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3 Bron van vrede

...van hart tot hart...
VOOR WIE DIT WIL LEVEN
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Wederom presenteren we
een nieuwe uitgave van
…van hart tot hart…
waarvan we hopen dat die
u inspireert en behulpzaam
is! Deze keer met als thema
Bron van vrede.
Herinnert u zich de editie
over ho’oponopono? Nu in
dit nummer, mede dankzij
de vele, vele reacties op dat
artikel, een interview van
Cat Saunders met

Haleakala Hew Len over dit onderwerp.Tevens een
interview met Byron Katie: een andere ingang tot die
bron van vrede die in ieder van ons persoonlijk aanwe-
zig is.Van Annemarie van Unnik een prachtige column,

meditatie en een interview met een lezer van dit blad:
Inge van Ooijen. Oh ja, ze bespreekt ook nog het boek
Vrijheid is van Brandon Bays.Voorts Els Thissen met
zowel een boekbespreking (Hart tegen hard door
Hellinger) als een artikel over principe drie van AH:
Geven en ontvangen zijn in wezen één. Frans Kok deelt
zijn overpeinzingen met ons en Harry Welch doet dat
ook over zijn ervaringen met betrekking tot dienend
leiderschap.Anita Koster bespreekt een boek van een
van de leden van de adviesraad van dit blad: Irene van
Lippe-Biesterfeld, geschreven samen met Jessica van
Tijn. Over een ervaring met een wonder vertelt Pepper
Montagu in Wat ik nodig had was een soepje. Kortom,
veel te lezen en vooral te ervaren. Een vriendelijke
groet voor u van ons allen,

Emilia van Leent
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. . . VA N D E R E D A C T I E

Tijdens een workshop heb ik een geschenk van onschatbare
waarde gekregen. Ik leerde hoe ik mijn angst voor een enor-
me leegte kon overwinnen en zag hoe zinloos en ongewenst
mijn pogingen om die leegte te vullen waren.Als gevolg
daarvan heb ik eindelijk de moed gevonden om echt in de
leegte te kijken.

Ik haal diep adem, zet me schrap en spring in de
onmetelijke leegte binnenin me. Een leegte die me zo
beangstigt en die ik zo wanhopig probeer te vullen.
Zonder de echo van mijn rollen, mijn door mijzelf
opgelegde taken, is het oorverdovend stil. Zonder de
ingekleurde gedragspatronen van mijn persoonlijkheid
ben ik niets, niemand, besta ik niet meer. De leegte
voelt ondraaglijk en schreeuwt om invulling. Ik zoek
wanhopig naar een glimp van wie ik denk te zijn,
maar vind haar niet.Ten einde raad werp ik een blik
naar buiten en dan zie ik ze naderen. De ingekleurde
gedragspatronen van mijn persoonlijkheid beschijnen
de leegte waarbinnen ik gevangen lijk. Ik aanschouw
de kleuren, volg de grillige lijnen van de patronen en
herken ze allemaal. In een opwelling vraag ik ze bin-
nen en een voor een maken de kleuren zich los van
mijn persoonlijkheid en vullen de onmetelijke leegte
met de kleur van liefde, haat, blijdschap, verdriet,
hoop, wanhoop en de vele kleurnuances daartussen in.
Als alle kleuren mijn hart zijn binnengestroomd, vraag
ik de patronen hetzelfde te doen. Eigenschappen als
moed, lafheid, vermogen, onvermogen, geduldig,
ongeduldig en ontelbare andere stromen mijn hart

binnen. Ik kijk de nu gevulde ruimte in en begin ein-
delijk te zien wie ik ben, maar voel ook dat ik nog
niet compleet ben. Ik overwin mijn afkeer en vraag de
ontwerpers van de patronen aarzelend binnen te
komen. Opa komt als eerste, direct gevolgd door oma,
ik begroet mijn ouders, broers, zussen, vrienden,
gewenste en ongewenste personen uit de lange stoet
van mensen die het ontwerp van mijn eigen gedrags-
patronen hebben gemaakt en nog altijd maken.Als de
laatste ontwerper binnen is, weet ik dat ik compleet
ben, weet ik wie ik ben en dat mijn zoektocht naar
wie ik ben voorbij is.

Ik ontwaak in de volheid van het leven met in mijn
bewustzijn de wetenschap wie ik ben. Ik kijk met
andere ogen naar het vertrouwde kleed van mijn per-
soonlijkheid, in de bevrijdende wetenschap dat ik
geen lijnen hoef te ontkennen of om te buigen, geen
kleuren hoef te verdoezelen. Ze mogen er zijn, alle-
maal, en ik ben de ontwerpers dankbaar voor elke lijn
die ze hebben getekend, voor elke kleur waarmee ze
de patronen hebben ingekleurd.
Nu ben ik de ontwerper en ik zoek tussen de enorme
verscheidenheid aan patronen een lijn uit, waarvan ik
voel dat die me naar mijn complete zijn kan leiden,
en ik teken aarzelend, volstrekt onwetend, maar vol
vertrouwen de eerste lijnen van een nieuw patroon op
het kleed van mijn persoonlijkheid.

Rita Cornegge
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scholen en aan veroordeelden in de gevangenis. Ook
wordt ze ingehuurd door grote bedrijven en onderdelen
van regeringen over de hele wereld.

Een herintreding in het leven
In het boek Vier vragen die je leven veranderen (De
Boekerij,Amsterdam, 2003) kun je Katie volgen terwijl
ze The Work faciliteert bij allerlei mensen, en kun je zelf
met dit bedrieglijk eenvoudige en toch zo diepzinnige
proces beginnen. Ik heb je liefde nodig, is dat waar?
(Uitgeverij Areopagus,Amsterdam, 2005) is haar tweede
boek.
In dit interview kun je iets van Byron Katie zelf proe-
ven, van haar nieuwe boek, van God, Ziel, Karma, ego
en nog veel meer. Geniet ervan! 

Hoe kwam je tot The Work?
‘Het kwam naar mij. Ik lag op een ochtend op de
grond, deed mijn ogen open en begreep. De vragen
leefden in mij. Deze vragen die zonder woorden iedere
gedachte ontmoetten die opkwam, zodat alles wat eruit
mijn mond kwam alleen gelach was. Het was het einde
van de wereld zoals ik die kende. Een gedachte kwam,
en ik zag dat hij niet waar was, en dat is ook de eerste
vraag. Dan stel ik mensen de tweede vraag: ‘Kun je
absoluut zeker weten dat het waar is?’Vervolgens ervoer
ik de reactie die met de gedachte samenging, waar of
niet, en ik voelde het. En dat is de derde vraag: ‘Hoe
reageer je als je je hecht aan die gedachte?’ De vierde
vraag is: ‘Wie ben je vóór de gedachte?’ Ikzelf lag op de
grond te slapen, met mijn ogen open. Mijn vraag aan
mensen is: ‘Wie of wat zou je zijn zonder die gedachte,
zonder dat verhaal?’ De omdraaiing is als een herintre-
ding in het leven.Wat maakt het uit of het om een pro-
jectie gaat of niet, we lijken in ieder geval hier te zijn.
Wat deze vragen en de omdraaiing bewerkstelligen, is
dat ze een eind maken aan de nachtmerrie, aan de

gedachten in ons die
stress veroorzaken en
de oorzaak zijn van
onze reacties. Om
welke reden dan ook.
We leven een chao-
tisch leven op het

moment dat we op deze stressvolle gedachten reageren.
Deze herintreding is een omdraaiing die een balans
biedt.Wie zou ik zijn zonder mijn verhaal? Ik zou niets
zijn. Geen verhaal, geen wereld.Als je de gedachte
omdraait, dan kun je met beide voeten op de grond
weer naar binnen gaan en van het geprojecteerde leven
houden, ervan houden! Van ons innerlijk leven houden,
is van de wereld houden.
En zo is het dus dat de vragen iedere gedachte als een
vriend tegemoet treden, met onvoorwaardelijke liefde.
Nooit zal het onderzoek proberen om de gedachte het
zwijgen op te leggen. Kijk maar eens hoeveel succes we

hebben als we proberen, onze kinderen het zwijgen op
te leggen als ze ons nodig hebben of iets van ons wil-
len? Onze gedachten zijn precies hetzelfde, ze klinken
alleen maar luider als we ons ertegen verzetten.’

Onze ware aard is vriendelijk
Dus het gaat erom van de geprojecteerde wereld te houden en
tegelijkertijd te weten dat het om een projectie gaat, als we er
maar afstand van kunnen nemen?
‘Nee.Waarom zouden we er afstand van nemen? Waar
ik het over heb, is werken met de projector, niet met
het geprojecteerde. En werken met de projector is het
onderzoek doen: het concept bekijken, de vier vragen
stellen, het concept omdraaien en kijken of dat net zo
waar of meer waar is dan de oorspronkelijke gedachte,
of dat nu geprojecteerd is of niet. Het komt er altijd
vriendelijker uit. Met ieder onderzoek dat we doen,
komt het er vriendelijker uit, omdat het alles verdrijft
wat niet bij onze ware aard hoort. Onze ware aard is
vriendelijk en dat is geen theorie. Hoe ik weet dat onze
aard vriendelijk is, komt doordat, als ik naar de realiteit,
naar de wereld kijk, en ik een gedachte heb die niet

vriendelijk is of die deze niet als schoonheid ziet, dat er
dan grote stress is.Vervolgens gaan de gedachten maar
door omdat het denken ermee begonnen is te bewijzen
dat het gelijk heeft, en dus gaat het door met het
opbouwen van bewijslast dat we een verschrikkelijke
wereld hebben. Draai het om – dat het een prachtige
wereld is, nou, dat zou net zo waar of meer waar kun-
nen zijn.’

Dus zodra je de omdraaiing doet, zet je je denken aan het
werk om die te bewijzen?
‘Daarin ligt vrede. Dat lijkt meer op ons, het is meer als
liefde, als schoonheid. Het komt overeen met ons inner-
lijk.Wat er gebeurt, is dat we vrede, schoonheid en lief-
de vinden en dat dat op ons lijkt.Als we zorgelijk en
overstuur zijn, voelt dat niet goed. Het is prima hoor,
maar ik heb een andere manier gevonden, die ik eerlijk-
heid noem. Schoonheid is wat overblijft als de vragen
het denken ontmoeten.’

Hoe zit het dan met al die vreselijke dingen in de wereld?
‘Ik houd van “dat wat is” omdat ik merk dat als ik daar
tegenin ga, ik er niet zo gezond en effectief mee om
kan gaan als mij rechtens toekomt. Ik ben onverant-
woord bezig als ik bang ben, omdat ik bezig ben me te
verzetten tegen dat wat is, en ik verdien het om in staat
te zijn te handelen op een zinvolle manier, aan de ande-
re kant van de nachtmerrie. Hoe kan ik helpen? Als ik
niet helder ben, hoe kan ik dan helpen op de manier

Inpluggen in de Bron van vrede

Niet dat de oordelen ophouden,
maar er zit geen lijm meer aan

Gayatri Erlandson
Vertaling: Emilia van leent

‘
Er was geen ik,’ zo vertelt ze. ‘Al mijn woede, alle
gedachten die me dwars hadden gezeten, mijn hele
wereld, de hele wereld, waren verdwenen. En tege-
lijkertijd ontstond er een lachen vanuit de diepte

en dat kwam gewoon naar buiten. Het was net alsof iets
anders wakker was geworden. En datgene was totaal
verrukt!’ Het duurde bijna drie jaar voordat ze uitdruk-
king kon geven aan haar ervaring. Ze sprak over een
vrijheid die in haar was ontwaakt. Ze zei ook dat ze

besefte, door een innerlijk onderzoek, dat al haar oude
pijnlijke gedachten niet waar waren.Al gauw nadat
Katie (want zo wordt ze genoemd) thuis was, kwamen
er mensen langs om te leren.Tenslotte deelde ze een
onderzoeksproces, dat iedereen kan gebruiken om bij
zijn of haar hart te komen en innerlijke vrijheid te erva-
ren. Dit onderzoek werd bekend als The Work en het
duurde niet lang voordat ze werd uitgenodigd bij kleine
bijeenkomsten, die veranderden in grote bijeenkomsten.
Tegenwoordig reist Katie de hele wereld rond en biedt
ze The Work aan mensen aan tijdens open bijeenkom-
sten, aan non-profitorganisaties, aan moeilijke jeugd in

Op een morgen in 

februari 1986 werd Byron

Kathleen Reid, een 43-

jarige vrouw uit een klein

stadje in Zuid-Californië,

wakker op de vloer van

een hostel. De afgelopen

10 jaar was ze gevangen

geweest in een neer-

waartse spiraal van 

achterdocht, woede en

wanhoop. Ze was voor de

tweede keer getrouwd,

had drie kinderen en een

succesvol bedrijf. Maar de

laatste twee jaar was ze

zo depressief dat ze 

nauwelijks uit bed kon

komen. Het hostel was

voor vrouwen met eet-

problemen en het was de

enige faciliteit die haar

verzekering wilde betalen.

Op die morgen veranderde

alles.
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die ik echt zou willen? We hebben het recht om dat te
doen.We hebben lief. Ieder van ons heeft lief. Laat me
een eind maken aan de vreselijke dingen binnen in mij.
Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik kan niet voorko-
men dat men elkaar in de wereld pijn doet, dat er ziekte
is, maar door onvoorwaardelijke liefde kan ik wel een
eind maken aan de ziekte in mijn eigen denken. En dat
doe ik door het onderzoek met liefde te doen. Zodra
dit voltooid is, beëindig ik daarmee ook de gemeenheid
in mij, de jaloezie, de woede, het verdriet.
Dat betekent niet dat de oordelen ophouden, maar er
zit geen lijm meer aan, geen betekenis. Je gelooft er
gewoon niet meer in.Als je deze vragen een tijd
gebruikt hebt, worden ze een automatisme en doen hun
werk vanzelf, je hoeft ze niet te gebruiken. Ze treden
het denken tegemoet zoals ze dat oorspronkelijk ook
met mij deden. Dat gebeurt met iedereen die kennis
maakt met deze vragen en ze waardevol vindt.

Ze zijn er niet voor iedereen, omdat niet iedereen wer-
kelijk wil onderzoeken, en omdat niet iedereen echt de
waarheid wil weten. Het is niet de juiste tijd, het is
beangstigend. Mensen snappen dat dit hun hele wereld
is. Hun identiteit en wie ze zijn in de wereld verandert
als ze het onderzoek doen.’

Ontspannen en beschikbaar
Laten we het voordoen. Ik heb een gedachte dat ik een taak
heb en dat ik mijn leven hierop totaal zou moeten richten.
‘Oké, wat is je taak?’
Om een positieve bijdrage te leveren aan komende generaties
door boeken te schrijven.
‘Dus de gedachte, je taak is om boeken te schrijven, is
dat waar? Kun je zeker weten dat dat waar is?’
Nee.
‘En hoe voelt het, hoe reageer je als je de gedachte hebt
dat het jouw taak is om boeken te schrijven? Hoeveel
heb je er geschreven?’
Geen.
‘Hoe reageer je als je die gedachte hebt en je hebt er
geen geschreven?’
Angstig, depressief, ik voel me waardeloos.
‘Wie zou je zijn terwijl je je leven leeft zonder dat ver-
haal?’
Ik zou en stuk meer ontspannen zijn en meer lol hebben.
‘En hoe denk je dat je die boeken eruit kunt laten
komen, in welke gemoedstoestand? Wat zou de fijnste
manier zijn?’
Op een ontspannen lolliefhebbende manier!
‘Ja, omdat je ontspannen en beschikbaar bent. En ook is
het zo, dat je dan beschikbaar bent als iets anders op je
pad komt. Dat zou je taak kunnen zijn. En dat zou wel
eens op een hoger niveau van invloed kunnen zijn op

generaties dan het schrijven van een boek dat je niet
geschreven hebt.’
Vooral als het geschreven zou zijn terwijl ik bang ben.
‘Ja lieverd. De taak in mijn leven is met jou te praten,
want dat is wat er gebeurt, en ik houd echt helemaal
van mijn levenstaak. Het voelt goed omdat het waar is.
Het is wat het is. En het is zoveel liefde, zoveel liefde.
Oké, het is mijn levenstaak om boeken te schrijven,
draai het om?’
Het is niet mijn levenstaak om boeken te schrijven.
‘Dat zou waar kunnen zijn.’
Het opent perspectieven.
‘Jazeker. Nu kan ik me tenminste openstellen. Ik heb
niet meer die kokervisie over hoe het eruit zou moeten
zien of wat het zou moeten zijn. Ik ben beschikbaar om
me in het moment bewegen.’

Maar hoe maak je dan plannen, of hoe kun je dan ooit nog
een belofte doen?
‘Dat is heel eenvoudig. Om jou te bellen nam ik eerst
het besluit, maakte er toen een notitie van en kwam
mijn besluit na. Zo eenvoudig is het. Het komt in me
op het op te schrijven, en dan komt het in me op in
mijn agenda te kijken. Ik kan mezelf er niet toe bren-
gen. Mijn denken zei: schrijf het op en de gedachte is
om in de agenda te kijken, dus de gedachte is een
geschenk.Als ik me zorgen maak over mijn levenstaak is
dat erg lastig. Mijn gedachten vliegen alle kanten op. Ik
heb het nu over mezelf. Mijn taak is alleen maar te zijn.’

Dat te doen wat voor je ligt.
‘Hmmmmm.’

Handelen dat voortkomt uit liefde
Terwijl ik net bezig was, merkte ik een overtuiging op die me
verbaasde. Het was de overtuiging dat ik niets zou doen als ik
niet een bepaalde mate van angst of stress had.
‘Is dat niet geweldig? Het is geweldig.We zijn allemaal
leraren van ‘oorlogswerken’, interne oorlogswerken,
want zonder interne oorlog is er geen stress.’

En is dat niet ook wat de grote verandering is, om van negatie-
ve motivatie te komen tot handelen dat voortkomt uit liefde,
interesse en inspiratie?
‘Precies, en dat is erg moeilijk als we ons verzetten
tegen dat wat is, alsof dat iets anders zou zijn dan liefde
en inspiratie.’

Je zegt wel eens: ‘Als je een prettig verhaal hebt, hou het dan.
Laat het zonder motief zijn gang gaan’.
‘Als je denken prachtig is, heb je een prachtige wereld.
Als je denken waarheidsgetrouw is, is het prachtig en zo
zul je dan ook de wereld zien. En dus leef je dan een

volmaakt leven.Wie zou een eind aan de wereld willen
maken als die wereld volmaakt is?’

Je hebt ook gezegd: ‘Als je je ooit ongemakkelijk voelt, doe
dan gewoon The Work.Alles is er voor jouw zelfrealisatie.
‘De gedachte dat het jouw taak is om boeken te schrij-
ven, was er voor jouw zelfrealisatie.Wat is daarvan uit-
gezonderd? Alles is.’

Dan verschilt dit dus van oosterse leringen over het loslaten
van gedachten.
‘Wie kan zijn gedachten stoppen? Niemand kan dat, ze
zijn so wie so het einde. Een voorbeeld. Stel ik zeg: de
wereld is prachtig. Ik heb het gezegd, dat was mijn
bewijs. Maar nu is die gedachte voorbij.Alleen een ver-
haal zou ons kunnen vertellen, dat we die gedachte net
gehoord of gezegd hebben, en dat is nu ook alweer
voorbij.’

De vraag: ‘Wie zou je zijn zonder je verhaal?’ herinnert me
aan de oosterse techniek waarbij je uren achter elkaar antwoord
geeft op de vraag ‘Wie ben ik?’
‘Ja, dat is een oeroud iets van het Boeddhisme. Je komt
erachter dat je alles bent.Wie ben ik? Nou, ik ben een
vrouw met wie je nu spreekt. Ik ben een vrouw die zit.
Ik heb een geweldige identiteit. Maar als je die dingen
bevraagt met de vraag ‘Is het waar?’ dan verlies je je
identificatie.Voeg daar de omdraaiing aan toe, en je bent

weer terug en een beetje meer bereid.
De omdraaiing is belangrijk. Ik heb
met heel veel mensen gewerkt die
geprobeerd hebben het denken tot stil-
stand te brengen, en wat ze me vertel-
len, is dat ze er uiteindelijk achter
komen dat ze dat geprobeerd hebben
en het daarmee ontkend hebben. Ik
zeg: ‘Laten we een liefdesaffaire begin-
nen met onze gedachten.’ En dat doen
we door het onderzoek.’

Aha, dus dan gaat het er ook om, dat ik
houd van de gedachte dat ik volledig gericht
moet zijn op mijn doel?
‘Je zou perfect moeten zijn, is dat
waar?’

Nee.
‘Hoe zou dat überhaupt kunnen? En
toch geloven mensen erin.We moeten
rusten, eten, naar de wc gaan.We kun-
nen ons helemaal niet totaal op één
ding richten. Maar het denken is een
kind en begrijpt dat niet. Het gelooft
er echt in. Het moet gelijk hebben.
Hoe reageer ik als ik de gedachte
geloof, dat ik volledig gericht moet

zijn op een doel? Dan ben ik automatisch een misluk-
king.Wie zou ik zijn zonder die gedachte? Ik zou oké
zijn.’

Heb een fijn leven
Toen ik je verhaal las was ik er verbaasd over, dat de ervaring
van de openbaring bleef duren.
‘Het bleef duren door de vragen. De vragen waren
levend, ook al waren ze woordeloos. Ik heb woorden
toegevoegd aan mijn ervaring, namelijk die vier vragen
en de omdraaiing: dat is alles, voor iedereen.’

Je hebt drie tot vier jaar nodig gehad om dit te integreren?
‘Om het te communiceren. Mensen wilden dat ik ze
iets gaf, en dat is onmogelijk. Het is iets dat ze zelf
moeten doen. Realisatie is in die zin kostbaar.’

Maar wat realiseren we dan?
‘Dat het wel eens niet je levenstaak zou kunnen zijn om
boeken te schrijven! Zo simpel is het. Dat is alles. En
het kan zijn dat er weer iets opkomt wat stress oplevert:
prima, dan ga je daar weer mee om.Waarom zou je je
met alles bezighouden als er in het moment maar een
gedachte is die pijn doet. Ga om met de stress wanneer

Als je denken prachtig is, heb je een
prachtige wereld

Zonder interne oorlog is er 
geen stress

Laten we een liefdesaffaire beginnen
met onze gedachten
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die zich aandient en heb een fijn leven.’

En doe de afwas, of schrijf.
‘Ja, zonder een concept over het doen.’

Ik herinner me dat ik in een van je interviews, waarin je het
over je eerste man Paul had, las dat je al een tijd geen seks
met hem had gehad, dat er gewoon geen interesse was. Ik moest
lachen en dacht: ‘Wauw, die vrouw heeft moed’.
‘Ja, vrijheid is een geschenk van zijn.’

Ik begreep dat hij een tijd met je samenwoonde, ook al was er
een afstand tussen jullie.
‘Ja, 16 jaar.Tenslotte bracht ik het fysieke samen met de
realiteit die er al was en ging ik scheiden.’

Kan ik nou zeggen dat een functie van jouw ervaring van ver-
lichting was, dat je van hem bent gaan scheiden?
‘Nee, ik reis gewoon de hele tijd. En bovendien zie ik
mezelf niet als verlicht.Ten eerste zou ik dat niet kun-
nen weten (Katie zegt dit snaaks).“Ik ben verlicht!” Is
dat waar? “Hoe reageer ik als ik dat denk?” Nou dat is
geen prettige voorstelling (lacht). Dat hebben we dan
ook weer gehad! (lacht).’

En nu heb je een nieuwe man.
‘Stephen Mitchell, waarschijnlijk heb je een paar van
zijn boeken gelezen. Hij vertaalt heilige teksten als de
Tao Te Ching en de Bhagavad Gita.’

Als iedereen The Work zou doen, wat zouden ze dan anders
doen?
‘Precies dat wat ze nu ook doen, alleen met helderheid
en effectiviteit. Het is oneindig. Moeiteloos.’

De kracht van waarheid
Vertel eens over je werk in bedrijven?
‘Dat is erg krachtig. De werknemers oordelen over hun
baas of management, en het helpt het management om
te kunnen incasseren en te zien waar de werknemers
gelijk hebben, en om door te gaan met niets dan “dank
je” bij ieder oordeel, en voor werknemers om daar te
staan en te zien hoe hun managers werken met de vier
vragen en de omdraaiing. Dat is een grote gelijkmaker.
En de volgende keer dat ze het doen gaan ze dieper. De
angst verdwijnt voor wat ze zullen horen of zeggen,
omdat er alleen goeds uit voortkomt. Dat is de kracht
van waarheid.’

Worden de managers en werknemers specifiek geleid om hun
oordelen en verhalen over elkaar te delen waar de anderen bij
zijn?
‘Ja zeker! Het is alsof een cycloon over het speelterrein

raast en dit effent. En als ik dan later vraag of ze iets
gehoord hebben dat ze nog niet wisten? “Nee.” Er zijn
geen verrassingen. De enige schok is de kracht van inte-
griteit en waar die naartoe gaat.’

Zijn ze dus niet verbaasd door wat de mensen zeggen?
‘Nee. Ze zijn alleen verbaasd dat iemand het uitspreekt.
En dus kun je je misschien de eenheid en nabijheid
voorstellen die dan volgen. Ze leren elkaar beter kennen
dan hun eigen familie hen kent.Als mensen het onder-
zoek doen en het omdraaien, wekt dit veel vertrouwen
omdat het hen op hetzelfde niveau plaatst. En als
iemand dan leest wat hij heeft opgeschreven, dit onder-
zoekt en omdraait, vergroot dit zijn bekwaamheid
omdat nu alle geheimen open liggen. Iedereen herkent,
dat wat we dachten dat over een ander ging, alleen over
onszelf ging, en iedereen komt nader tot elkaar. Bij
ieder bedrijf waar ik werk, doe ik het anders. Zij vertel-
len wat ze willen: betere communicatie, meer winst,
meer aanwezigheid, en vervolgens stem ik alles daarop
af.’

Dat betekent dat je een manier gevonden hebt om het onder-
zoek te doen in welke groepssamenstelling dan ook, om de
groep te helpen ‘het speelterrein te effenen?’
‘Ja, het effent het terrein van verschillen tussen ieder-
een.’

Hoeveel tijd moet je nemen om dit met een groep te doen?
‘Nou, ik doe intensives – een school van 8, 9 en 10
dagen. Bedrijven zenden hun werknemers, met name
hun trainers, en die leren het vervolgens weer aan ande-
re stafleden. In Nederland doen ze dit echt op een
ongelooflijke manier. De laatste “school” die ik daar
deed, was voor de sociale dienst, en ze betaalden voor
een dakloze om mee te doen, zodat deze van zijn uitke-
ring af zou kunnen komen. Echt fantastisch! Het werkt.
En datzelfde geldt voor kinderen die opgesloten zitten
en die grote mensen misdaden hebben gepleegd.’

Alleen maar liefhebbende, prachtige kinderen
Moeilijke kinderen, bendeleden, beantwoorden dit op een mooie
manier?
‘O God ja. Niet lang geleden deed ik het werk op twee
middelbare scholen in Los Angeles en hoorde dat men-
sen er niet meer kwamen om te helpen, omdat ze zo
bang waren. Dat is niet mijn ervaring. Ik zag alleen maar
liefhebbende, warme, ongelofelijke en prachtige kinde-
ren. Ze zijn geweldig. Maar dit is hoe ze op slot gaan en
totaal worden afgewezen. De dag voor 11 september, op
de tiende, werkte ik met erg jonge kinderen van de vijf-
de klas, in oost Hampton. Ik vroeg ze om de drie ergste
dingen op te schrijven, die hen het bangst zouden
maken als dat in hun leven zou gebeuren. De meerder-
heid was er bang voor dat hun ouders zouden sterven.
Dus werkten we me de dood. De volgende dag gebeur-

de 11 september. Ik weet zeker dat ze het anders zagen.
Dat is wat ik mag aan de vragen. Het doet er niet toe
hoe oud we zijn, als we echt de waarheid willen weten,
kunnen we onszelf die eenvoudige vragen stellen.’

Ik kan me voorstellen dat je tijdens de ‘school’ alleen maar
bezig bent met The Work doen.
‘Nou (lacht), het is me de school wel.Als mensen ver-
trekken, leven de vragen in hen. En het gaat door met
ontwarren en openen en het gaat alleen maar verder.
Het lijkt alsof het oude terug zal komen en toch doet
het dat niet.’

Ga je ook om met culturele overtuigingen?
‘O ja… culturele overtuigingen, vooroordelen, de ergste
dingen die gebeurd zijn en zouden kunnen gebeuren.
We gaan door de dood heen op een manier die dieper
gaat dan je voor mogelijk zou houden. En als ze naar
huis gaan, is dat zelfs beter omdat het leven een school
is. Dat is waarom ik zeg dat alles er is voor onze eigen
verlichting, voor onze zelfrealisatie, voor onze vrijheid.’

Nu is alles wat er is
Wat is jouw levenswens?
‘Alleen maar om met jou te praten.’
Ja oké, maar dat is alleen maar voor nu.
‘En dat is alles wat er is.Als ik al
een wens had, zou dat zijn dat
iedereen zich de schoonheid van
deze wereld realiseert. Dat betekent
het einde van oorlog en dat is wat
iedereen wil. Mensen willen de
oorlog in henzelf beëindigen. En als
dat gebeurt, eindigt ze ook in de
wereld. Ik voel me alleen maar
voortdurend dankbaar. Op dit
moment word ik verondersteld te
ademen. Ik word niet verondersteld
de wereld te redden. Ik word nu
verondersteld te ademen en met jou
te praten, dat is alles dat van me
verwacht wordt: om in vrede te
zijn. De rode draad bij mij is, dat ik
van God houd, en God is alles; het
is realiteit.’

Vertel ons eens over je nieuwe boek.
‘Wat ik je kan zeggen, is dat het
prachtig is. Mensen die de proef
gelezen hebben, zeggen dat het hun
leven drastisch veranderd heeft. Ze
leren zien hoeveel stress het oplevert
om de liefde, goedkeuring en waar-
dering van anderen af te dwingen
en te zoeken. En omdat ze zich
daarvan bewust zijn zal, als dat
gedrag zich weer voordoet, het

doen van The Work automatisch een glimlach oproepen.
We ervaren liefde in plaats van alle stress en spanning.

We leren zien dat we niets hoeven te doen voor lief-
de: die is in onszelf aanwezig. Het boek vertelt veel
verhalen over mensen die wat ze geloven, zijn gaan
onderzoeken. Zo is er bijvoorbeeld het verhaal van
een taxichauffeur die verliefd was op een bibliotheca-
resse. Hij doet net alsof hij van boeken houdt en zij
doet net alsof zij van hem houdt. De waarheid is dat
ze dat niet doen. Een vrouw was zo jaloers op haar
man, dat ze uiteindelijk niet eens meer met hem
sprak, alleen omdat ze haar gedachten geloofde.
Terwijl ze hem alleen maar adoreerde. Ze doet The
Work en kan vervolgens weer vertrouwd zijn met
hem. Het is zo essentieel dat slechts een paar momen-
ten van onderzoek een leven, een huwelijk, een

Mensen willen 
de oorlog in henzelf beëindigen

Wat ik heerlijk vind aan de Tsunami is dat
hij voorbij is
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bestaan veranderen! Daar houd ik gewoon van.’

Ik houd ervan zoals je zegt, dat we ons denken de vragen
laten stellen en onze harten de antwoorden laten geven.
‘Ja, ja! Ik houd ook van de gedachte dat mensen die
willen dat hun hart geopend wordt, er nu achter komen
waarom hun hart niet open is. De manier om een hart
te openen is om het denken te openen. In wezen gaat
het hierbij om een daad van overgave aan een ander
innerlijk concept.’

Hoe verschilt dit boek nou van ‘Vier vragen die je leven 
veranderen?’
‘Nou, dit boek richt zich op alle soorten relaties, en het
is makkelijk te volgen.Veel van de oefeningen komen
van de negendaagse intensive, en ik wil gewoon dat
iedereen die heeft.’

De vroege geschiedenis van Katie
Welk geloof was er in je gezin toen je opgroeide?
‘Onze religie was: raap je sokken op, maak je kamer
schoon, ga naar school (lacht). Mijn moeder stuurde ons
naar een protestantse zondagsschool om de hoek die 30
minuten duurde, maar dat maakte niet veel indruk op
me. Mijn vader ging nooit een kerk binnen. Zijn filoso-
fie was, dat we naar school moesten gaan en moesten
doen wat zij zeiden. Mijn ouders gaven erg veel om me,
maar mijn perceptie was: niemand houdt van me, nie-
mand begrijpt me. Mijn moeder geeft de voorkeur aan
mijn zus en broer. Mijn vader ziet me niet. Ik ben alleen
en niet geliefd. En dat terwijl de waarheid zo anders
was! Maar om me daarvan te overtuigen, moest ik 43
jaar worden en de mogelijkheid hebben om mijn eigen
denken te bevragen.Als we ermee beginnen dat te
doen, zijn we verschillende mensen in hetzelfde
lichaam.’

Een beetje als een ‘walk-in’*.
‘Precies.Toen ik dat oorspronkelijke “o, zó zit het”
beleefde, veranderde ik totaal. Mijn identiteit was
iemand die ik niet herkende.Voor mijn kinderen was
het “walk-in” idee erg behulpzaam als referentiekader
voor deze vrouw die in mijn lichaam rondliep. En ook
het lichaam veranderde drastisch. Ik woog meer dan
honderd kilo, begon af te vallen, en mijn gezondheid
keerde terug. Ik ben sterker, en kan verder lopen en
harder rennen nu met 62 dan ooit tevoren.Vroeger was

ik zo verlamd van angst en depressiviteit, dat ik pillen
nodig had om zelfs maar te kunnen slapen.’

Geloof je zelf dat je een ‘walk-in’ bent?
‘Helemaal niet. Hoewel het mijn kinderen erg geholpen
heeft. Een “walk-in” klinkt naar iets speciaals en wat ik
ervaar is heel gewoon.’

Het heeft drie tot vier jaar geduurd om de ervaring van verlich-
ting te integreren?
‘Ja. De wereld was zo nieuw. Dingen te zien die ik
gewend was als lelijk te betitelen, de woestijn bijvoor-
beeld. Opeens kon ik mezelf er niet meer toe brengen
de woestijn als lelijk te zien, hoezeer ik het ook pro-
beerde. Ik was gewend in de spiegel te kijken en te
haten wat ik dan zag. Nu houd ik van de prachtige
vrouw in de spiegel, het is de soort schoonheid die ik in
iedereen en alles zie.Als we er niet van houden, weet je,
dan nodig ik mensen uit om The Work te doen, om
alles op te schrijven wat ertegen is dat alles prachtig is.
Want het is prachtig.Alles is God.’

En wat is God dan?
‘Alles: de muur en het schilderij dat eraan hangt, de
tropische plant die ik kreeg van mijn man, de vloer, jij.’

Ziel en ego
Hoe zie jij de Ziel?
‘De ziel is het deel van het denken dat niet gemakkelijk
gehoord wordt, dat oneindig is, wijs, alwetend, alles lief-
heeft. Het is leven. En dan is daar een andere polariteit
van het denken, dat denkt dat het weet, dat er zo zeker
van is dat er iets ergs gaat gebeuren. Dat er iets niet in
orde is, of dat het iets nodig heeft, iets wil, dat het iets
wel of niet zou moeten. Het is het verhaal, dat een
beangstigende identiteit opbouwt van frustratie en
woede.’

Dat wat we vaak het ego noemen.
‘Ja, ego. Het kan niet scheppen op het niveau dat we
verdienen, omdat het te bang is om alle mogelijkheden
te zien.’

Dus ziel en ego zijn twee polariteiten van het denken?
‘Ja. En de vragen (het onderzoek en de omdraaiing) wer-
den uit me geboren om die kloof te overbruggen. Het
ego hoeft zich maar net lang genoeg te openen, om het
voor het oneindige denken, namelijk de ziel, mogelijk te
maken binnen te dringen, te onderwijzen en te transfor-
meren. Het denken is alles. Er is niets dat het niet is.’

Geloof jij dat we de scheppers van onze levenservaringen zijn?
‘Als ik denk dat je om me geeft, zal mijn denken me
alle redenen laten zien, waarom dat waar is, en dat heeft
niet echt iets met jou te maken. Het is de taak van het
denken, om dat te bewijzen wat het denkt dat waar is.
Omdat ik mezelf dusdanig liefheb, dat ik bereid ben jou
als liefhebbend te zien, heb ik een liefhebbende mens
geschapen. Ik heb mijn eigen realiteit geschapen. En
misschien is het zo dat jij denkt: ik vind haar echt niet
aardig. Maar dat is niet mijn realiteit. Ik heb dit prachti-
ge jou en prachtige mij geschapen. En dat is wat er
bedoeld wordt met de woorden, dat we onze eigen
realiteit scheppen. Ik kijk naar de fiets die de kinderen
hebben achtergelaten en denk: wat gemakkelijk dat we
die hier kunnen houden, erg handig. Op dat moment
schep ik een prachtig huis en een prachtig leven. Of ik
kan ernaar kijken en zeggen: waarom staat die fiets hier
in huis? Iemand kan erover struikelen.Wat zullen de
mensen denken! Zie je nu hoe ik mijn eigen realiteit
schep?’

Ik zie geen oorlog
Hoe zit het met oorlog. Zijn wij medescheppers daarvan?
‘Weet je, in zekere zin wel.Als ik voor mezelf spreek: ik
zie geen oorlog. Ik weet er niets van. Ik weet iets over
de oorlog in mijzelf, ik weet hoe dat voelt. En ik weet
iets over de oorlog in mij terwijl ik bij anderen ben. Ik
heb die ervaring gehad. Ik houd ervan dat die oorlog in
mij geëindigd is.’

Kijk je naar het nieuws?
‘Ik houd ervan naar het nieuws te kijken. Ik houd van
televisie. Ik kan gewoon niet genoeg onderwijs krijgen.
Ik heb de Tsunami gezien.Wat ik heerlijk vind aan de
Tsunami is dat die voorbij is. Dat is genade: hij is voor-
bij. Maar ons verhaal over de Tsunami is een hel. De
golven breken opnieuw en opnieuw op onze harten, en
sluiten de stem van onze zielen buiten.’

En de oorlog in Irak?
‘Alle verschrikkelijke dingen die ooit gebeurd zijn, zijn
al gebeurd, het is voorbij. En wat gaan we nu dan doen?
Wat is het dat de jonge mensen die daarachter vechten,
geloven dat hen ertoe aanzet een ander te vermoorden?
Wat bedenken ze allemaal? Wat we geloven is wat we
leven. Ik werk in gevangenissen en de gevangenen dach-
ten dat wat ze deden een beter leven zou opleveren.We
doen allemaal wat we doen in de naam van iets dat
beter zou zijn.Wat denken we eigenlijk als we schade
toebrengen? Het is waanzin, omdat een ander schade
toebrengen hetzelfde is als onszelf schade toebrengen,
dat is waarom we zo verbitterd raken dat we weer
opnieuw moeten uithalen om op de een of andere
manier met de pijn om te gaan die we innerlijk voelen.’

Is in nauw contact staan met de natuur en hiermee werken
belangrijk voor je?
‘Zeer zeker. Het is zo mooi om de stilte in te gaan waar
geen mensen zijn en dan op te merken dat de hele
wereld-die-lijdt in jezelf leeft.Alle lawaai en pijn zit in
je hoofd, alle vreugden, alle verdriet, alle goedheid: het
is er allemaal. Het is zo stil in de natuur, dat het heel
duidelijk wordt dat jij het bent.’

Zijn er nog speciale oefeningen die je doet?
‘Liefde. Je weet dat het mijn leefregel is om te wande-
len, daar houd ik erg van. Het is niet iets dat ik plan. Ik
wandel tot het ophoud. Ik sta om half vijf op, sta
gewoon op en leef mijn leven. Ik houd ervan om stil te
zijn in de ochtend. Het huis is rustig en ik laat mijn
denken gewoon gaan.Weet je, het is een liefdesrelatie
van denken tot denken als er geen tegenstrijdige
gedachten zijn. Er zijn geen pijn, geen schaamte, geen
schuld, geen verwondering, geen vragen.Alleen het
denken dat verliefd is op zichzelf.’

Hoe begrijp jij karma?
‘Karma is het verhaal van het verleden. Het leven, de
vorm, de kleur of de tijdsperiode doen er niet toe. Er is
niets dat je zou kunnen ervaren in een ander leven, dat
je niet ook nu ervaart als je ermee naar binnen gaat.Als
het je vreugde brengt, prima.Als het je stress en zorgen
oplevert, bevraag het dan en draai het om. Genees het
en het kan jou dienen, nu.’

Als je een wens had voor de mensheid, wat zou die zijn?
‘Dat ze alles zouden onderzoeken dat hen ervan afhoudt
om dat te doen waarvan ze weten dat het vriendelijk en
goed is.Weet je, als we niet zouden geloven wat we
denken, zouden we elkaar dienen op een niveau, dat de
mensheid als geheel nog niet heeft ervaren.We zouden
niet moorden.We zouden niet stelen.’

Hoe begrijp jij de veranderingen die de aarde zelf ondergaat?
‘Dat is een heel goed iets.Weet je, het is net als iemand
die hoest: die maakt zijn longen daarmee vrij, en met de
aarde is het hetzelfde. Het doet er niet toe hoe mooi
een lichaam is, het wordt ouder en verdwijnt. De aarde
is hetzelfde. Zij verandert gewoon van vorm en dient op
een andere manier. Er is geen dood. De aarde is een
fantastische leraar. Ze klaagt niet. Ze zegt niet:“Stop
met bombardementen”. Ze huilt niet. Ze opent zich
alleen. Het is aan ons om eindelijk zo stil te worden, dat
we zien waar we mee bezig zijn.’ •

Gebaseerd op twee interviews door Gayatri Erlandson,
PhD, directeur van Spirit in the Smokies, Magazine of 
New Paradigm Living. www.spiritinthesmokies.com.

Wat we geloven is wat we leven

Er is geen dood

Alle lawaai en pijn zit in je hoofd

* Van een ‘walk-in’ wordt wel eens gezegd, dat het iemand is die alles anders ziet. Byron Katie zegt daarover in De roep in de woestijn dat ‘walk-in’ symbolisch is. ‘Als we onze

werkelijkheid op het ene niveau niet overleven, gaan we naar een ander niveau, dat in ons binnenste altijd ter beschikking staat en waar we altijd geholpen worden. De hogere

inzichten die vanuit dat niveau tot me komen, laten me zien dat er slechts Een is. Het was ik die Mijzelf herkende. De volgende stap kan ik niet vertellen. Daar zijn geen

woorden voor.’
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Harry Welch

Een reis naar dienend leiderschap leert mij:
De creativiteit te ontvangen die nodig is om 

nieuwe visies te ontwikkelen.
De inspiratie en de kracht uit te stralen 

om dit over te brengen op anderen.
De beweging te genereren om de juiste veranderingen 

op het perfecte moment door te voeren.

I
n mijn werk als project- en interimmanager ben ik
dagelijks bezig met het begeleiden van mensen in
verandering. Mijn opdrachtgevers hebben een las-
tig probleem of verkeren in een moeilijke positie

wanneer ze mij inschakelen. En hoewel de opdrachtge-
ver vaak een globaal beeld heeft van de gewenste toe-
komstige situatie, is de toekomst altijd onzeker. Ik
beschouw het dan ook als mijn taak om ook op dit ter-
rein helderheid en ondersteuning te bieden. Ondanks
mijn ervaring kom ik dikwijls in situaties terecht die ik
niet heb voorzien en waar ik niet direct een antwoord
op weet. Ik heb geleerd dat dit niet ‘erg’ is en dat ik om
hulp kan vragen. Dit doe ik ter plaatse, want de betrok-
kenen zelf hebben vaak de beste ideeën en ook mijn
collega’s en vrienden bieden graag hulp. Daarnaast stel
ik de hulpvraag ook aan mijn innerlijke gids.
De laatste jaren ben ik op mijn spirituele pad van Een
Cursus in Wonderen zodanig getraind in het ontvangen
van innerlijke leiding, dat ik steeds meer leer hierop te
vertrouwen. Mijn innerlijke gids is als een kompas. Op
de momenten dat ik het ‘even niet weet’, maak ik pas
op de plaats en vraag ik om leiding. Ik stel de vraag en
geef niet zelf het antwoord, maar wacht eenvoudig tot-
dat het me gegeven wordt. Het werkt feilloos en altijd.
Vervolgens ben ik vanuit rust en helderheid volkomen
in staat om het ‘juiste’ te doen.
Door dagelijks vanuit deze principes te handelen, boek

ik opmerkelijke resultaten. En - hoe wonderlijk! - de
mensen met wie ik werk vinden het bijzonder prettig
om op deze manier leiding te ontvangen. Er ontstaat
een buitengewone sfeer van rust en samenzijn in men-
selijk gesproken hectische situaties.Als leidinggevende
ben ik in staat om pijnlijke beslissingen te nemen en
daarbij totaal in contact met medewerkers te zijn. Ik kan
de medewerkers vervolgens ondersteunen in de vaak
‘lastige’ veranderingsprocessen, om ze tenslotte te laten
inzien dat er voor hen ook uit deze schijnbaar ‘hopelo-
ze’ situatie winst te behalen valt. Ik zie goud waar ande-
ren lood zien.

Een kans om werkelijk behulpzaam te zijn
Dit is een mooi verhaal, maar tot nu toe is er regelmatig
één probleem. In mijn leven is er altijd wel een
opdrachtgever die ‘het’ niet begrijpt. Dit leidt tot een
duivels dilemma, waarbij de opdrachtgever die mij heeft
ingehuurd om hem te ‘helpen’ mij uit alle macht schijnt
te dwarsbomen.Tijdens mijn laatste opdracht beleef ik
dit scenario nogmaals in volle hevigheid. Ik heb het
gevoel dat er onvoldoende naar mij wordt geluisterd en
voel me door de opdrachtgever niet gezien en gewaar-
deerd. Ik voel mij zwaar gefrustreerd en wil de klus al
opgeven. Een klein voorval leidt tot een ongewoon hef-
tige ruzie, waarin de verwijten heen en weer vliegen.
Dit is voor mij de druppel; dit is totaal onredelijk -
uiteraard van de ander! - en het is mij nu duidelijk dat

weggaan de enige optie
is. Nadat ik enigszins ben
bijgekomen van de emo-
tie stel ik de vraag aan

mijn innerlijke gids. Het antwoord komt direct in alle
duidelijkheid: ‘Ga hier niet van weg, dit is jouw grootste
kans. Het is jouw kans om te ontdekken wat het bete-
kent om werkelijk behulpzaam te zijn.’
Alles in mij schreeuwt: ‘Nee toch zeker!’ Maar ik heb
inmiddels voldoende ervaring om te weten dat het de
moeite waard is om naar mijn innerlijke stem te luiste-
ren. Ditmaal ben ik vastbesloten om samen met mijn
gids te onderzoeken, welke betekenis deze situatie in
werkelijkheid voor mij heeft. Ik besluit bij dit vreselijke
gevoel te blijven en het gevoel als het ware vanuit liefde
onder ogen te zien, ermee te zijn. In eerste instantie is
het afschuwelijk en wil ik niets liever dan vechten of
vluchten. De stem blijft rustig en liefdevol herhalen: ‘Dit
is jouw kans, jouw kans op bevrijding.’ Bevrijding waar-
van? Bevrijding van de ellende, veroorzaakt door de
ander toch zeker! Maar geleidelijk aan wordt het in de
dagen die volgen mogelijk voor mij om anders naar de
situatie te kijken.

Door op deze wijze met mijn angst te zijn, wordt het
mij helder dat ik erg bang ben om te worden afgewezen
door de ‘autoriteit’. Mijn beeld van een autoriteit is een
symbool van volmaaktheid waartegen mijn imperfectie

nogal bleekjes afsteekt, iemand die mij bekritiseert, ziet
wat ik allemaal ‘fout’ doe en iemand waar ik bang voor
dien te zijn. En om dit angstige gevoel te vermijden heb
ik een simpele strategie ontwikkeld, die ongeveer hierop
neer komt: bestrijdt (de autoriteit van) de ander, wan-
trouw de ander en doe het alleen. Een leven vol strijd
en eenzaamheid is het resultaat.

Het conflict met God
Nu ik deze denkwijze, dit mentale model, eenmaal hel-
der heb gezien, krijg ik ruimte voor creativiteit. Er vindt
een wonderlijke omkering plaats, waarbij ik de ander
niet langer zie als ‘een lastige vijand’, maar als mijn ‘hel-
per’. Door deze veranderde zienswijze verandert de rela-
tie met mijn opdrachtgever dramatisch. Ik zie ineens
veel meer overeenkomsten dan verschillen. Ik zie ook
zijn worsteling, zijn eenzaamheid en zie hoe mijn
gedrag al die tijd de problemen alleen maar verergeren.

De behoefte om me tegen hem af te zetten verdwijnt
en verbinding, begrip en vriendschap komen hiervoor
in de plaats. Hierdoor word ik me voor het eerst bewust
van mijn verlangen naar samenwerking met leiders. Hij
wordt werkelijk mijn helper, de persoon door wie ik het
beste kan leren om mijn ideeën over leiderschap en
autoriteit anders te zien. De persoon door wie ik kan
leren, hoe het is om met elkaar samen te werken, in
plaats van elkaar (bewust of onbewust) te bestrijden.
Geholpen door dit succes ga ik verder met mijn onder-
zoek. Dit brengt me het inzicht dat er altijd nieuwe
autoriteiten zijn om tegen te vechten. De ultieme auto-
riteit is natuurlijk God. Ik loop rond met beelden van
wie onze lieve heer is. En in dat beeld is hij eerder een
wraakzuchtige heerser dan een aardige vent. Mijn ultie-
me strijd ligt dus uiteindelijk in het conflict met God,
die liefde is. Mijn kinderbeelden van God als een soort
superautoriteit. ‘Iets’ buiten mij, boven in een hemel die
ik niet ken, die voortdurend ziet wat ik allemaal niet
goed doe en waar ik me tegen moet wapenen, verdedi-
gen en voor moet verbergen. God het ultieme projec-
tiescherm voor alle gevoelens van onvrede en
afscheiding.
Het onderzoek brengt me rechtstreeks in contact met
mijn grootste angst om alle controle op te geven, me te
verbinden met al wat er is en werkelijk innerlijke lei-
ding te ontvangen. De vraag komt in mij op: ‘Wat als ik
ook dit beeld op een andere wijze kan gaan zien?’
Het beeld dat in mij op komt is het volgende. Ik sta aan
de oever van een snelstromende rivier. In mijn ogen is
het een tamelijk woeste rivier. Ben ik nu bereid om de
kant los te laten en mij te laten meevoeren? Ik laat los
en tot mijn verbazing is het niet eng, het is eerder een

In de conventionele visie op leiderschap ligt de

nadruk op macht die gebaseerd is op positie en

opvallende prestaties. Harry Welch gaat op ont-

dekkingsreis naar hoe we een dienend leider kun-

nen worden, in de ware zin van het woord.

Ga hier niet van weg, dit is 
jouw grootste kans

Een reis naar dienend leiderschap
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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.

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
18 oktober 2007
Open workshop, Maasmechelen (B)
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 dec. 2007 - 1 jan. 2008
Retraite,Vergeef en je bent vrij,
Havelte
12 januari 2008
Familie- & Systeemopstelling,
Maassluis
23-24 februari 2008
Vergeven doe je voor jezelf,
Groesbeek

Aanmelding activiteiten e/o bestelling
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WORKSHOPS
5-daagse retraite:Vergeef, en je
bent vrij! 
Vijf dagen in een stille, bosrijke omge-
ving, om terug te blikken op het oude
jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe.
Om te zien of er iets te vergeven is. Om
open te staan voor het laten gaan van
het oude en het nieuwe welkom te
heten. Dat doen we met behulp van
geleide meditaties, stiltes, schrijf- en
andere oefeningen.We vergeven wat er
te vergeven valt en maken contact met
de altijd aanwezige vrede en vrijheid.
27 dec. 2007 - 1 jan. 2008, Havelte
Meeuwenveen, Meeuwenveenseweg 1-
3, 7971 PK. Deelname: €200.Verblijf:
€300 (slapen en eten).

Vergeef, en je bent vrij! 
Vergeven doe je voor jezelf. Geleide
meditaties, schrijf- en andere oefeningen
zullen gericht zijn op vergeven en in
het vergeven kun je je altijd aanwezige
vrijheid ervaren.
23-24 februari 2008, Groesbeek
De Poort, Biesseltsebaan 34, 6561 KC.
Zat 10 – zon 16 uur. Cursus €130.
Verblijf 1pk €100; 2pk ?90

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. Ook kunnen
de verschillende kwaliteiten die in een
persoon samenkomen en ten opzichte
van elkaar voor een spanningsveld zor-
gen, 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)
12 januari 2008, Maassluis
Ontmoetingscentrum Koningshof,
Uiverlaan 20, 3145 XN. Zat 10-16 uur.
Cursus: €65 incl. lunch. Opgave:
nelke2@hetnet.nl of 010-5917289

A C T I V I T E I T E N  gevoel van zacht gewiegd worden.Tot mijn verwonde-
ring realiseer ik mij kristalhelder, dat ik door mijn strijd
zelf de blokkades opwerp tegen deze ervaring van
gedragen worden. Ik voel een diepe verbondenheid en
heelheid met alles om mij heen.

In mij is een groot enthousiasme om mijn inzichten en
ervaringen te delen met anderen. Even groot is het ver-
langen om met andere leiders samen te werken, om de
muren en barrières die ons lijken te scheiden anders te
zien. Om de beelden van de leider als eenzame autori-
teit te vervangen door gelukkiger beelden.Voor het
eerst begrijp ik nu wat het betekent om werkelijk hulp
te bieden, wat dienend leiderschap betekent. Iedere dag
wordt het mij duidelijker, dat het mijn missie is om aan
deze wijze van leiding geven verder vorm te geven.

De droom, de roep tot avontuur
Ik droom dat ik heel hard moet werken om gelukkig te
mogen zijn. Ik droom dat ik onder grote druk sta en dat
ik van daaruit beslissingen moet forceren. Ik droom dat
alles wat ik zo graag wil, lijkt te mislukken. Ik droom
dat alles wat ik vast wil houden voor mijn ogen uit mijn
handen glipt. Ik droom dat ik eenzaam ben en dat er
niemand is die mij kan helpen. Ik droom dat ik wanho-
pig op zoek ben naar de uitgang van deze gevangenis.
Een zachte stem spreekt tot mij: ‘Zoek niet langer, maar
wordt een vinder. Ontwaak uit deze nachtmerrie en zie
een andere wereld.’
Vervolgens droom ik, dat ik niet langer alleen ben in
mijn zoektocht naar vrede en geluk. Ik droom, dat ik
samen met anderen gehoor geef aan de oproep van het
universum om mijn hoogste bijdrage te leveren aan de
wereld. Ik droom, dat ik mijzelf niet langer zie als
behoeftig, klein en beperkt. En ik droom, dat ik alles
bezit waar mijn hart naar verlangt en dat ik gedragen
word door een kracht zoveel groter dan ikzelf. Een stem
zacht als de liefde zelf spreekt tot mij: ‘Liefde is nog
altijd en voorgoed overal en in alles.’
Als we ja zeggen tegen de stem die ons roept, gaan we
de drempel van het avontuur over.We komen door de
poorten van het bekende in de leegte.We komen in een
gebied dat we niet kennen. Maar we zijn niet alleen, we
hebben een gids. De gids op dit terrein is onze innerlij-
ke stem.Wanneer we ons met hart en ziel verbinden
aan het volgen van onze innerlijke stem, bestaat er bui-
ten onszelf en onze bewuste wil een kracht, die ons op
ons pad helpt en onze groei en transformatie voedt.
Tijdens de reis krijgen we ook onvermijdelijk met één
of meer tegenslagen te maken. Deze bieden ons de
kansen die we nodig hebben om van onze vergissingen
te leren.Al wat nodig is, is slechts een klein beetje
bereidwilligheid. ‘Ben ik bereid om te leren van mijn
onschuldige vergissingen?’

Met behulp van onze innerlijke stem reflecteren we op
onze vergissingen en schijnbare tekortkomingen.We
worden ons bewust van de beelden die onze verbeel-
ding aan ons bewustzijn voorlegt.We zien het effect van
deze beelden op ons gedrag.We zien de voortdurende
roep om actie, vanuit de angst van de persoonlijkheid
die we niet zijn.We leren de beperkende gedachten te
ontmoeten, ze te accepteren.Vanuit deze acceptatie zijn
we in staat om onze angstige gedachten los te laten, ze
te overstijgen.We ervaren de bevrijding die ons laat
zien, dat we tot veel meer in staat zijn dan we dachten.
We kunnen letterlijk bergen verzetten.We worden wak-
ker en waakzaam, in staat de gelegenheid te grijpen
wanneer die zich voordoet.We zijn in een andere staat
van (bewust)zijn. Dingen gaan moeiteloos en vallen ons
toe. In schijnbaar toevallige ontmoetingen met mensen
die ons onverwacht te hulp schieten, ontvouwt de wer-
kelijkheid van het universum zich.We ervaren de kracht
van synchroniciteit. Iedereen en alles om mij heen is bezig
mij te helpen!

Dienend leiderschap
In de conventionele visie op leiderschap ligt de nadruk
op macht die gebaseerd is op positie en opvallende pres-
taties. Bij nader onderzoek blijkt, dat deze vorm van lei-
derschap tot een bepaald moment in de evolutie van
organisaties effectief kan zijn. Daarna verliest hij aan
kracht, omdat het leiderschap is gebaseerd op diepe ang-
sten. De angst voor autoriteit, overgave, verbinding en
liefde. Het is dit type leiderschap dat de oorzaak is van
de problemen, waarvan het beweert er hard tegen te
strijden.Wanneer dit doorzien is en angst niet langer
onze raadgever is, verliest het zijn aantrekkingskracht en
dient een andere vorm van leiderschap zich aan.
Dienend leiderschap gaat over het creëren van een
ruimte, waarin we voortdurend ‘leren te leren’.Vanuit
een gemeenschappelijke gerichtheid zien we velden van
mogelijkheden. Dan zijn we in staat om letterlijk de
toekomst waarin we zullen leven, te scheppen.We leven
onze gemeenschappelijke missie en ieder is met zijn
talenten verbonden aan de groei van het geheel. Een
dienend leider biedt anderen de gelegenheid een einde
te maken aan de beelden van afscheiding. Dit schept de
voorwaarden voor mensen om elk in hun gemeenschap
een betere, vrediger en duurzamer wereld voor ons
allen te creëren. Leren veranderen begint bij de accep-
tatie van elk nu. Dit betekent dat we radicaal stoppen
met sleutelen en starten met accepteren.We leren te
accepteren door op een andere manier naar de zaken te
kijken.

Waarneming is een gevolg, geen oorzaak
Probeer daarom niet de wereld te veranderen

Maar kies ervoor op een andere manier 
naar de wereld te kijken 

Zoek niet langer, maar wordt een vinder

                                                                                                       



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:
Ingrid Vierstraete 050-337332
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 

17-18 mei 2008, Groesbeek
De Poort, Biesseltsebaan 34, 6561 KC.
Zat 10 – zon 16 uur. Cursus €130.
Verblijf 1pk €100; 2pk €90
12-14 september 2008,Wahlwiller
Arnold Janssen Klooster.
Capucijnenweg 9.Vrij 10 – zon 16 uur.
Cursus €175.Verblijf €105

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.
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@pelgrimshoeve-
kafarnaum.nl
18 oktober 2007, Maasmechelen (B)
Openbare Bibliotheek, Deken
Bernardstraat 5, 3630. Don 20-22 uur.
Toegang: €1,-. Info/Opgave:
Simonne.detrez@maasmechelen.be
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
28-29 juni 2008, Groesbeek
De Poort, Biesseltsebaan 34, 6561 KC.
Zat 10 – zon 16 uur. Cursus €130.
Verblijf 1pk €100; 2pk €90

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
ons leiden door onze intuïtie.We teke-
nen de beelden die zich aan ons
tonen, en gebruiken de kleuren die
zich aandienen. Of we laten ons leiden
door onze eigen innerlijke beweging
die vormen en kleuren doet ontstaan.
We werken met potlood, inkt en
acrylverf.
Om een mandala te maken hoef je
niet gestudeerd te hebben of te ‘kun-
nen 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 

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

TRAININGEN
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

Aug. 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. 3

Vergeving doe je nooit voor een ander.

Een ander vergeven kun je niet eens.

Je vergeeft slechts het idee 

over de ander dat je zelf hebt .

Els Thissen
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De betekenis van de liefde

Vader, ik roep U aan in de zekerheid,
dat Uw Stem zal antwoorden.

Uzelf hebt dit beloofd.

Plaats een vonk van waarheid in mijn denkgeest
daar, waar ik onjuiste overtuigingen opgeef.

En ook daar,
waar ik een duister waanbeeld van mijn eigen werkelijkheid,

of van wat liefde betekent - opgeef.

Doorstraal mijn loze gedachten
en help mij de waarheid van de liefde te begrijpen.

Wanneer ik Uw Stem toesta de betekenis van de liefde te leren
aan mijn schone - open denkgeest,

verblijf dan bij mij in Uw liefdevolle mildheid.
En zegen de les met Uw liefde.

ECIW WdI.127.9.1-6
Bewerking. A.v.U.

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

R E G E LT J E S

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

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).

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.2, mei 2007 Waarin o.a.:Het booggewelf van vergeving: Een door Karin
van Grieken vertaald artikel van Kenneth Wapnick over het centrale
thema van de Cursus: Vergeving. Kun je innerlijk in vrede zijn ondanks tumult
om je heen?: Wil Rijsterborgh neemt ons mee door het proces van cor-
rectie dat de Cursus ons aanbied. Annelies Ekeler bespreekt twee princi-
pes van wonderen. In de vaste rubriek: Ervaringen van lezers: Verwend
worden is emotionele verwaarlozing door Karin Barnhoorn. En verder een
nieuwe rubriek: Vraag & antwoord, aankondiging van het nieuwste boek
van Gary Renard: Jouw Onsterfelijke Werkelijkheid, en een prachtig gedicht
van Ronald Belfor: Maak alles anders.
Wie de Nieuwsbrief wil ontvangen kan donateur worden van MIC ( bij-
drage  ? 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 met daarna nog gele-
genheid tot ontmoeting en uitwisseling.
5 augustus: 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.
2 september: Lezing Henny van der Feer: ‘De weg’.
7 oktober: Miniworkshop/lezing door Paul Goudsmit van Centrum Een
cursus in wonderen in Toronto (Nederlandstalig).
4 november: Lezing door Wil Rijsterborgh ‘Jij bent zoals God jou
geschapen heeft.’ Les 94 en 110.

MEER INFORMATIE:
Miracles in Contact, Postbus 3086, 3760 DB Soest.
Tel: 035-8883073, mail: info@miraclesincontact.nl, www.miraclesincontact.nl

ONTMOETINGSPUNT UTRECHT VOOR EEN CURSUS IN
WONDEREN

Ontmoetingspunt Utrecht, maandelijkse uitwisseling rond thema’s
uit de Cursus, Programma van 11.00 tot 12.30 uur: ruimte open
vanaf 10.30 uur. Entree €7(U-pas €5). Locatie: Angelshop, 
Oude Gracht 288a in Utrecht, ingang winkel (15 minuten lopen
van station).
Info: 030-6565024

• 16 september Maria de Wilde: “Werken met je Hoger Zelf in 
je dagelijks leven”

• 21 oktober Rob Middeldorp: “Innerlijke vrede als poort naar 
duurzame vrede”

• 18 november Ad de Regt: “Communiceren met je innerlijke 
stem”

E N  V E R D E R . . .
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I N T E R V I E W  M E T  H A L E A K A L A  H E W  L E N

Cat Saunders

Vertaling: Emilia van Leent
Bewerking:Anita Koster

Toen ik je in 1985 ontmoette zei je: ‘Alle therapie is een
vorm van manipulatie’. Die opmerking veranderde de manier
waarop ik als therapeut met mensen werk totaal.
‘Manipulaties doen zich voor als ik als therapeut denk,
dat jij ziek bent en ik aan jou moet werken.Aan de
andere kant is het geen manipulatie als ik me realiseer,
dat je voorbijkomt om mij een kans te geven te zien
wat in mij beweegt. Dat is een groot verschil.Als het bij
therapie gaat om jouw overtuiging dat je er bent om de
ander te redden, om de ander te genezen of de weg te
wijzen, dan zal de informatie die je aandraagt uit het
intellect voortkomen, uit het bewuste denken. Maar het
intellect heeft geen werkelijk begrip van problemen en
hoe deze benaderd moeten worden. Het intellect is zo
armzalig in de manier waarop het problemen denkt op
te lossen! Het beseft niet dat als een probleem wordt
opgelost met transmutatie - door het gebruik van
Ho’oponopono of daaraan gerelateerde processen - dat
dan niet alleen het probleem, maar alles wat ermee ver-
bonden is, wordt opgelost tot aan het microscopische

niveau aan toe en tot aan het begin van de tijd. Dus ik
denk dat de eerste belangrijke vraag is:“Wat is een pro-
bleem?”Als je dit aan mensen vraagt, blijkt dat er geen
helderheid is, ze verzinnen een manier om het probleem
op te lossen…’

Alsof het probleem ergens buiten henzelf ligt.
‘Precies. Zo kreeg ik bijvoorbeeld een paar dagen gele-
den een telefoontje van de dochter van een vrouw van
92. Ze zei:“Mijn moeder heeft verschrikkelijke pijn in
haar heupen”.Terwijl zij met me praat, vraag ik aan de
Goddelijkheid:“Wat is er in mij dat ik de pijn van die
vrouw veroorzaakt heb?” En vervolgens vraag ik:“Hoe
kan ik dat probleem in mij rechtzetten?” De antwoor-
den op die vragen komen, en ik doe wat me gezegd

wordt. Ongeveer een week later belt die vrouw me
terug en vertelt dat haar moeder zich beter voelt. Dit
betekent niet dat het probleem zich niet meer zal voor-
doen, omdat er vaak meer oorzaken zijn voor wat het-
zelfde probleem lijkt.’

Doordringen tot de kern van het probleem
Ik heb zelf last van terugkerende ziekte en chronische pijn. Ik
werk met Ho’oponopono en andere processen om alle pijn die ik
veroorzaakt heb sinds het begin der tijden weer goed te maken.
‘Ja. En het idee daarachter is dat mensen als wij die in
dit soort helpende beroepen werkzaam zijn, veel pijn
veroorzaakt hebben. Fantastisch om dat te weten toch?
En dat mensen ons ervoor betalen dat wij hun proble-
men veroorzaakt hebben! Maar het gegeven is dat nie-
mand het weet. Psychologen, psychiaters blijven denken
dat ze er zijn om de ander beter te maken. Dus als
iemand als jij naar me toekomt, vraag ik aan de
Goddelijkheid:“Alstublieft, laat me weten wat er in mij
gaande is dat deze pijn in Cat heeft veroorzaakt, vertel
me hoe ik dit kan rechtzetten”. En dan pas ik de infor-
matie toe die me gegeven wordt totdat je pijn weg is of
tot je me vraagt te stoppen. En hierbij is niet zozeer het
resultaat van belang als wel het doordringen tot de kern
van het probleem. Dat is de sleutel.’

Je richt je niet op resultaat, omdat we daarover niets te zeggen
hebben.
‘Precies.We kunnen alleen vragen.’

We weten ook niet wanneer een specifieke pijn of ziekte zal
veranderen.
‘Dat klopt. Stel dat een vrouw een kruid heeft genomen
dat goed zou zijn voor haar, en het werkt niet. Dan is
weer de vraag wat er in mij gaande is, waardoor deze
vrouw die ervaring heeft. Daar zou ik mee werken. Ik
zou doorgaan met reinigen, mijn mond dichthouden, en
het transmutatieproces laten plaatsvinden. Zodra je het
intellect hierbij betrekt, stopt het proces.Wat je moet
bedenken op het moment dat een bepaald type gene-
zing niet lijkt te werken, is het volgende: het kan zijn
dat er sprake is van meervoudige vergissingen - meer-
voudige problemen of pijnlijke herinneringen die de
pijn veroorzaken.Wij weten niets! Alleen de
Goddelijkheid weet wat er werkelijk gaande is.’

We zijn 100% verantwoordelijk voor problemen
‘Weet wel dat je voor 100% de oorzaak van het pro-
bleem bent en dat je dus ook de verantwoordelijkheid
hebt om de vergissing recht te zetten. Kun je je voor-
stellen wat er zou gebeuren als we werkelijk wisten dat
we 100% verantwoordelijk zijn? Tien jaar geleden sprak
ik met mezelf af dat ik mezelf zou trakteren op een
ijsje, een gigantisch ijsje, als ik de dag zou doorkomen
zonder dat ik enig oordeel had over wie dan ook. Ik
ben er nooit in geslaagd! Ik merk op dat ik het vaker

De psychologe Cat Saunders maakte kennis met het Hawaiiaanse principe van Ho’oponopono (zie ook

…van hart tot hart… februari 2007, nr. 1) in een training van Haleakala Hew Len en Morrnah

Nalamaku Simeona. Ho’oponopono betekent eenvoudigweg ‘goed maken’ of ‘een fout corrigeren’.

Volgens de Hawaiianen ontstaan vergissingen door gedachten die besmet zijn met pijnlijke herinnerin-

gen uit het verleden. Ho’oponopono biedt een manier aan om de energie van deze pijnlijke gedachten

of fouten die onbalans en ziekte veroorzaken te bevrijden. Morrnah werd bovendien geïnspireerd om

de drie delen van het zelf bij dit proces te betrekken. Deze drie delen worden de Unihipili (het kind,

het onderbewuste), de Uhane (de moeder, het bewuste), en de Aumakua (de vader, het bovenbewuste)

genoemd. Zodra deze ‘innerlijke familie’ in balans is, is de persoon in één ritme met de Goddelijkheid.

En in deze balans begint het leven te stromen. Op die manier helpt Ho’oponopono om eerst in het

individu en vervolgens in de hele schepping de balans te herstellen.

Als je een probleem wilt oplossen, werk dan aan jezelf

Haleakala Hew Len is voorzitter en administrateur van de
door Morrnah Nalamaku Simeona opgerichte Foundation
of I. Samen met de inmiddels overleden Morrnah heeft hij
jaren met duizenden mensen gewerkt, waaronder groepen bij
de VN en de UNESCO. Daarnaast heeft hij grote ervaring
in het werken met mensen die een ontwikkelingsachterstand
hebben en met criminele psychiatrische patiënten en hun
familie. Het proces van Ho’oponopono ondersteunt en door-
dringt in zijn werk alles wat hij doet.
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herken, maar ik heb het nog nooit klaargespeeld.
Hoe kan ik overbrengen aan anderen dat we 100% ver-
antwoordelijk zijn voor problemen? Als je een probleem
wilt oplossen, werk dan aan jezelf.Als er bijvoorbeeld
een probleem is in relatie tot iemand anders vraag je
dan af:“Wat is er in mij gaande dat deze persoon ertoe
aanzet me dwars te zitten?” De enige reden dat mensen
in je leven komen, is om je dwars te zitten! Als je dat
weet kun je iedere situatie anders bekijken en daar
bevrijding brengen. Het is simpel:“Het spijt me dat dit
gaande is.Vergeef me alsjeblieft”.’

Je hoeft dat niet hardop tegen hen uit te spreken, en je hoeft
ook niet te weten wat het probleem is.
‘Dat is het fijne ervan. Je hoeft het niet te begrijpen. Je
gaat gewoon naar de Goddelijkheid en zegt:“Kunnen
we downloaden?” en de Goddelijkheid doet dat en je
krijgt de benodigde informatie. Maar omdat we niet
weten wie we zijn, downloaden we nooit direct uit het
Licht.We gaan buiten onszelf. Ik weet nog hoe
Morrnah altijd zei:“Het is werk van binnenuit, werk
aan jezelf!”’

Het intellect regelt alleen
Je vertelde eens over de tijd dat je stafpsycholoog was in het
Staatsziekenhuis van Hawaii, waar criminele psychiatrische
patiënten werden behandeld. In de gesloten afdeling kwam heel
veel geweld voor toen je er ging werken, en daar was geen spra-
ke meer van toen je vier jaar later wegging.
‘Dat klopt. Ik ging daar alleen maar naartoe om naar de
resultaten te kijken.Als ze er nog steeds depressief uitza-
gen, werkte ik nog verder aan mezelf.
Ho’oponopono is echt erg eenvoudig.Voor de oude
Hawaiianen beginnen alle problemen als gedachten.
Maar het hebben daarvan is niet het probleem.Wat dan
wel? Het probleem is dat al onze gedachten doordron-
gen zijn van pijnlijke herinneringen aan personen, plaat-
sen of dingen. Het intellect kan dit niet oplossen, want
het intellect regelt alleen. Dingen regelen is niet de
manier om problemen op te lossen. Je wilt ze laten
gaan! Als je Ho’oponopono toepast wil dat zeggen dat
de Goddelijkheid de pijnlijke gedachte tot zich neemt
en deze neutraliseert of reinigt. Je reinigt niet de per-
soon, of de plaats of het ding. Je neutraliseert de energie
die je hiermee associeert. Dus de eerste fase van
Ho’oponopono is de zuivering van die energie. En dan
gebeurt er iets heel moois. Niet alleen wordt die ener-
gie geneutraliseerd, ze wordt ook bevrijd, waardoor er
een spiksplinternieuw begin ontstaat. Boeddhisten noe-
men dit de Leegte. De laatste stap is, dat je de
Goddelijkheid toestaat om naar binnen te komen en
deze leegte te vullen met Licht.

Om Ho’oponopono toe te passen, hoef je niet te weten
wat het probleem of de vergissing is. Het enige dat je
nodig hebt, is om problemen die je fysiek, mentaal,
emotioneel of hoe dan ook hebt, op te merken. Zodra
je het opmerkt is het je verantwoordelijkheid om
meteen te beginnen met reinigen, door te zeggen:“Het
spijt me.Vergeef me alsjeblieft”.’

Dus de echte taak van het intellect is niet om problemen op te
lossen, maar om vergeving te vragen.
‘Ja. Mijn taak hier op aarde is tweeledig. Mijn taak is
allereerst om dingen goed te maken. Mijn tweede taak is
om mensen wakker te schudden die wellicht slapen. En
bijna iedereen slaapt. De enige manier om ze te wekken, is
door aan mezelf te werken! Dit interview is een voorbeeld.
Weken voor onze afspraak vandaag ben ik al bezig
geweest met dit reinigende werk, dus toen jij en ik elkaar
ontmoetten, was het alsof twee plassen water samenkwa-
men. Ze vloeien samen en laten los. Dat is alles.’

Het onderbewuste kind
In de tien jaar dat ik nu interviews doe, is dit het enige waar
ik me niet op heb voorbereid. Mijn onderbewuste kind zei dat
ik gewoon moest komen en met je samen moest zijn. Mijn
intellect heeft van alles geprobeerd om me ervan te overtuigen,
dat ik me wél moest voorbereiden, maar ik heb het niet
gedaan.
‘Goed zo! Het onderbewuste kind kan erg leuk zijn. Op
een keer wilde ik de gebruikelijke afslag nemen van de
snelweg, toen mijn onderbewuste kind met een zingen-
de stem tegen me zei:“Dat zou ik niet doen”. Ik dacht:
“Maar dat doe ik altijd”.Toen ik dichterbij kwam en
nog maar op 50 meter afstand was, hoorde ik nog een
keer:“Hallo daar, zou ik niet doen als ik jou was!” En
nog een keer toen ik er nog maar tien meter vandaan
was, een luide stem zei:“Zou ik echt niet doen als ik
jou was!” Ik nam de afslag toch en zat vervolgens 2,5
uur muurvast in een file door een ongeluk, ik kon niet
voor- of achteruit. Mijn kind zei:“Zie je wel,” en sprak
vervolgens een paar weken niet meer met me.Want
waarom zou hij tegen me praten als ik niet van plan ben
te luisteren?
Ik kan me herinneren dat ik op tv zou komen om over
Ho’oponopono te spreken. Mijn kinderen hoorden het
en zeiden:“Pa, zorg je wel dat je twee dezelfde sokken
aanhebt!” Het interesseerde ze niet wat ik zei. Ze waren
alleen bezorgd of ik wel twee dezelfde sokken zou dra-
gen. Zie je hoe kinderen precies weten wat belangrijk is
in het leven?’

Bron:The Foundation of I, Inc.
Freedom of the Cosmos, februari 2007
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A
ls ik nog maar kort bezig ben met Een
Cursus in Wonderen valt mij de volgende
ervaring ten deel.
Arend moet wat dossiers ophalen van zijn

werkplek in Leiden. Net mijn rijbewijs gehaald heb-
bend, stel ik voor hem te rijden, zodat ik wat ervaring
kan opdoen.Als we op de plaats van bestemming aan-
komen, zet ik Arend af en rijd een smal zijstraatje in.
Schots en scheef parkeer ik de auto voor een deel over
een stoep.Arend heeft gezegd tien minuten nodig te
hebben om wat zaakjes te regelen. Ik heb de (toen nog
Engelse) Cursus bij me en wil verder lezen waar ik
gebleven ben in hoofdstuk twee. Mijn ogen gaan langs
de bladzijde waarop de tekst staat van I am here only to be
truly helpful. Ik wil de pagina ernaast bestuderen, maar
het gaat niet, ik kom er niet voorbij. Mijn ogen willen
de beweging naar opzij niet maken. Na enige pogingen
leg ik me erbij neer. ‘Oké dan lees ik déze tekst wel.

I am here only to be truly helpful.
I am here to represent Him Who sent me.
I do not have to worry about what to say or what to do,
because He Who sent me will direct me.
I am content to be wherever He wishes,
knowing He goes there with me.
I will be healed as I let Him teach me to heal.

De tekst zegt me eigenlijk niet zo veel (jaren later pas).
En ik wil verder met de tekst, die ik me voorgenomen
had te bestuderen. Ik zie iets bewegen vanuit mijn rechter
ooghoek. Opkijkend, zie ik aan de overkant op de eerste
verdieping van een huis, dat een man de luxaflex wat van
elkaar trekt en mijn richting opkijkt.Verder ga ik met het
boek, maar net als zo-even kom ik wéér niet voorbij de
tekst van ‘I am here …’ Weer leg ik me erbij neer en lees
de tekst opnieuw. Op het moment dat ik klaar ben met
lezen overvalt me een ervaring die zich eigenlijk niet
beschrijven laat. Niet te vergelijken met welke ervaring
dan ook. Laat ik een krakkemikkige poging wagen een

beschrijving te geven, of liever een vergelijking te maken.
Stel dat alle liefde die ik in mijn leven ervaren heb de
grootte heeft van een waterdruppel, dan ervaar ik nu
een waterval. Ik word opgenomen in een niet te benoe-
men gevoel van liefde.Alle innerlijke sluisdeuren staan
open. En terwijl ik wat er is in zinderende verrukking
onderga, zie ik weer vanuit mijn ooghoek iets bewegen.
Het is diezelfde man van daarnet, alleen staat hij nu op
het stoepje voor zijn huis. Hij gebaart naar mij op een
manier die grote agressie doet vermoeden. Zijn ogen
staan woest, hij zwaait met zijn armen en zijn mond
beweegt. Ik liplees de woorden: ‘Wat móet dat daar?!’
Hij zegt het met een felle ruk van het hoofd. ‘Wat móet
dat daar!’ zie ik weer zeggen, terwijl een arm krachtig in
mijn richting uithaalt. En ik, in die genadiglijke toestand
van intense vreugde en volmaakte vrede, voel me volko-
men veilig.Tot zeven keer toe zie ik de man in woord
en gebaar naar me uitvallen. En het is goed. Helemaal
goed. Dan draait de man zich om en gaat het huis bin-
nen. Een aantal minuten later begint de ervaring te slin-
ken totdat mij alleen nog een stralend gevoel rest, op
een manier die ik ken.
Waarom deze ervaring mij is toegevallen? Geen idee.
Het bevestigt wel het idee dat ik vanaf het allereerste
moment had, namelijk dat ik met Een Cursus in
Wonderen op de goede weg zit. De goede weg voor mij
trouwens. Er zijn veel goede wegen.
Als we terugrijden probeer ik Arend te vertellen wat er
gebeurde. Hopeloze zaak. Hij zegt dat de man bekend
staat als de buurtpedofiel. En dat hij zich misschien in
de gaten gehouden voelde. Mij maakt het niet uit wat
de man denkt - of lijkt te zijn. Ik vertel hoe vreemd het
was dat een angsthaas als ik niet de geringste neiging
voelde weg te rijden, of de man uit te leggen waarom ik
tegenover zijn huis stond. Dat, al had hij met een ron-
kende kettingzaag op dat stoepje gestaan, ik mij niet
onveilig had kunnen voelen. Onmógelijk!

Annemarie van Unnik

Openbaring?
Wij weten niets! Alleen de Goddelijkheid

weet wat er werkelijk gaande is

De enige reden dat mensen in je 
leven komen, is om je dwars te zitten
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eens hier komen. Het was alsof God het stuur van mijn
auto overnam en zei: ‘Pepper, er is iemand die tijdelijk
minder heeft van wat jij tijdelijk meer hebt en je bent
in de buurt, dus haal een kip’. Ik weet niet of alle vijftig
principes door me heen gingen, maar ik had het er
maar druk mee. Zodra ik een vraag had of een opmer-
king over het gebeurde, kwamen bepaalde delen van de
vijftig principes bovendrijven.
Ik had naar huis willen gaan. ‘Wonderen dienen niet
onder bewuste controle te staan. Bewust geselecteerde
wonderen kunnen een product van misleiding zijn.’Yep,
als ik geweten had waarvoor ik daar was, zou ik de lei-
ding genomen hebben, mezelf misleid hebben en
geprobeerd hebben in te schatten wie, hoe of wat.
‘Eerst is loutering noodzakelijk.’ Nou ja, geheel gelou-
terd stond ik daar niet, maar ik was wel bereid, en
geduld verdreef mijn ongeduld en hielp me bewust te
worden van wat zich aan me voordeed. Ik had net zo
goed in de plaats van die man kunnen staan, dat is me
ook feitelijk wel overkomen, en altijd gebeurde er net
op tijd een wondertje. ‘Wonderen maken het verleden
ongedaan in het heden en bevrijden zo de toekomst.’
Voor wie waren die geneesmiddelen eigenlijk? ‘Het
(wonder red.) kan vele mensen raken die je niet eens hebt
ontmoet en onvoorstelbare veranderingen teweegbren-
gen in situaties waar jij je niet eens van bewust bent.’
Had hij nou maar meer eten gekocht. ‘Een wonder is
een dienst. Het is de maximale dienst die jij een ander
kunt bewijzen.’ Maximaal, dat betekent dat alles wat
nodig was ook gebeurde.
‘Wonderen staan voor vrijheid van angst.’ ‘Een wonder is
een universele zegening van God.’Alle principes tuimel-
den door mijn hoofd tot ik me plotseling realiseerde dat
ik eigenlijk soep nodig had! Een soep van openbaringen
en verzoening. Het recept? Vijftig principes, fijngemaakt
en gemengd in je hoofd, dit langzaam laten simmeren
tot één geweldig, leven gevend iets. Een wonder.

Ik vind het fantastisch als dat gebeurt. Maar ja, dat is
natuurlijk ook waarom het gebeurt.

Pepper Montagu

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, sept/okt 2006.
Website: www.miraclecenter.org

I
k was het niet van plan. Ik wilde alleen nog maar
naar huis. Ik had allerlei dingen geregeld en was
wat mij betreft klaar om te gaan. Maar ja, ik was te
dicht bij de supermarkt om niet even na te den-

ken of ik daarvan iets nodig had. Ik moest er iets halen
maar kon me niet meer herinneren wat het was.
Nou ja, dacht ik, als het belangrijk was zou ik het me
wel herinneren. Ik ben moe en ga nu naar huis. Maar
tegen die tijd realiseerde ik me dat ik een afslag gemist
had en ik dacht, nou, het ziet ernaar uit dat ik nog niet
naar huis ga.
Terug op de parkeerplaats bij de supermarkt kon ik
gewoon niet bedenken wat ik ook alweer nodig had en
ging bijna weer weg, toen mijn innerlijke stem zei
‘gegrilde kip’. En ik dacht waarom ook niet, ik ben
toch hier. Ik haal een kippetje. Nog steeds met weinig
belangstelling worstelde ik me uit de auto.
Zonder me te herinneren wat ik ook alweer echt nodig
had, ging ik recht op de kip af en vervolgens naar de
kassa. Natuurlijk had ik moeten kiezen voor de kassa
waar ik gewoon zelf kon pinnen zonder hulp, met maar
één ding in m’n mandje. Maar ik koos voor de ‘7 of
minder in je mandje’ waar maar een persoon voor me
in de rij stond.
Hij was ongeveer zo oud als ik, rond de zeventig, en zag
eruit alsof hij een pittig leven had gehad. Hij was pijn-
lijk langzaam bezig met het schrijven van een cheque.
Ik kan nog steeds naar die andere kassa, dacht ik, daar is
nog steeds niemand. Ik bewoog ongedurig, wilde onge-
duldig met mijn voet tikken, maar deed dat niet, en die
stille stem in m’n hoofd zei: ‘geduld.’
Ooookéééé. Ik keek naar de artikelen die in zijn mand-
je lagen en zag een aantal geneesmiddelen en een doos
kant-en-klare macaroni en dacht: die dingen heeft hij
echt nodig.

De kassaman onderbrak mijn gedachten: ‘Sorry meneer,
maar uw cheque is niet gedekt.’
Oh boy! Nóg langer wachten. En nog steeds niemand
bij die andere kassa, ik kon nog steeds daarheen gaan…
En die stille stem zei nogmaals, nu iets luider: ‘geduld.’
Oké oké, al goed.
Hoe duur is het verband, vroeg de man, zoekend in zijn
zakken naar geld, waar hij met een trillende hand een
dollar uit haalde. Dat was niet genoeg. Hij probeerde
zich niet te laten kennen, maar angst klonk door in zijn
boze stem terwijl hij de spullen wegschoof en zei: ‘je
mag het allemaal houden,’ en vervolgens loog: ‘ik heb
het toch niet nodig.’
Opeens klonk de stille stem hardop en ik hoorde mezelf
zeggen: ‘wacht even, hoeveel is dat?’
‘Negenvijfenveertig’, snauwde de kassaman die inmid-
dels zijn geduld had verloren. ‘Geen probleem, dat betaal
ik wel.’ En vervolgens zei de oude man met een stem,
die zowel schaamte als opluchting verried: ‘Nee
mevrouw, dat hoeft u niet te doen’. ‘Jawel, en maak u
geen zorgen,’ zei ik, ‘het komt weer bij me terug’. En ik
keek recht in zijn mooie bruine ogen en zei: ‘U weet
heel goed dat het waar is wat ik zeg of niet soms: het
komt weer bij me terug’.
Hij ontspande en zei: ‘Ja, en met mijn zegen’.

De vijftig principes van wonderen
Als dit was gebeurd toen ik nog maar net met de
Cursus bezig was, had mijn ego zichzelf op een voetstuk
geplaatst. Maar door de jaren heen heb ik geleidelijk aan
geleerd God te herkennen en met eerbied in zijn aan-
wezigheid te staan terwijl wonderen gebeuren.
Ik kan me nog goed herinneren, waar mijn hoofd was
terwijl ik naar de auto liep, dat doorleefde de ervaring
van een ‘shift in de waarneming’.Wauw, en ik wilde niet

Wat ik nodig had was een soepje!

in het groene klooster van het land

loop ik door een zuilengang van bomen

niet om ergens aan te komen

maar om te zijn

een monnik komt van de andere kant

het hoofd in het duister van een paraplu:

een vrouw met rokken als wijn

zie ik nu

in een grijze vijver vervuld van hemelse regen

voert het riet een gesprek met de wind

insecten schrijven kringen

hoor het lied van de bomen zingen

de echo van de stem van een kind

Anita Koster

                            



Het is voor mij een intrigerende gedachte: ik ben zowel
Goddelijk als menselijk.
Ik weet en begrijp hiervan dat het Goddelijke in Mij,
het eeuwige scheppende principe is, wat ook wel Liefde
wordt genoemd en dat het menselijke, de tijdelijke
vorm is, het lichaam, de persoonlijkheid waar ik nu mee
verbonden ben. Om vanuit Een Cursus in Wonderen te
spreken, het instrument voor communicatie. Met mijn
lichaam, c.q. mijn persoonlijkheid, doe ik ervaring op
hier op aarde en deel ik met mijn medemensen de
menselijke ervaring.
Wat bij mij steeds meer een inzicht wordt en is, is niet
dat ik het Goddelijke moet gaan ervaren, maar dat het
erom gaat dat ik het menselijke, mijn mens-zijn, in al
zijn facetten van pijn, vreugde, emoties, verlangens, ver-
driet, etcetera, durf te omhelzen en te accepteren.

Verlichting
Gedurende de zoektocht in mijn leven ben ik jarenlang
bezig geweest om verlicht te worden. Het leek mij zo’n
prachtig gegeven, als een stralend licht hier op aarde
rond te lopen. Nu zie ik in, dat het vooral een ego-ver-
langen is geweest, een behoefte aan erkenning en een
wens om verlost te worden van de pijn van de ogen-
schijnlijke afscheiding van het mens-zijn. Nu zie ik in,
dat het er vooral om gaat, of sterker gezegd, uitsluitend
om gaat, het licht te brengen naar dat wat ik (nog) niet
accepteer in mezelf of anderen.
Ik hoef niet verlicht te worden, noch God, want dat ben
ik al. Maar kan ik zijn met dat waar ik nog pijn ervaar,
een oordeel over heb, me van afwend, niet accepteer,

boos over word, of wrok over koester?
Het is een verlichtende gedachte, dat ik niet God hoef
te worden, dat maakt vrij, maar dat ik mijn Goddelijke
inspiratie en inzicht kan aanwenden om naar mijn men-
selijk handelen te kijken.Te kijken met ogen van Liefde
naar al mijn gedoe, gestruikel en zogenaamde onvolko-
menheden van mezelf en anderen.

In relatie-zijn
Ik begrijp en weet dat het fundamentele inzicht is, dat
ik in relatie ben. In verbinding met al wat is. Ik ben
relatie. Het menselijke en het Goddelijke zijn met elkaar
in relatie. Het een ‘gebruikt’ het andere, is verbonden.
God ‘leert’, breidt uit door het menselijke. Het ‘onvol-
maakte’ voedt het Volmaakte.
Het gaat over Leven. Het Leven is en gaat nergens naar
toe. IS. Heeft geen doel noch eind. Is doel en middel
ineen. Oorzaak en gevolg ineen. Eenheid.
Ben ik in relatie of afgescheiden? Kan ik zijn met dat
wat is? In de afscheiding ervaar ik pijn en angst en dit is

tevens de oproep tot terugkeer.
Dit gebeurt onmiddellijk als ik
bereid ben te vergeven ofwel
te Zien. De terugkeer is niets
anders dan dit Inzicht. Ik hoef

niets anders te doen.
Het is deze eenvoud die ons tevens tegenhoudt om dit
te ervaren. Zo eenvoudig kan het toch niet zijn? Het is
net zo eenvoudig als ademen. Je hoeft er niets voor te
doen. Op het moment dat je je met je ademen gaat
bemoeien, krijg je het ook benauwd. En zo is het ook
met het willen ‘oplossen’ van dat wat is. Kan ik zijn met
dat wat is? Kan ik van mijzelf accepteren hoe ik ben in
en met mijn menselijke aard? Vanuit welk punt ‘kijk’ ik
naar de wereld en naar mezelf? Kijk ik vanuit het Hart
met de ogen van Liefde of kijk ik met de ogen van het
oordeel, vanuit het denken?

De Voltooide
Er is geen oplossing, ik ben al verlost en toch blijft die
beweging, dit zoeken gaande. Het is de menselijke
beweging.

Kan ik zijn met de Leegte, met het betekenisloze, met
het Niets? Kan ik me hieraan overgeven, zo dat het in
Zichzelf vervuld voelt met VOL-Ledigheid, het Al-wat
Is, Liefde?
Of vul ik deze Leegte vanuit mijn angst steeds weer op
met mijn ego-verlangens naar ‘verlossing’? 
Het gaat dus niet om verbeteren, veranderen, verlossen,
verlichting enzovoort, maar om het Inzicht dat in de
omhelzing van het mens zijn in al zijn facetten dit Mij
‘terugbrengt’ naar het Goddelijke Domein, waar ik Zie
dat ik nooit ben weggeweest. Ik ben de Voltooide.

Frans Kok
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Principe 3
Geven en ontvangen zijn in wezen één

Dit is een uitspraak die bezien door de ogen van de
materiële wereld, nergens op slaat. Daar geldt immers:
als ik iets heb, heb jij het niet en als ik het jou geef, ben
ik het kwijt.Vanuit dat
perspectief, waarin we
de wereld als een
materiële wereld waar-
nemen, kunnen we alle
mensen en gebeurte-
nissen als beangstigend
ervaren en lijkt dit een
wereld waar we zo-
maar, plotsklaps, alles
kwijt kunnen raken
wat we denken te
bezitten. Opeens is
mijn gezondheid weg
en ben ik ziek, opeens
zijn de aandelenkoer-
sen ingestort en ben ik
bankroet, opeens ben
ik mijn baan kwijt, of mijn geliefde, of val ik van de
trap.
Daarom moet ik me indekken voor gevaren, me verze-
keren en absoluut voorkomen dat ik dingen kwijtraak
die ik bezit.Voorwaar een angstige gedachte, temeer
daar ik nog nooit heb kunnen voorkomen dat ik ziek
werd als ik het werd of bestolen werd als dat gebeurde.
Je zou kunnen zeggen dat ‘hebben’ het sleutelwoord is
in termen van de materiële wereld. En dit idee van
‘hebben’ is gebaseerd op de gedachte, dat we iets missen
als we het niet hebben.
Verder kan het zo zijn, dat je het idee hebt alleen maar
te geven en dat je je niet bewust bent van het feit dat je
ook altijd ontvangt.
Dan kun je jezelf de vraag stellen: Ben ik ooit bereid
geweest werkelijk te ontvangen? Ben ik elke dag bereid
te ontvangen? Kan ik werkelijk en wezenlijk ontvan-
gen?
Waar en wanneer ben ik bang als het om ontvangen

gaat? Wat is het dat ik niet kan ontvangen?

Ook bij dit principe geldt dat onze werkelijke realiteit
niet die van een veranderende materiële wereld is. Onze
werkelijke realiteit ligt in het gebied van Eénheid of van
de Geest. Daar is het wellicht te begrijpen dat alles
alleen maar kan uitdijen of uitbreiden.
Een voorbeeld kan zijn dat wanneer ik een gedachte of
idee aan een ander vertel en de ander deelt die ziens-
wijze met mij, mijn idee zich uitbreidt zonder dat ik
iets ben kwijtgeraakt. Het vermeerdert door het weg te
geven en het wordt sterker in mijzelf door dat te doen.
Daar waar alles Eén is kan zich niets afscheiden en kan
niets kwijtraken. Daar wordt de wereld niet gedefinieerd
via materiële dingen, daar is alleen Geest. Daar zijn

‘hebben’ en ‘zijn’ iden-
tieke grootheden.
Liefde - onze enige
wezenlijke realiteit -
breidt zich alleen maar
uit. Daar waar liefde
zich manifesteert vallen
geven en ontvangen
totaal samen, daar val-
len ‘hebben’ en ‘zijn’
samen.
We kunnen dus niet
anders dan geven en
ontvangen. Geven is
dan onvoorwaardelijk,
zonder verwachtingen,
zonder voorwaarden,
zonder mitsen en

maren, zonder oordeel. En dat geldt evenzeer voor ont-
vangen, dat zonder voorwaarden, zonder verwachtingen,
zonder oordeel zijn vanzelfsprekende plek heeft.

Oefening
Richt je aandacht een hele dag uitsluitend op ontvan-
gen.
Neem je voor alles wat je aangeboden wordt op een
innerlijk bewuste manier te ontvangen. Elke aanraking,
elke handdruk, elke omarming, elk woord, elke glim-
lach, elke blik, elke bos bloemen, elk cadeautje. Ontvang
alleen maar en geef niets terug, en kijk wat je absoluut
niet wilt ontvangen.
Kijk of je in staat bent werkelijk te ontvangen en ervaar
wat het is om te ontvangen.
Herhaal deze oefening regelmatig en kijk of je verschil
merkt in je ervaring van ontvangen.

Els Thissen

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

Liefde breidt zich alleen maar uit

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.

Overpeinzing over het 
menselijke en het Goddelijke

                               



Uit de tijd dat ik nog dramatische
expressie gaf bij het lager beroeps-
onderwijs, herinner ik me dat het
voor de jongens daar erg belangrijk
was om een mooie brommer te
hebben van een merk als Kreidler.
Eén van die jongens zei daarover,
dat dit was om ‘gezien’ te worden.
Zonder een Kreidler was je nie-
mand, deed je er niet toe. En is
‘ertoe doen’ niet wat we allemaal
willen?
Aarde ik hou van jou, het laatste
boek van prinses Irene (met Jessica
van Tijn) is een serie van 12 inter-
views met mensen, die volgens
Irene uit persoonlijke of beroeps-
matige ervaring een diepe liefde
hebben voor de aarde: de verbon-
denheid met de natuur en het ijve-
ren voor vrede vormen de rode
draad van het boek. Het gegeven
dat we ons niet gezien voelen, komt
verschillende keren aan de orde.
Zowel in de woorden van Irene zelf
als in die van de door haar geïnter-
viewde personen. ‘Ik (Irene) kaart
het probleem van deze tijd aan, dat
mensen zichzelf onderschatten in
plaats van dat ze weten dat ze deel
zijn van het scheppen van een geza-
menlijke toekomst. Ze denken dat
ze er niet toe doen.’ Patricia
Mische, hoogleraar
Vredesvraagstukken en Wereldrecht
aan een universiteit in Ohio, for-

muleert het zo: ‘Als we geen ver-
binding met de aarde hebben, heb-
ben we geen verbinding met
onszelf; en visa versa.’ En Irene vult
aan: ‘Zo voelen we dat we niet
meer gezien worden, en dat we niet
meer meetellen. En daar begint het
conflict. Is niet de grootste kreet die
we vandaag de dag op aarde horen
dat we ons niet gezien voelen?’ Het
feit dat veel mensen zich niet
gezien voelen, wordt op deze wijze
direct verbonden met de vervreem-
ding van de natuur. Dat wij mensen
de natuur tot instrument hebben
gemaakt, ‘met het oog op genot,
lust en gewin’, is zich dus niet
alleen door de vervuiling van het
milieu en het verdwijnen van tallo-
ze planten- en diersoorten, keihard
tegen ons aan het keren, maar ook
op die manier. En de verslechtering
van de relatie tussen mensen onder-
ling en de toenemende agressie
heeft volgens de winnares van de
Nobelprijs voor de vrede,
Rigoberta Menchú Tum, met een
gebrek aan respect, het niet meer
‘leven in het goede’ te maken.
Eenzelfde gebrek aan respect als we
voor de natuur hebben. Het is een
terugkerend thema, dat mensen het
nodig hebben om in de natuur te
zijn. Helaas is dat tegenwoordig
steeds meer voorbehouden aan een
meer geprivilegieerde groep en slijt
een steeds grotere groep mensen
hun leven in te grote en versteende
steden. Dat kan dus haast niet goed
gaan.
In deze zin is Aarde ik hou van jou
een pessimistisch boek. Nogal wat
geïnterviewden leggen de vinger op
veel slechts in de wereld en stellen
dat het vijf voor twaalf is voor de
aarde. Gelukkig staat daar ook een
meer positieve benadering tegen-
over. In de eerste plaats van Irene
zelf, maar ook anderen zien licht-
puntjes. En verder worden er veel
mooie uitspraken gedaan. Matthijs

Schouten, hoogleraar Ecologie van
het natuurherstel aan de
Universiteit van Wageningen, zegt
bijvoorbeeld: ‘Soms denk ik dat
afgescheidenheid de enige werkelij-
ke zonde is, waaruit alle lijden ont-
spruit’ en: ‘Openheid is waar het
wezenlijk om gaat’. Gareth
Patterson, leeuwendeskundige, ziet
het ook zo: ‘Als bewoner van twee
werelden zag ik “heelheid” in leeu-
wen en “afgescheidenheid” in men-
sen. De mens, de natuurwereld en
God zijn in onze moderne tijd van
elkaar gescheiden, waardoor de
mens spiritueel en emotioneel ver-
armd is.Als we onszelf zien als een
deel van de natuur, kunnen we de
vernietiging daarvan herkennen als
zelfvernietiging. Dan kunnen we
een begin maken met het helen van
onszelf en de natuur’ en: ‘We staan
op het punt dat we beseffen, al is
het onbewust, dat we ons opnieuw
moeten verbinden. Onze overleving
op deze planeet zou er vanaf kun-
nen hangen. Het is tijd om ons spi-
ritueel te herverbinden met alle
dingen die natuurlijk zijn’. Hans
Andeweg, bioloog en mede-oprich-
ter van het Centrum voor
ECOtherapie: ‘Het is de tijd dat we
ons uitspreken over het licht dat we
in ons dragen. … We zijn hier om
samen met de aarde naar een hoger
plan te evolueren en ook voor dit
avontuur geldt: de weg is het doel.’
Het boek bevat verder interviews
met o.a. Masaru Emoto, Rupert
Sheldrake, Jane Goodall (‘Waarom is
het zo, dat wanneer wij een door de
mens gemaakt object vernietigen,
wij dat vandalisme noemen, en
wanneer we iets vernietigen dat
door God gemaakt is we het voor-
uitgang noemen?’) en James
Wolfensohn. Jammer vond ik, dat er
nauwelijks informatie over het werk
van de verschillende geïnterview-
den wordt gegeven.Als er bijvoor-
beeld gesproken wordt over het
Roots & Shoots programma van
Jane Goodall, wordt niet verteld wat
dit precies is. Kennelijk wordt het
als bekend verondersteld, en wat mij
betreft niet terecht.

25...van hart tot hart ...24 ...van hart tot hart ... nr. 3 - augustus 2007nr. 3 - augustus 2007

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

B
O

E
K

B
E

S
P

R
E

K
IN

G
Samen met de aarde naar
een hoger plan evolueren

‘
Toen ik een lezing bijwoonde over Een Cursus in
Wonderen wist ik: hierin valt alles samen. Eerder
las ik erop gebaseerde boeken, maar nu was ik bij
de bron.Toen later …van hart tot hart… uitkwam,

heb ik me gelijk geabonneerd. Het is praktisch en
geschreven vanuit het alledaagse. Els Thissen weet in haar
stukjes mooi de verbinding te maken tussen theorie en
praktijk. Daar ben ik voor mezelf ook altijd naar op zoek
en het is steeds weer zo’n mooi blad.
In mijn begintijd met ECIW was ik betrokken bij de
oprichting van Stichting Labyrint, ter ondersteuning
voor betrokkenen bij mensen met psychische proble-
men. Er was daar een gereformeerde vrouw met stijf
gepermanent haar, voor mij hét symbool voor de kerk
met haar principes en regels die niet worden nageleefd.
Via mijn werkboekles probeerde ik er anders naar te kij-
ken… en mijn relatie met haar mondde uit in goed con-
tact.Wat een verandering!
Mijn eerste man was veel bezig met spiritualiteit. Ik ver-
zette me tegen die literatuur van hem, waarin ik de oor-
delende God uit mijn jeugd meende te herkennen. Met
mijn huidige partner ga ik nu rustig mee naar de kerk -
en haal er al dan niet iets uit. Heerlijk die vrijheid! 
’s Ochtends na het ontbijt neem ik tijd voor een gesprek
met mezelf als innerlijke coach in de vorm van vraag en
antwoord. Inzichten noteer ik. Gaandeweg zijn de ant-
woorden steeds meer liefdevol geworden. Dat verraste
me en geeft rust. Ik eindig meestal met te bekijken hoe
ik wil dat mijn dag verloopt. En vaak gebeurt het dan
ook zo. Je creëert ten slotte alles zelf.
Tijdens het verhuizen gebeurde er iets geks. Het sleutel-
tje van de antieke kast van mijn man bleek te zijn ver-
dwenen.Vervelend.Vroeger had ik mezelf op mijn kop
gegeven: was er zorgvuldiger mee omgegaan! Nu met
die mildere blik heb ik het veel fijner. De basis daarvan is
het weten dat ik er met Hulp wel uit zal komen. Een
schietgebedje in een lastige situatie en dan gebeurt er
iets.Altijd. Ik zocht overal en scheen zelfs met een
zaklantaarn in de vuilnisbak. En daar, bovenop die berg
troep, lag het gewoon op mij te wachten.’

Innerlijke wijsheid
‘Zo langzamerhand is er ook veel spirituele kennis die
te gebruiken is in bedrijven. Neem kernkwadranten of
de socratische methode. Socrates sprak op de markt met
mensen om ze vanuit hun ervaringen eigen antwoorden
te laten ontdekken. Hij stimuleerde ze hun innerlijke
wijsheid aan te spreken. Dat is ook wat ik in mezelf en
in anderen naar voren probeer te brengen. Ik denk dat
we door de wetenschap en spiritualiteit nu in een situ-
atie zitten, waarin we mooie dingen kunnen gaan ver-
wachten. En waarin het steeds belangrijker wordt het
hart te laten spreken. Neem zo iemand als Herman
Wijffels, een spirituele man. Hij heeft met Bos en
Balkenende, die het niet met elkaar konden vinden (en
Rouvoet), gekeken naar persoonlijke drijfveren - en
waar Nederland naartoe moet. Daarin kon men het met
elkaar vinden. En hoe kom je dan met elkaar tot een
persoonlijk programma? Toen de politici zichzelf pre-
senteerden voor de media, hoorde je geen opgedreunde
lesjes. Het gezegde kwam vanuit henzelf. En je merkte
de verbinding, het was een team. Bijzonder. Er was ook
nauwelijks oppositie.

Leven vanuit het hart, dat probeer ik. Innerlijk weten en
intuïtie haar werk laten doen, associeer ik daar ook mee.
Maar vaak zitten er oordelen voor. In mijn werk ben ik
ook steeds op zoek naar het hart van de ander.Alles valt
of staat met de verbinding die je met iemand weet te
leggen. En daarbij mag die persoon zijn wie hij is. Ik
begeleidde pas iemand die enorm negatief was zonder
dat in de gaten te hebben. Hij straalde toen hij inzag er
zelf invloed op te hebben. En dan gaat het balletje rollen.
Ik zie mezelf als een verbindingslegger. Op diverse fron-
ten: tussen theorie en praktijk, als middelste in een
gezin, en tussen mensen en hun eigen wijsheid.’

Annemarie van Unnik
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Leven vanuit het hart, dat probeer ik

Wie zijn onze lezers? De redactie van …van hart

tot hart… wil ze graag beter leren kennen en…

aan u hooggeëerde lezer voorstellen.

Inge van Ooijen (1947) verhuist met haar vriend

naar Zeeland. Zij runt een bureau voor begelei-

ding van beroepsontwikkeling, leiderschap en

innovatie - te Amsterdam en Zeeland. Annemarie

van Unnik sprak met haar.

                             



27...van hart tot hart ...26 ...van hart tot hart ... nr. 3 - augustus 2007 nr. 3 - augustus 2007

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

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 je liefste bron van vrede 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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Vrijheid is. Dit boek van Brandon
Bays wijst je de weg naar de vrede,
vreugde en vrijheid, die altijd in ons
aanwezig is. Bays:‘Elke keer dat je je
openstelt voor de oneindige aanwe-
zigheid van je Zelf, word je daar
genadig en moeiteloos heen geleid.
Er is geen andere weg naar verlicht
bewustzijn dan via moeiteloos zijn’.
Vervolgens neemt ze je aan de hand
met een oefening om je bij die erva-
ring te brengen. Onderwerpen als
onthechting, vergeving of dankbaar-
heid lardeert zij met verhalen en
eigen ervaringen. Die laatste hebben
wat overlap met die uit haar vorige
boek, De helende reis, dat de wereld
overging.
Enkele suggesties uitVrijheid is:
- Sluit vriendschap met je emoties. Heet
ze welkom. Zonder verhaal erbij zijn
het alleen maar gevoelens die komen
en gaan - en een poort naar je Zelf.
In de kern van de emotie vind je de
vrede die je zoekt.
- Maak schoon schip op alle fronten.

Niet alleen op het gebied van
gedachten en overtuigingen, maar
ook op het gebied van materie.
Houd alleen wat de moeite waard is
en doe dat eer aan.
- Wees dankbaar. Dankbaarheid is een
keuze. Het vraagt volledige aanvaar-
ding van wat er hier en nu is. En ze
trekt altijd genade aan en nog meer
dankbaarheid.
- Houd op jezelf te analyseren.Vlak
voordat een gedachte opkomt kun je
kiezen: versterk ik mijn (smartelijk?)
verhaal - of  geef ik het de ruimte
weg te zweven?
Zelf zegt ze haar verhalen zó zat te

zijn geworden, dat ze geen moeite
meer nam er nog langer naar te luis-
teren. Boeiend is, dat die gedachten,
nu zij zich niet meer konden ver-
heugen in haar belangstelling, niet
langer moeite deden nog in haar op
te komen. En het schijnt zo te zijn
dat in de tijd die je doorbrengt in
gedachtevrij bewustzijn - oneindige
intelligentie altijd en overal met god-
delijke accuratesse en toepasselijk-
heid weet wat er gedaan moet
worden.
Nu krijg ik de neiging de rest van
het boek er ook nog even bij te ver-
tellen. Maar misschien is het leuker
voor u om het zelf te lezen - en
mogelijk te ervaren wat vrijheid is.
Qua inhoud, afwisseling en lay-out is
het trouwens een prettig leesboek.

Annemarie van Unnik

Brandon Bays. Vrijheid is. Forum,
Amsterdam, 2006. €17,50

Sluit vriendschap met je emoties

Deze derde druk bevat een iets
ander nawoord dan de eerste uitga-
ve, waarin sprake was van een
gesprek van Jessica van Tijn met
Irene. Hier schrijft Irene het
nawoord zelf. Inhoudelijk is er ech-
ter geen verschil: de rode draad
wordt geschetst aan de hand van

uitspraken van de geïnterviewden.
Groot voordeel van deze nieuwe
uitgave is de lage prijs. Dus als je
geïnteresseerd bent in het verband
tussen natuur, vrede en spiritualiteit:
kopen en lezen dit boek!

Anita Koster

Irene van Lippe-Biesterfeld met
Jessica van Tijn. Aarde ik hou van
jou; nadenken over onze relatie met
de natuur en over onze gezamenlijke
toekomst. Uitgeverij De Kern, De
Fontein, Baarn, 2006, 3e druk.
304 blz., €12,50

TRAINERSOPLEIDING

‘DE KRACHT VAN HET VERNIEUWENDE DENKEN’

Door inzicht naar innerlijke vrijheid. Een opleiding gebaseerd op de principes van de Science of Mind 

en de filosofie van werelds grootste 

Vernieuwende Denkers.

Het liefdevolle werk van schrijvers als Louise Hay, Ernest Holmes, Wayne Dyer, Joseph Murphy, 

Neale Walsch, Gerald Jampolsky en vele anderen zijn het uitgangspunt in deze veelzijdige training. 

De training bestaat uit een 1e jaar van 9 maanden, twee dagen per maand en kan je – als je dat wilt – 

uitbreiden met telkens een specialisatiejaar tot in totaal 4 jaar. In het 1e jaar word je opgeleid om 

zelfstandig een basistraining over de filosofie van het Vernieuwende Denken aan (groepen) mensen te 

kunnen geven. 

Waar dit toe leidt verwoordt schrijfster Louise Hay zelf heel treffend in een van haar boeken:

‘Ik zie mezelf als een richtingaanwijzer op de ontdekkingsreis naar jezelf.

Door mensen te leren van zichzelf te houden, creëer ik een veilige ruimte, 

zodat ze kunnen ontdekken hoe onvoorstelbaar ze zijn. Dit is het enige wat 

ik doe.Ik help mensen zelf de leiding te nemen. Ik help ze weerstanden uit 

de weg te ruimen, zodat ze in alle omstandigheden van zichzelf kunnen houden.

Dit betekent niet dat we nooit meer problemen zullen hebben, maar het verschil 

is de nieuwe manier waarop we hierop reageren.’

Het 1e jaar wordt afgesloten met een certificaat. Je kunt na dit 1e jaar meteen al aan de slag met meer 

trainingen geven! Ook kan je in alle uitgaven van de Louise Hay boeken geplaatst worden als 

zelfstandig trainer, hetgeen meteen een prima stimulans voor je is! Ook als je (nog) geen plannen hebt 

om training te willen geven, kun je deze opleiding uitstekend gebruiken voor je persoonlijke 

ontwikkeling. Zo leer je onder andere:

• Naar je intuïtie te luisteren.

• Je eigen omstandigheden te optimaliseren.

• Meer waardering en liefde voor jezelf te krijgen

• De leer van metafysica te begrijpen.

• Hoe je kunt meewerken aan genezing van jezelf en anderen.

• Een groot empathisch vermogen met betrekking tot anderen te ontwikkelen.

Uitgebreide informatie over dit 1e jaar en ook de andere specialisatiejaren kun je telefonisch of per e-mail

opvragen of lezen op de website.

Start 1e jaar: 07 en 08 september groep 1. Start 1e jaar: 14 en 15 september groep 2.

1 x in de maand op de vrijdag en zaterdag overdag. Bijdrage €1295,00 inclusief uitgebreid 

lesmateriaal. Dit bedrag mag in termijnen voldaan worden.

Trainer: Carmen de Haan, Praktijk voor Communicatie, Hagelingerweg 74, Santpoort-Noord.

Telefoon: 023-5261144  - e-mail: info@carmendehaan.nl - www.carmendehaan.nl

-ADVERTENTIE-
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