voorbeeld. Soms zien we men-
sen en denken: dat zou ik ook willen kunnen, hoe doet
iemand dat? Kennelijk kan de manier waarop iemand
leeft, spreekt en handelt er zo aantrekkelijk uitzien, dat
we dat ook voor onszelf willen realiseren.
Zo leerde ik ooit dat eerlijkheid hulp oplevert, doordat
ik mijn baas hoorde zeggen dat hij een vreselijk domme
fout had gemaakt. Ik zag dat het gevolg was, dat een
aantal personeelsleden meteen hulp aanbood om de
gevolgen van de vergissing te beperken. En ik weet nog
dat ik dacht: zo wil ik het ook doen in een vergelijkbare
situatie.
En nog steeds leer ik door te kijken naar hoe anderen
het doen.Vooral anderen die in mijn ogen een leven lei-
den dat ik aantrekkelijk vind. En als ik goed gekeken
heb, ga ik daar zelf mee oefenen in mijn eigen leven,
omdat ik het me graag eigen wil maken.
Kennelijk weten we dat leren werkt via een voorbeeld-
functie. Ouders zeggen wel tegen hun kinderen: doe
wat ik zeg, doe niet wat ik doe. En kinderen doen vaak
wat ouders hun voordeden en nog voordoen.
Dat duidt ook op de inconsequente houding die we
hebben in wat we willen en in wat we doen.We vinden
bijvoorbeeld vriendelijkheid een groot goed en willen
eigenlijk vriendelijk zijn.Toch zeggen we wel eens: ik
doe pas vriendelijk als jij vriendelijk doet. In feite eisen
we op zo’n moment van de ander wat we zelf niet wil-

len geven. Je zou je dan ook kunnen afvragen: heb jij
die houding van mij geleerd? En een eerlijk antwoord
zou kunnen zijn: dat is mogelijk, want ik heb het jou
voorgedaan!
Wat gebeurt er als ik mijn standpunt laat varen en
vriendelijk ben? In elk geval doe ik wat ik zelf wil en
onderwijs en leer ik het daarmee.
Elke eis aan een ander houdt mij in feite af van wat ik
zelf wil leren.

Leren en onderwijzen zijn nauw met elkaar verbonden.
Alles wat ik een ander wil leren, leer ik door het te
onderwijzen. Dat wat ik deel met een ander, versterk ik
in mezelf. Dus elk woord, elk gebaar, elke gedachte die
ik deel, is een les die ik mezelf geef en kan voor een
ander een les zijn omdat hij die wil ontvangen. De
ander leert slechts iets als hij het wil leren, als hij zich er
voor openstelt.Vanuit dit punt gezien vraagt het dus een
bereidheid om iets te leren.

Als het leven één permanent onderwijzen en leren is,
zou je ook kunnen zeggen dat Attitudinal Healing
vraagt alleen dat te onderwijzen wat waar is over jezelf
en anderen.
Als ik bereid ben onder alle omstandigheden liefde in
een ander te zien, onderwijs en leer ik dat ik onder alle
omstandigheden liefde in mezelf zie.

Vervolg op de pagina hiernaast

D E  P R I N C I P E S  O E F E N E N

Wat ik deel met een ander, versterk ik in mezelf

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

Het komt nogal eens voor, ex-ver-
slaafden die het spirituele pad
bewandelen. Denk maar aan Neale
Donald Walsh, Jerry Jampolsky
(alcohol) en Byron Katie (eten). Er
is kennelijk een correlatie tussen
verslaving en spiritualiteit (spiritus
in spiritum). Soms lijkt het wel als
je de levensgeschiedenissen leest, of
je eerst volledig in de prut moet
hebben gezeten voor je ‘verlicht’
kan worden. Nou, ik doe mijn best,
maar met mate, en dat zal het ‘pro-
bleem’ wel zijn.
Ook Albert Clayton Gaulden is een
voorbeeld van een voormalige alco-
holist, die zich heeft ontpopt tot
leermeester. In De schoonheid van
wonderen geeft hij een inkijkje in
een stukje van zijn leven, dat vooral
in verband staat met het in contact
komen met zijn hogere zelf ‘Paul’
en enige ontmoetingen met zijn
goeroe Swami Swahananda van de

Vedanta Society in Zuid-Californië.
Van hen leert hij wijze lessen. En
zelf draagt hij naar anderen ook zijn
steentje bij.
Paul ervaart hij als een innerlijke
stem, die hem bijvoorbeeld vertelt
dat iedereen op aarde een gevallen
engel is die probeert thuis te komen
en dat de mensheid in de periode
tot 2012 tot bewustzijn zal komen.
‘De schoonheid van wonderen,’ zegt
Paul, ‘is dat je de beperkingen van
je aardse dimensie hebt kunnen
overstijgen – en kunt horen en zien
wie en wat je werkelijk bent, en de
onbegrensde wereld die je elk
moment ter beschikking staat. De
schoonheid van wonderen is het
ontwaken – de herinnering aan de
dingen zoals ze waarlijk zijn
bedoeld – het breken met illusies.’
Om thuis te komen moet iedereen
een bepaalde weg afleggen waar-
door hij of zij wordt gezuiverd. Dat
gebeurt in acht fasen, die verbon-
den zijn met de hiërarchie van het
engelrijk. En het goede nieuws is,
dat de fasen vijf tot en met acht die
vroeger niet haalbaar waren voor
aardse wezens, nu door het versnel-
len van de tijd en het toenemen
van de trillingsfactor wel op aarde
zouden kunnen worden voltooid.
Dit zuiverende bewustzijnsproces,
dat de verloren verbinding tussen
hoofd en hart weer tot stand zal
brengen, staat in verband met acht

spirituele principes ‘die ons terug
zullen brengen bij God’. Dit zijn
achtereenvolgens: 1. Het ego is de
vijand. 2. God is in je. 3. Het licht
faalt nooit. 4. Het gezin is de kar-
mische spiegel. 5. Je bent niet wie je
denkt dat je bent – mannen en
vrouwen zijn gelijk. 6.Vergeving is
de weg naar zuivering. 7. U bent
uw broeders hoeder. 8 Liefde is het
enige waar het om gaat.
Herkenbaar, niet? Wat ik jammer
vond is dat in het boek de nadruk
wordt gelegd op zondeval, schuld
en boete.Terwijl we toch totaal
onschuldig zijn. Maar een kniesoor
die hierop let. De schoonheid van
wonderen is een prettig leesbaar
boek, waarin Gaulden via Paul en
Swami, maar ook regelmatig zelf,
veel mooie dingen zegt, die hij ook
nog in praktijk brengt via zijn
‘Sedona Intensive’, een therapeuti-
sche zuivering van vijf dagen. Het
boek sluit af met informatie hier-
over, en belangstellenden kunnen
ook te rade gaan bij Gauldens web-
site: www.albertgaulden.com.
Het boek heeft trouwens een voor-
woord van James Redfield, de schrij-
ver van De Celestijnse belofte, die een
leerling van Gaulden blijkt te zijn.

Anita Koster

Albert Clayton Gaulden. De
schoonheid van wonderen. Forum,
Amsterdam, 2005. 279 blz., €18,95
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Een boek van de inmiddels beken-
de schrijver Hans Stolp. 146 pagi-
na’s over vergeving, geplaatst in
historisch perspectief met behulp
van vooral uitleg vanuit bijbelse
teksten. Gemakkelijk om te lezen,
mede door het gebruikte lettertype
en de bladspiegel.

Wat me een beetje tegenstaat, is dat
vergeving een moeilijk en zwaar
proces zou zijn: ‘Om te kunnen
vergeven moeten we dus een bij-
zondere weg gaan van zware en
langdurige innerlijke arbeid, en
ergens op die weg zullen we dan
uiteindelijk in staat raken de ander
te vergeven.’ Jakkediejak.Wat ik wel
snap, is dat dit onder andere gezegd
wordt in het kader van het verschil
maken tussen verdringen en verge-
ven. Gelukkig vertelt de Cursus ons
‘laat me je eraan herinneren dat tijd
en ruimte onder mijn beheer staan’
(T2.VII.7:9), wat in ieder geval mij
de hoop geeft dat het ook een
onsje minder kan.
Mooi vind ik het gegeven dat Hans
Stolp vergeving beschrijft als een

weg van inwijding naar een gewaar-
wording van de realiteit van de
geestelijke wereld. De weg bestaat
uit zeven stappen zo beschrijft hij,
waarvan een paar me echt aanspre-
ken:Verbittering en verharding los-
laten om weer zacht en aanraakbaar
te worden en de ervaring dat
Christus werkzaam wordt in ons.
Hoewel, bij dit laatste zou ik liever
lezen: dat Christus werkzaam is in
ons….

Emilia van Leent

Hans Stolp. De helende kracht van
vergeving. Uitgeverij Ankh-
Hermes, Deventer 2005. €14,50

De eerste keer dat ik waarschijnlijk
van Atlantis hoorde, was via het lied
van Donovan, dat me nog steeds
raakt de enkele keer dat het op de
radio te beluisteren valt, vooral het
verhalende gedeelte aan het begin.
Zoals Donovan het bezong, was
Atlantis een gouden land, een bijna
volmaakt land, waarbij ik een gevoel
van heimwee kreeg naar een verlo-
ren ‘thuis’. Zoals wij toen over een
toekomst droomden, zo was het in
een oeroud, mythisch verleden ken-
nelijk geweest. Daarna is Atlantis op
de één of andere manier in me blij-
ven spoken.
Toen ik me vervolgens tijdens de
tweede feministische golf voor een
nummer van de Bossche vrouwen-
krant verdiepte in het matriarchaat,
kwam ik als vanzelf via de
Minoïsche beschaving op Kreta
weer bij Atlantis terecht. Ik kreeg
een boek* in handen, dat me veel
meer over Atlantis vertelde, zoals
bijvoorbeeld  dat de eerste die over
Atlantis verhaalt, Plato is. De schrij-
ver J.V. Luce, die ervan uitgaat dat
in de mythe een kern van waarheid
zit, probeert te bewijzen dat Atlantis
niet in de Atlantische oceaan moet
worden gezocht, maar in de buurt
van Kreta, met name bij het eiland
Thera (Santorini), dat zo’n 9000
jaar voor Plato’s tijd door een vrese-
lijke vulkaanuitbarsting met opvol-
gende tsunami’s is geteisterd en
waardoor ook de Minoïsche
beschaving op Kreta werd vernie-
tigd. Ik vond het wel een aantrek-
kelijke gedachte en hield me er
verder niet meer mee bezig.
Tot de afgelopen twee jaar, toen ik

via verschillende boeken weer in
contact kwam met Atlantis, en nu
ook voor het eerst van Lemurië
hoorde, maar waar verder niet veel
over werd verteld. Dat maakte me
weer nieuwsgierig. Daarom sprak
het boek van W. Scott-Elliott met
de titel Legenden over Atlantis en
Lemurië me uiteraard meteen aan.
Jammer genoeg bracht het me niet
wat ik had gehoopt, namelijk geen
legenden zoals de titel belooft, maar
twee nogal droge beschrijvingen
van hoe deze oude beschavingen
zouden zijn geweest. Iets dat de
schrijver (en uit het voorwoord
blijkt dat dit boek een heruitgave is
van twee afzonderlijke boeken uit
1896, The Story of Atlantis, en 1904,
The Lost Lemuria, die in 1925
gecombineerd zijn verschenen)
meent te kunnen opmaken uit
wetenschappelijke opvattingen in
zijn tijd (dus eind negentiende
eeuw), oude occulte kronieken
zoals o.a. verwerkt in De geheime leer
van de theosofe madame H.P.
Blavatsky (1888) (b.v. Het boek van
Dzyan) en gegevens van helderzien-
den die kunnen putten uit wat wel
de Akashakronieken wordt genoemd
(een soort kroniek van de natuur
waarin alle kennis, alle herinnerings-
beelden van de aarde liggen vastge-
legd) en wat tegenwoordig wordt
verbonden met het nulpunt-ener-
gieveld of kortweg ‘het veld’.

Wortelrassen
Nu zijn het nog niet eens de droge
beschrijvingen van Scott-Elliott
alleen, die zijn boek voor mij wat
moeilijk pruimbaar maken.Waar ik
meer last van heb, is het centraal
staan van de theosofische (en ook
door antroposofen aangehangen)
rassentheorie van de steeds tot een
hogere ontwikkeling komende
‘wortelrassen’.Volgens deze theorie
behoorden de Lemuriërs tot het
derde wortelras (en het eerste fysie-
ke ras op aarde), de Atlantiërs (in de
vertaling Atlantenen) tot het vierde
(met als onderrassen o.a. de
Tolteken, de Semieten en de
Mongoliërs) en de Ariërs, waar veel

westerlingen toe zouden behoren,
tot het vijfde wortelras. Op zich is
er waarschijnlijk niets mis mee om
onderscheid te maken in rassen.Wat
ik lastiger vind, is als er duidelijke
waardeoordelen mee verbonden
worden, en dit vooral in het licht
van onze jongste geschiedenis toen
op grond van zulke theorieën door
van die ‘hoogontwikkelde Ariërs’
zo’n zes miljoen joden zijn ver-
moord. Niet dat Scott-Elliott daar
debet aan is, waarschijnlijk leefde
hij toen niet eens meer, maar met
de kennis van nu vind ik een en
ander toch moeilijk te verteren.
En dan nu wat weetjes die ik uit
het boek heb opgepikt.Atlantis lag
niet in de buurt van Kreta, maar
wel degelijk in de Atlantische oce-
aan, zogezegd in de oksel van de
beide Amerika’s, maar dan ook nog
het huidige vasteland ervan voor
een deel bedekkend en naar het
oosten doorlopend tot Europa en
Afrika. Geen gewoon eiland dus,
maar een flink continent. Ook is
Atlantis niet in één keer ten onder
gegaan, maar gedurende vier grote
rampen verspreid over een enorm
tijdsbestek in delen. De eerste ramp
vond ca. 800.000 jaar geleden
plaats, de tweede 200.000 en de
derde 80.000 jaar. Na deze laatste
ramp was er nog een eiland over
met een omvang van ongeveer de
helft van Australië midden in de
Atlantische oceaan, waaraan Plato
de naam Poseidonis gaf en dat tij-
dens de vierde en laatste wereld-
ramp van 9564 jaar voor Christus
werd verwoest.
De Tolteken heersten lang over
Atlantis. Dit was het Gouden
Tijdperk dat ca 100.000 jaar heeft
geduurd voordat verval intrad. De
Atlantiërs beschikten over paranor-
male gaven, die op een positieve
manier werden gebruikt.Als gevolg
van emigratie waren de latere kei-
zerrijken van Mexico en Peru
Tolteeks van oorsprong en ook
Egypte ontstond als een kolonie van
Atlantis. De geschetste vermogens
en prestaties van de Atlantiërs zijn
in tegenspraak met Scott-Elliotts

De helende kracht van vergeving

Heil Atlantis

bewering, dat ‘ons vijfde ras’ in
nagenoeg iedere richting aanzienlijk
grotere resultaten heeft bereikt dan
de Atlantiërs. De hoofdstad, Stad der
Gouden Poorten, had twee miljoen
inwoners en een systeem van water-
toevoer, dat iedereen van schoon
water voorzag. Iedereen woonde
voorzien van alles wat hij nodig had
in een vrijstaand huis op een rede-
lijk ruime kavel. Het vervoer te
land ging via simpele karren, maar
er waren voor de meer welgestelden
ook vliegtuigen! Rond 1900 kon
onze maatschappij hier duidelijk
niet aan tippen en nu in veel
opzichten nog steeds niet. Scott-
Elliott moet dat, zeker wat de vlieg-
tuigen betreft wel toegeven, maar hij
blijft wat vooringenomen:‘Het inte-
rieur (van de woningen) werd niet
zo uitvoerig gemeubileerd als wij in
onze moderne (Victoriaanse!) hui-
zen gewend zijn, maar het leven
was in zijn soort zeer beschaafd.’
Later, toen het verval van het
Gouden Tijdperk inzette werd er
veel oorlog gevoerd, maar Atlantis
was in haar bloeiperiode, ook zoals

Scott-Elliott het zijns ondanks (?)
beschrijft, duidelijk een soort heil-
staat.

Verloren Paradijs
Over Lemurië wil ik kort zijn. Het
is veel ouder dan Atlantis, bestond
waarschijnlijk meer dan 65 miljoen
jaar geleden, bevond zich in de
Indische oceaan, en strekte zich uit
van ten westen van Zuid-Afrika tot
aan een klein continent voor de
westkust van en het huidige Zuid-
Amerika deels overlappend. En ook
Lemurië ging in fasen ten onder,
maar meer geleidelijk. De primitie-
ve bewoners van Lemurië, die door
Scott-Elliott als voor ons zeer
onaantrekkelijk worden beschreven,
werden naar een hoger niveau
geholpen door hoogontwikkelde
mensen van een ander evolutiesys-
teem en buitenaardse wezens, vooral
afkomstig van Venus. Lemurië werd
niet verzwolgen door vloedgolven
zoals Atlantis, maar verwoest door
brandende as en gloeiende stof van
talloze vulkaanuitbarstingen, waarna
het alsnog in de golven verzonk.

Het boek bevat naast een voor-
woord bij de eerste uitgave, waarin
wordt ingegaan op de mogelijkheid
om via helderziendheid toegang te
krijgen tot ‘de immense archieven
waaruit het geheugen van de
natuur bestaat’, ook een voorwoord
bij de Engelse uitgave van 1990. De
auteur daarvan, een hoogleraar
Engels, gaat op verschillende aspec-
ten in, waaronder het thema van
het Verloren Paradijs, dat in de
mythe van Atlantis een rol speelt:
‘Net als Shambhala en Eden staat
Atlantis voor ons oorspronkelijke
thuis - onze bestaansgrond en bron
- dat we hebben verloren en waar-
naar we smartelijk terugverlangen’.
Kijk, daar had ik nu graag meer
over gelezen.

Anita Koster

W. Scott-Elliott. Legenden over
Atlantis en Lemurië. Ankh-
Hermes, Deventer, 2005. 171
blz., €17,50

* J.V.Luce. The end of Atlantis; new light on an old legend. P. Efstathiadis & Sons S.A.,Athens, 1982
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‘Het zal me benieuwen,’ dacht ik
toen ik Verander je leven in 7 dagen
van Paul McKenna meenam om te
recenseren. In zeven dagen tijd je
leven veranderen, is dat echt moge-
lijk? Volgens de schrijver wel, en -
weer volgens de schrijver - zijn er
zeer veel cursisten die het ook gelukt
is en daarover versteld stonden.
Het boek bestaat uit zeven hoofd-
stukken, met in ieder hoofdstuk drie
belangrijke ingrediënten: een anek-
dote om iets te verhelderen, allerlei
uitspraken geplaatst in kadertjes (zoals
‘Mijn leven is een opeenvolging geweest
van verschrikkelijke tegenslagen, waarvan
de meeste zich nooit hebben voorgedaan’)
en oefeningen. In de basis komt het
neer op het herprogrammeren van je
denken, waarbij er zowel aandacht is
voor het denken als voor het lichaam.
Gemeten naar praktische bruikbaar-
heid, iets dat ik zelf altijd belangrijk
vind in een boek, is dit erg geslaagd:
de uitleg die gegeven wordt is over

het algemeen helder en dat geldt ook
voor de oefeningen. Een sterk punt
bij de oefeningen is dat gebruik
gemaakt wordt van alle zintuigen:
vanuit de wetenschap weten we dat
dit één van de meest effectieve
manieren is om patronen te doorbre-
ken en zo herprogrammering moge-
lijk te maken.
Neem bijvoorbeeld de volgende
oefening over ‘de innerlijke criticus’.
1. Neem even de tijd om jezelf toe 

te spreken met je kritische stem.
Maak op barse toon een paar 
negatieve opmerkingen.

2. Ga nu na waar je die stem maakt.
Lijkt hij vanbinnen uit je hoofd 
of van buiten te komen? Zit hij 
aan de voorkant, aan de zijkanten 
of aan de achterkant?

3. Strek je arm voor je uit en steek 
je duim op.

4. Laat je kritische stem van de 
plaats waar je hem gelokaliseerd 
hebt over je arm naar het topje 

van je duim bewegen, zodat hij 
nu daarvandaan tegen je spreekt.

5. Laat de stem nu langzamer en op 
een andere toon spreken. Laat 
hem sexy klinken, of heel snel, als 
het stemmetje van Mickey Mouse.

Na het doen van deze oefening heb
ik onbedaarlijk gelachen: wat een
relativering!
Kortom, voor mensen als ik die
soms nog gehecht zijn aan resultaat,
een zeer lezenswaardig en doe-
waardig boek! 

Emilia van Leent

Paul McKenna. Verander je leven in
7 dagen. Uitgeverij de Kern, Baarn
2005. 2007 blz., €14,95

‘Ja, dit boek is voor jou. Deze woor-
den spreken je niet bij toeval aan. …
Jouw leven is heilig. Dit boek komt
je dat in herinnering brengen. …
Dus ik, een deel van jou, draag dit
boek op aan jou, die deel van mij is.
… Dit boek is opgedragen aan jou:
de Ene in dit Nu.’
Met deze woorden opent Leven als
GOD, dat onder pseudoniem is
geschreven.
In het hoofdstukje Wie ben ik? wordt

gezegd:‘Het hart dat hier het woord
voert, is het hart dat zich ook diep in
jou en ieder ander mens bevindt.’ En
zo ervaar ik het ook. Het is een
boekje, opgebouwd uit 19 kleine
hoofdstukken, geschreven vanuit het
hart, dat regelrecht mijn hart aan-
spreekt. Het staat vol met juwelen
van zinnen die kunnen raken op een
diep niveau. Het enige wat van mij
gevraagd wordt, is ze als het ware in
te nemen, te overwegen en in de stil-
te van mijzelf te laten vallen. En daar
raken ze wat ik als waarheid ken.
Ook wordt er op enig moment ver-
wezen naar Een Cursus in
Wonderen.
Enkele citaten:‘Wanneer je niet
intiem kunt zijn met de vele vormen
van het Ene Zelf, kun je je vele
gezichten niet kennen. … Wanneer
het verstand vraagt:“Wat is God?”
wijst het hart naar wat er op dat

moment aanwezig is, en zegt:“Dit.”
God is wat is. God is niet daar, maar
hier. … Je hoeft als mens niet naar
lucht te happen: je hoeft alleen maar
te ademen. En op dezelfde wijze
hoef je ook niet te reiken naar God,
die alomtegenwoordig is. Door je
daarvan bewust te zijn, betreed je een
volkomen nieuwe dimensie van
vrede. Laten we in dat besef door het
leven gaan en handelen.’
Een boekje om te lezen en herlezen
met het hart en een uitnodiging de
boodschap volledig in het hart op te
nemen.

Els Thissen

P. Raymond Stewart. Leven als
GOD. Het opheffen van de afgeschei-
denheid. Ankh-Hermes, Deventer,
2005. Gebonden,182 blz., €17,50

Over dit boekje van Matthias Mala
kan ik kort zijn: het begint met een
inleiding over verschillende orakels
uit het verleden en dit wordt
gevolgd door een uitleg over hoe dit
specifieke liefdesorakel te gebruiken.
Het werkt op dezelfde manier als de
I-Ching, die velen bekend zal zijn:
terwijl je een vraag in gedachten
houdt over oude of nieuwe liefdes
gooi je hartjes, die bij het boek zijn
gevoegd, en bij verlies of gebrek

daaraan muntjes, om geleid te
worden naar het antwoord.
Samenvattend: een leuk, mijns

inziens niet helemaal serieus te
nemen tijdverdrijf. Maar ja, wel
spannend, want wie heeft er nou
geen liefdesvragen…?

Emilia van Leent

Matthias Mala. Het liefdesorakel; het
antwoord op al uw liefdesproblemen.
Uitgeverij M,Amsterdam 2005.
€10,-
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In Als ik mijn ogen sluit, kan ik je
zien geeft Ursula Franke, die inmid-
dels jarenlange ervaring heeft om
opstellingen te begeleiden, inzicht
in het werken met opstellingen in
de verbeelding. Het werken met
familie- en systeemopstellingen is
ontwikkeld door Bert Hellinger.
Vanuit de deelnemersgroep worden
representanten gekozen om de
plaats in te nemen van familieleden
of mensen uit het systeem voor wie
de opstelling gedaan wordt.Aan de
representanten wordt gevraagd hun
innerlijke beweging te volgen.
Omdat Franke individueel werkt,
maakt ze bij haar opstellingen geen
gebruik van representanten. Zij zegt
tegen haar klant: ‘Stel je voor dat je
vader of moeder voor je staat. Hoe
kijkt hij/zij nu? Wat doet hij/zij
nu?’ De ervaring leert dat daar een
goed antwoord op gevonden kan
worden, waarmee verder gewerkt
wordt. Mensen blijken namelijk
goed in staat te zijn om in de ver-

beelding patronen helder te krijgen,
daarmee te werken en daardoor tot
oplossingen te komen. Een Cursus
in Wonderen zegt dat de wereld die
wij waarnemen een droom is en
geeft ons tegelijkertijd middelen om
te ontwaken uit die droom. Daarom
kunnen we, levend in die droom-
wereld, ook gebruik maken van de
wereld van de verbeelding om uit
een droom in een droom te ontwa-
ken. In feite zetten we een onple-
zierige droom om in een prettiger
droom.Want waarom zouden we
niet prettig dromen, als we toch
dromen?
Franke werkt zowel met opstellin-
gen in de verbeelding, alsook met
opstellingen waarbij ze gebruik
maakt van vellen papier. De perso-
nen in de opstelling, bijvoorbeeld
vader en moeder, worden vertegen-
woordigd door vellen A4-papier die
op de grond worden gelegd en
waarop een kijkrichting is aange-
bracht. Ook deze manier van wer-
ken is bruikbaar en ook hierbij
wordt de verbeeldingskracht van de
klant weer aangesproken.Want de
vraag ‘Hoe kijkt vader?’, of ‘Hoe
kijkt moeder?’, wordt telkens weer
gesteld. En het antwoord dat komt,
geeft aan in welke richting verder
gewerkt wordt.
Franke is een ervaren therapeut en
opsteller. Dat ademt het hele boek,
en dat heb ik mogen ervaren, toen

ik een tweedaagse training bij haar
volgde. Ze is iemand die uitzonder-
lijk goed de signalen van het
lichaam weet op te merken en te
interpreteren. Naar mijn beleving
doet ze dat heel verstild, intuïtief,
vriendelijk en met grote precisie.
De ademhaling is daarbij voor haar
essentieel. De onderbreking van de
ademhaling, het inhouden van de
adem, zijn signalen waarmee ze
werkt. Evenals dat diep uitademen
een signaal van ontspanning is.
Franke lijkt mee te ademen met de
klant en put daar een deel van haar
informatie uit. De vraag ‘Hoe adem
je nu?’ is misschien wel de meest
door haar gestelde vraag tijdens de
training.
Ben je geïnteresseerd in de werking
van familieopstellingen dan is dit
een mooi boek om te lezen. Franke
geeft voorbeelden en suggesties en
behandelt allerhande aspecten die
bij het doen van opstellingen voor-
komen en om een goede benade-
ring vragen. Ben je iemand die
opstellingen aanbiedt, dan is dit
boek beslist een ‘must’

Els Thissen

Ursula Franke. Als ik mijn ogen
sluit, kan ik je zien. Opstellingen in
de verbeelding en in individuele thera-
pie. Een handboek voor de praktijk.
Het Noorderlicht, Groningen,
2005. 175 blz., €18,-

Hoe adem je nu?

Het liefdesorakel

Je hoeft als mens niet naar lucht te happen

Op weg naar geluk, succes 
en vertrouwen in jezelf

                                                     



Vorig jaar ben ik als 55+-er begon-
nen met roeien.Twee keer per
week begaf ik me naar de Bossche
roeivereniging ‘De Hertog’, waar ik
gezamenlijk met een twintigtal
andere zogenoemde ‘midweekroei-
ers’ onderricht kreeg in de edele
roeikunst.Want er komt nog heel
wat bij kijken voor je letterlijk de
slag te pakken hebt. En ik vond het
heerlijk! Hoewel het zeker in het
begin helemaal niet goed ging, had
ik het gevoel nog nooit eerder
zoiets geweldigs te hebben gedaan.
De pure concentratie op de slag
bracht me volledig in het nu, en als
de boot ging lopen voelde het als
meditatie.
Na een tijdje moesten we examen
doen voor Roeien 1, wat nodig is
om meer zelfstandig te kunnen
roeien en mee te doen aan toer-
tochten. En daar ging het mis. Ik

begon me daarop te fixeren en
mezelf met anderen te vergelijken.
Er leek ineens heel veel van dat
examen af te hangen. Ging het nog
wel om het pure genot van het
roeien op zich? Het zal duidelijk
zijn: dit kon niet goed gaan. Ik
zakte en nog wel op een heel lulli-
ge manier ook. Bij het uitstappen,
dreef de boot weg van het vlot en
ik viel in het water. Een nog steeds
wat traumatische ervaring.
Toch vond ik snel troost. Ik was
Woorden van Jezus voor elke week van
Hein Stufkens aan het lezen. En
zoals dat vaak gaat, leken de door
Stufkens gekozen teksten buitenge-
woon toepasbaar op mijn ervaring,
evenals zijn commentaar en uitleg.
Zo las ik: Iedere plant die niet door
mijn hemelse Vader geplant is, zal wor-
den uitgerukt (Matt. 15, 13).Wat
Stufkens daarover o.a. schrijft in zijn
commentaar, kwam recht bij me
binnen: ‘Als ik mijzelf en heel de
schepping niet leer zien in het licht
van de goddelijke liefde, van de
eenheid, gebeuren er alleen maar
ongelukken’. Evenals: Zalig de treu-
renden, want zij zullen getroost worden
(Matt. 5, 4), met als commentaar
van Stufkens o.a.: ‘Als we ophouden
ons te verzetten tegen dat wat ons
ongevraagd en ongewenst over-
komt, kunnen we misschien oog

krijgen voor het verborgen
geschenk, de geheime genade, de
onverwachtse mogelijkheden tot
groei die in onze pijn liggen opge-
sloten’.
Stufkens geeft 52 uitspraken van
Jezus, die hij uit de bijbel haalt en
bijvoorbeeld ook uit het Thomas
evangelie, en die hij vervolgens
becommentarieert, wat zeer verhel-
derend werkt. Het boek geeft de
mogelijkheid om een jaar lang iede-
re week stil te staan bij een andere
tekst, en het kan natuurlijk naar
behoefte ook anders. Ikzelf heb het
boek in redelijk korte tijd achter
elkaar gelezen. En het ‘toeval’ wilde
dat wat ik las zo uiterst toepasbaar
was op mijn situatie.
Had ik nu oog gekregen voor het
verborgen geschenk van mijn koele
duik? Ik ben er niet helemaal zeker
van, want gespannen leefde ik toe
naar een nieuwe poging om mijn
Roeien 1 te halen. Dit terwijl een
mederoeister me nog zei: ‘Als je
ontspannen bent roei je goed, maar
als je gespannen bent niet.’

Anita Koster

Hein Stufkens. Woorden van Jezus
voor elke week. Ankh-Hermes,
Deventer, 2005. 195 blz. €17,50

Voorgelezen worden, heb ik altijd
heerlijk gevonden.Als kind viel ik
daar mijn hele familie mee lastig,
en op school werd er vaak voorge-
lezen als beloning.Voorlezen heeft
voor mij ook iets feestelijks, iets
van het lekker ontspannen maar te
laten gebeuren. En voorgelezen
worden in de auto, waar je weinig
anders kunt doen dan op de weg
letten en naar de radio of een CD
luisteren, is helemaal geweldig.
De Profeet is het bekende boek van
de Libanese dichter en schilder
Kahlil Gibran, dat oorspronkelijk in
het Engels geschreven, vanaf 1927
in een Nederlandse vertaling ver-
krijgbaar is, en… en dat is belang-
rijker, nog steeds door veel mensen
gelezen wordt. En, volgens de flap-
tekst, wordt gebruikt bij doop en
huwelijk, bij geboorte en dood, bij
feestelijke en minder feestelijke
gebeurtenissen.Wat niet zo vreemd
is, gezien de thema’s die behandeld
worden.
Eerlijk gezegd, had ik het nooit
gelezen. Op de een of andere
manier sprong de vonk niet direct
over als ik er wel eens in bladerde.
Iets wat misschien met het taalge-
bruik te maken had. Het pakte me

niet. Maar nu is De profeet als
Luisterboek verschenen en heb ik
me in de auto geboeid laten voor-
lezen.Wat een prachtig taalgebruik,
vind ik nu, en wat een wijsheid!
Het verhaal is simpel. Een wijze,
die lang in ballingschap heeft
geleefd, staat op het punt om
scheep te gaan naar huis. Op de
valreep willen de mensen van het
land waar hij al die tijd heeft
gewoond, dat hij zijn licht laat
schijnen over belangrijke onder-
werpen als liefde, geven, vreugde en
smart, misdaad en straf, vrijheid,
rede en hartstocht, pijn, zelfkennis,
vriendschap, tijd, goed en kwaad,
gebed, schoonheid, godsdienst,
dood. En ook over onderwerpen als
huwelijk, kinderen, eten en drin-
ken, huizen, kleding, kopen en ver-
kopen, genot. De profeet doet in zijn
beschouwingen veel wijze uitspra-
ken, zoals ‘Liefde is zichzelf
genoeg’. Een uitspraak die me trof
en die ik heb onthouden, zoals ik
veel prachtige uitspraken niet heb
onthouden. Dat is het nadeel van
een luisterboek, je kunt niet snel
bladerend, even iets opzoeken.
De Profeet wordt voorgelezen door
Rein Edzard, iemand met een

prachtige donkere stem, en als ik
me niet vergis, een licht Vlaams
accent. Heerlijk. Om vaker te
horen.

Anita Koster

Kahlil Gibran. De Profeet. 2 CD –
Luisterboek. Uitgeverij Synthese,
Den Haag, 2006. €14,95
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ABONNEMENT!
Gun uzelf een abonnement

door het sturen van een kaart met uw naam, adres en abonnement 2007 en door overmaking van:

• Nederland: €16 of meer op postgiro 8905507

• België: €22 of meer op rek.nr. 088-2190186-18, Dexia Bank Maasmechelen

• Overige landen: €22 of meer op postgiro 8905507

t.n.v. Stichting Centrum voor Attitudinal Healing te Moorveld onder vermelding van: Abonnement 2007. 

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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Roeien met de riemen die je hebt

Broeder Frans is een kinderboek met
als hoofdpersoon Franciscus van
Assisi. In dichtvorm wordt geschre-
ven over de plek op aarde die broe-
der Frans inneemt. Over zijn

bijzondere band met de engelen en
de dieren natuurlijk, maar ook over
de eenvoud die hij in zijn leven
nastreefde. En zijn relatie met de ele-
menten wind en vuur, de zon en de
maan worden niet overgeslagen.
Op een zomerse avond heb ik het
verhaal aan mijn kinderen Bart van 9
en Esther van 7 jaar voorgelezen. Zij
werden meegetrokken in het verhaal
en hadden er plezier in om de korte
gedichten die met elkaar het verhaal
vormen, te beluisteren. Na afloop
was het ze duidelijk wie Broeder
Frans was: de beschermheilige van
de dieren. Op de vraag of zij het een
leuk boek vonden, kwam geen over-
tuigend ‘ja’. Het voorlezen trok hen
meer dan de inhoud van het verhaal.

Stufkens beschrijft op eenvoudige
wijze de persoon Franciscus. Een
diepere boodschap, zo die er al in
zit, heb ik niet kunnen ontdekken.
Ook is er volgens mij geen echte
verhaallijn aanwezig en is het ver-
haal op elke pagina op te pakken.
Elke pagina bevat een eenvoudige,
kleurige illustratie. Deze tekeningen
geven kleur aan het boek en onder-
steunen de eenvoud van het verhaal.

Loes Thissen

Hein Stufkens. Broeder Frans. Met
tekeningen van Jep Groenhagen.
Uitgeverij Ankh-Hermes,
Deventer 2005. €12,50

Broeder Frans
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