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Het thema van dit nummer van …van hart tot
hart… is Ontmoeting.
Ooit hoorde ik dat mensen in de middeleeuwen
gemiddeld zo’n 300 tot
400 mensen tegen kwamen in hun hele leven.
Nu was dat leven in die
tijd niet zo lang. Maar
toch… Het is iets wat ik
me in deze tijd met treinen, vliegtuigen, mobiele
telefoons en computers
niet eens kan voorstellen. Inmiddels hebben we de 1000e
abonnee op dit blad mogen inschrijven. Dat alleen al is
veel meer dan die 400 mensen. Over die 1000e abonnee
hoort u meer in het mei nummer. Terug naar het thema
van dit nummer. In ontmoetingen kunnen fantastische
dingen gebeuren. Daar treft u in dit nummer allerhande
verhalen over aan. En het is goed om te weten dat elke
ontmoeting met wie of wat dan ook, niets anders is
dan de ontmoeting met mijn eigen gedachten over die
mensen of situatie. En zoals onze gedachten gericht zijn,
zo zullen we de ontmoeting beleven. Dat kunnen heilige
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ontmoetingen zijn of ontmoetingen die om heiligheid
vragen. Als ik die heiligheid op dat moment inbreng,
blijkt mijn ontmoeting volkomen te veranderen. Heleen
de Meijer noemt dat in Goud een verandering van ‘rotte
eieren’ naar ‘gouden eieren’. Ook ontmoeten ECIW en
Familieopstellingen elkaar. De ervaring van vergeven,
zoals ECIW dat aanreikt, kan door een beweging, een
buiging, het simpele zeggen van ‘het spijt me’ enorm aan
kracht winnen. In feite wordt met die uitingsvorm van
vergeving ook de ontmoeting hersteld. Daar waar eerst
afgescheidenheid was, worden mensen nu samen gebracht door te focussen op het hart, op eenheid, en door
het innemen van de eigen plek, zonder geweld, dwang
of manipulatie. En daarin ontmoeten we, hoe kan het
ook anders, vooral ons lieve, grootse, onschuldige Zelf.
Annemarie van Unnik heeft een ontmoeting met Felix
van Hulsen en verhaalt daarvan in de rubriek Leven vanuit het hart. Anne-Joke Vellinga ontmoet (haar gedachten
over) een deelnemer aan haar Attitudinal Healinggroep.
Andere bijdragen zijn van Erika Flock, Hans de Rijke,
Anita Koster, Maaike Plugge en Leneke van der Velde,
waar ook de ontmoeting op de een of andere manier
centraal in staat. En zelfs in enkele boekbesprekingen
gaat het over dit thema. Ik wens u veel leesplezier…
En ﬁjn dat u abonnee bent, dank u wel daarvoor!

Hart: Clea Betlem. Foto pagina 8 en 12: Josette Stevens. Foto pagina 10, 21 en 22 en illus-

Na een lange rit met de auto was ik bijna thuis.
Ik stuurde de auto langs het verzorgingstehuis
tegenover onze woning. Daar stond een oude dame
naar me te gebaren.
Ik stopte en draaide het raampje open.
‘Bent u Trudy?’ vroeg ze.
‘Nee mevrouw, ik ben Leneke. Wacht u op iemand?’
‘Ja, Jaap zou me halen, maar we hebben niet echt
een tijd afgesproken, dus sta ik nu de hele tijd al te
wachten. Hij zou met me uit rijden gaan, gewoon
langs de natuur rijden, want daar houd ik zo van!’
Ik raakte een beetje in de war. Ze zag er zo verloren uit. Ik streelde haar hand en keek haar aan. We
hadden contact en vertrouwden elkaar. Werkelijk, er
stond niets tussen ons.
Toen vroeg ze me of ik Jaap kende. ‘Hij woont op
de Heemskerkerstraat.’ Kon ik hem niet bellen, of
beter nog… misschien wilde ik haar er even langs
rijden?
‘Euh, ja, natuurlijk wil ik dat. Stapt u maar in dan

breng ik u waar u maar zijn wilt.’
‘Wat ﬁjn is dat! Ik zet even mijn looprekje binnen
hoor!’
Op datzelfde moment zie ik een verpleegster, druk
rennend met de telefoon aan haar oor. Duidelijk in
paniek. Ze kijkt naar buiten, rent op ‘mijn’ dame af,
pakt haar bij de arm en neemt haar al bellend mee
naar binnen.
Ze kijkt nog even om, de zuster, en steekt joviaal
haar duim op.
Langzaam rijd ik verder.
Die mevrouw was erg in de war!
Ik ook…
Als in de war zijn betekent dat je dan echt contact
kan maken, wil ik vaker in de war zijn.
Dag lieve mevrouw. Ik hoop dat Jaap nog eens
komt!
Leneke van der Velde

tratie pagina 3 van Het Hart: Annemarie van Unnik. Tekening pagina 15: Janny Buijs. Strip
pagina 7: Hans Bremmers. Tekening pagina 19: Liduïne Jansen.
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op die man. Wraakbelust, teleurgesteld, ontstemd, razend
en ik voel me slachtoffer.
V: Wie zou je zijn, hoe zou je leven, zonder die gedachte?
A: Vrij, ontspannen, met ruimte voor nieuwe mogelijkheden. Met ruimte voor andere mensen in mijn leven.

In de jaren dat ik cursussen, workshops en trainingen
geef ben ik altijd op zoek naar het verbindende
tussen het gedachtegoed waarmee ik werk. Eerst
waren dat Attitudinal Healing (AH) en Een Cursus
in Wonderen (ECIW). Later kwamen daar The Work

Soms zijn overtuigingen zo ingesleten en schuldbeladen
dat we zelfs de voordehand liggende totale onzin er niet
van inzien. Pas als we het concept onderzoeken lijken
we wakker te worden voor het gegeven dat het totale
nonsens is wat we onszelf hebben voorgehouden.

of Byron Katie en Familieopstellingen bij. Er waren
momenten dat ik dacht dat ik die dingen niet kon
‘mengen’. Niets is minder waar. In de loop der tijd
kreeg ik meer en meer zicht op de verbindingen

Overtuiging: Ik heb mijn kind geaborteerd!
V(raag): En is ze geboren?
A(ntwoord): Ja!
V: Hoe oud is ze nu?
A: 26 jaar.
V: Jij hebt je kind geaborteerd! Is dat waar?
A: Huhhh… Ik heb het wel geprobeerd!
V: Dat weet ik, dat heb je verteld. Je bent van de trap gesprongen met het doel de zwangerschap af te breken. En nu
weer de vraag: Jij hebt je kind geaborteerd! Is dat waar?
A: (met verbaasde ogen van ongeloof) Nee…?!

en de wijze waarop het ene aan het andere ondersteunend en dienstbaar is. In het vorige nummer van
…van hart tot hart… schreef ik over de samenhang
tussen met name ECIW en The Work. Hier schrijf ik
over de dienstbaarheid van Familieopstellingen aan
het toepassen van het gedachtegoed van ECIW.

Els Thissen

E

CIW zegt in zin twee van zijn inleiding dat de Cursus een verplichte cursus is. Een eerste reactie zou
kunnen zijn: Dat klinkt niet erg vrij! Als we doorlezen wordt ons gemeld dat we wel zelf het tijdstip kunnen
kiezen waarop we hem doen. En daarin ligt onze vrijheid.
Het kan zijn dat je bij die tweede zin van de inleiding

heid, de Cursus laat er geen misverstand over bestaan,
het gaat om vergeven van wat ons niet is aangedaan. Als
je bij jezelf een hardnekkige vasthoudendheid bespeurt
aan de gedachte dat het je wel is aangedaan, dan is The
Work of Byron Katie een goede en snelle manier om te
ontdekken dat je je vergist. Je ontdekt dat je niet zeker

Het verbindende

al afhaakt. Als je dat niet gedaan hebt dan heb je op enig
moment in de Cursus gelezen dat de Cursus één van de
duizenden wegen is die je kunt bewandelen om te leren
wat iedereen moet leren: ‘Niets werkelijks kan bedreigd
worden, niets onwerkelijks bestaat. Hierin ligt de vrede
van God’ (T.Inl.2:2-4). Anders gezegd: liefde is wat je bent
en iets anders bestaat er niet. Telkens als je iets anders
dan liefde denkt te zien, heb je je vergist.
De Cursus biedt 365 lessen aan, voor elke dag van het
jaar één. Daarnaast de bijpassende theorie in 31 hoofdstukken en een Handboek voor leraren voor de mensen
die zich nog verder willen verdiepen in het gedachtegoed en het naar buiten willen uitdragen door het
eenvoudigweg vóór te leven.
Nadrukkelijk legt de Cursus de nadruk op de toepassing
en de ervaring, in plaats van op de theologie. Want een
universele theologie is onmogelijk zegt hij, een universele ervaring daarentegen wel. En juist naar die ervaring
wil de Cursus je leiden. Daar kan liefde, vrede, vrijheid
aanwezig zijn. Om die ervaring in ons levend te maken,
nodigt de Cursus uit te vergeven. En voor alle duidelijk-
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kunt weten dat het waar is wat je denkt, of dat het jou,
in essentie, niet is aangedaan. Dat kan natuurlijk alleen
als je ervoor open staat dat dit mogelijk kan zijn.
Een voorbeeld van hoe ik dat heb zien gebeuren:

Overtuiging: Mijn verkrachter heeft mijn leven verwoest.
V(raag): Het is jouw verkrachter! Die man is van jou! Is dat
waar?
A(ntwoord): Oeff… nee!
V: Hoe leef je als je denkt dat het jouw verkrachter is en jij
de eigenaar van die man bent?
A: Oef … ja… ongemakkelijk, druk, altijd met hem bezig,
alsmaar boos, razend dat het mij is overkomen.
V: In alle eerlijkheid… een verkrachter heeft je leven verwoest! Is dat waar?
A: Als ik in mijn denken zit… ja. Als ik in mijn hart
kijk… nee. En ik voel meteen spijt opkomen dat ik dat al
die jaren gedacht heb.
V: Hoe leef je als je die leugen gelooft dat een verkrachter je
leven heeft verwoest?
A: Gevangen in mijn gedachten en vol boosheid. Geﬁxeerd
nr. 1 - februari 2009

Zoals gezegd nodigt de Cursus uit tot vergeving. Vergeving
van alles en dat alleen maar áltijd. Daar refereert de theorie
van de Cursus aan en in die richting begeven de lessen zich.
Ons wordt voorgehouden: ‘Vergeving is de sleutel tot geluk’ (Les 121). Les 122 nodigt uit de hele dag de volgende
zinnen in het bewustzijn te houden: ‘Vergeving biedt alles wat
ik wens. Vandaag heb ik dit als waarheid aanvaard. Vandaag heb
ik Gods gaven ontvangen.’
Wat nu als ik dit niet geloof? De Cursus zegt in de inleiding van het Werkboek, dat je niet hoeft te geloven wat
er geschreven staat, ook hoef je de gegeven ideeën niet
te beoordelen. Wel wordt gevraagd ze toe te passen en te
gebruiken. En het gebruik zal je tonen dat ze waarheid
in zich dragen. De vraag die ik regelmatig krijg is: ‘Ik kan
die zinnen natuurlijk wel zeggen, maar hoe weet ik dat ik
écht bereid ben te vergeven of écht vergeven heb?’
Bereidheid
Vergeven is iets dat begint met een intentie, namelijk de bereidheid ervoor open te staan om het te willen! Het betekent
niet dat als ik zeg dat ik daartoe bereid ben, ik het meteen
helemaal kan of doe. Misschien zeg ik ervoor open te staan,
omdat het leven met wraak en grieven ondragelijk is geworden. En dat dit is wat ik weet, zonder dat ik een idee heb
hoe ik moet vergeven en hoe dat eruit zou kunnen zien. Er
moet dan zoiets zijn als een verlangen een einde aan de pijn
te maken. En dat is een goed begin. Dat kan zich voortzetten in een verlangen naar rust en vrede. Een verlangen naar
geluk en vrijheid. Dat vraagt de openheid en bereidheid om
de manier waarop we het leven tot dan toe leefden te verlaten. En soms dienen die manieren zich één voor één aan. Ik
noem er een aantal:
nr. 1 - februari 2009

Het vraagt de bereidheid om voorbij het ego te kijken
en om:
• Niet langer grieven te willen koesteren en de
bereidheid te hebben ze te laten gaan, al is het maar
voor één seconde!
• Niet langer gelijk te willen hebben, al is het maar
voor één seconde!
• Niet langer te willen verdedigen, al is het maar voor
één seconde!
• Niet langer te willen beschuldigen, al is het maar
voor één seconde!
En natuurlijk zijn dat allemaal verschillende vormen
en namen voor een en hetzelfde. Namelijk de bereidheid liefde te willen zien in plaats van angst. De Cursus
noemt dat in Les 265 ‘de zachtaardigheid van de schepping’ zien en laat er geen misverstand over bestaan dat
die altijd en totaal aanwezig is, en dat uitsluitend onze
op deze schepping geprojecteerde gedachten ons daarvan af houden.
Wat hebben familieopstellingen hiermee te
maken?
De wens iets ‘anders’ te gaan zien dan we tot dan deden,
kan een échte wens vanuit het hart zijn. Tegelijkertijd
zien we dat de ingesleten patronen van ons denken en
handelen erg sterk zijn. Het is alweer gezegd en gebeurd
voor we het hebben kunnen stoppen. De Cursus nodigt
uit in de oefeningen van elke dag, om dát wat zich aan
ons voordoet anders te zien. En wanneer we géén vrede
ervaren ons te realiseren dat we niet goed hebben gekeken. Als we boos, geïrriteerd zijn, te blijven oefenen in
het anders-zien van de situatie of persoon. Dat is prima
om zo te doen. En als we onszelf blijven herinneren
aan onze ziele-wens om in vrede en harmonie te leven,
blijven we onszelf ook corrigeren.
Ook kan het behulpzaam zijn om de relatie tussen
mensen ‘in de ruimte neer te zetten’ met behulp van
vertegenwoordigers. Dat is wat in familieopstellingen
gebeurt. We vragen de vertegenwoordigers om naar de
plek in zichzelf te gaan, waar ze zo bereid en open mogelijk zijn om dit werk te doen. In feite vragen we ze
om volkomen op hun innerlijke leiding te vertrouwen.
De informatie over de mensen voor wie ze staan is namelijk buitengewoon summier en dat is ook precies wat
we willen. We maken gebruik van een ‘wetend veld’
en de vertegenwoordigers wordt gevraagd de ‘innerlijke
beweging’ die zich in en aan hen toont te volgen. Dat
betekent bijvoorbeeld dat als er een impuls is om weg te
bewegen van anderen in de opstelling, die impuls ook
te volgen. Zo ontstaat er een energetisch beeld van de
verhoudingen onderling. Wat we te zien krijgen kan in
de vorm afwijken van het beeld dat we van relaties tussen personen hebben in het dagelijkse leven.
Hieronder twee voorbeelden daarvan.
Een vrouw geeft aan een moeizame relatie met haar zus te
hebben. Ze heeft het gevoel dat haar zus teveel een beroep
...van hart tot hart...
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op haar doet en ze weet niet goed hoe daarmee om te gaan.
De zus is al jaren depressief.
We stellen vertegenwoordigers voor de vrouw en haar zus tegenover elkaar op. De zus blijft gebiologeerd naar de grond staren.
Zodra we daar twee personen neerleggen gaat de zus er naast liggen. Bij navraag blijkt de zus twee overleden kinderen te hebben.
Het energetische beeld laat zien dat de levende vrouw bij de dode
kinderen aansluit in plaats van bij de levenden.
Vervolgens hebben we alle aanwezigen gevraagd om dit beeld
oordeelloos in het hart te nemen en het te erkennen door
‘ja’, en ‘het spijt me’ te zeggen vanuit het hart. En om
het gegeven van hoe-het-is vervolgens te eren door ervoor te
buigen. Wat we daarna zien is dat de vrouw opstaat van
de grond en contact maakt met haar zus.
Een vrouw (dochter) brengt in dat het haar niet lukt een
vriend te vinden om een langere relatie mee te hebben. Er is
af en toe een man, maar de relaties duren altijd kort.
We stellen de ouders van deze vrouw en de vrouw zelf op
door middel van vertegenwoordigers.
Na de instructie zo open en bereid mogelijk te zijn om dit
werk te doen, vraag ik hen de innerlijke beweging te volgen.
De vader gaat onmiddellijk naast zijn dochter staan en de
moeder staat apart. Het beeld dat we zien is dat de vrouw in
zekere zin ‘bezet’ is. De vader gedraagt zich als de man van
zijn dochter, in plaats van als de man van zijn vrouw.
De dochter geeft aan dat ze altijd een soort onderhuids gevoel
heeft dat er iets niet klopt in het contact met vader. Maar vader is zo aardig en ze heeft er mede daardoor nooit de vinger
op kunnen leggen.
Wat we doen is de vrouw duidelijk tegen de vader laten
zeggen: ‘Jij bent mijn vader, ik ben je dochter’, en al wijzend naar haar moeder: ‘en dat is je vrouw, mijn moeder’.
En we plaatsen de vader in de ruimte naast de moeder en
tegenover de dochter. Dat geeft onmiddellijk opluchting
bij de dochter, die meteen ruimte voelt om op een nieuwe
manier een (andere) man in haar leven toe te laten.
Ze besluit naar aanleiding hiervan in het dagelijks leven
een andere innerlijke houding tegenover haar vader aan te
nemen door zichzelf er telkens aan te herinneren en dat ook
innerlijk te bevestigen: ‘Jij bent mijn vader, en ik ben je
dochter. Mijn moeder is je vrouw’.
Ook kunnen we kwaliteiten die in een persoon aanwezig zijn opstellen. Of een ‘ziekte’ waarmee iemand
te maken heeft. Het beeld van de relatie tussen de
persoon en de ‘ziekte’ dat we dan te zien krijgen, kan
heel anders zijn dan het idee dat we hebben over hoe
we ons verhouden ten opzichte van die ‘ziekte’.
Een vrouw heeft kanker en geeft aan daarmee een vredige
relatie te hebben. Zij en ik spraken er eerder over dat je
kankercellen in een visualisatie kunt omarmen en er zo een
vriendelijker relatie mee krijgt. Dan wordt de vrouw zich er
opeens van bewust dat ze de kankercellen in haar visualisaties bij zich roept om ze vervolgens ‘af te schieten’. Ze is
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geschokt als ze zich dat realiseert.
Op het moment dat we de vrouw en een vertegenwoordiger
voor de kanker opstellen, zien we dat de vrouw krachtig tegen de kanker begint te duwen om het van de plaats en weg
te krijgen. De vertegenwoordiger die voor de kanker staat,
maakt zich groot en breed en neemt de plaats met stevigheid
in, en… duwt terug!
Op het moment dat de vrouw haar duwen staakt, ‘ja’ zegt
en buigt, komt er zachtheid bij de vertegenwoordiger van
de kanker. Daar staakt de innerlijke strijd en blijkt kanker
open te staan voor zachte begeleiding in alle respect. Daar
wordt kanker een bondgenoot in plaats van een vijand.
Het wonderlijke aan opstellingen is dat vertegenwoordigers iets heel duidelijk wel of niet willen doen of
zeggen. Zolang wrok en verwijt sterker is dan de wil
tot harmonie, is het niet mogelijk om te buigen of de
ander te respecteren.
Op het moment dat we zeggen te willen vergeven en
niet weten of we dat werkelijk handen en voeten kunnen geven in het dagelijks leven, kunnen we door een
opstelling zicht krijgen op waar we ‘staan’ in dat proces.
Omdat de vertegenwoordigers niets weten van de verhoudingen tussen de mensen voor wie ze opgesteld zijn,
laten ze een ongecensureerd beeld zien van de onderlinge relaties. En als er zich in eerste instantie een beeld
van conﬂict of vijandschap toont, verschijnt er daarna
meestal een beweging die harmonie en verbinding
zoekt. Regelmatig doen vertegenwoordigers vergevingswerk voor degene voor wie de opstelling gedaan wordt.
En het gebeurt ook, dat na het zien van het eerste beeld
van hoe de situatie is, degene voor wie de opstelling
gedaan wordt zelf in de opstelling wordt geplaatst.
Dat is het moment waarop duidelijk wordt of er naast
een innerlijke of ziele-bereidheid, ook een bereidheid
is, om deze beweging in de vorm neer te zetten.
Hoe ziet vergeven eruit in een opstelling?
Byron Katie zegt: ‘What is, is!’ Wat er is, is er. Als ik
daarmee strijd verlies ik, en dat maar 100% van alle
keren. Als ik wil dat het nacht is als het dag is, verlies
ik die strijd. Als ik wil dat de hond miauwt en de kat
blaft, verlies ik die strijd.
Dat zegt ECIW ook, hoewel je misschien het gevoel
hebt dat het van een andere kant benaderd wordt. Bij
Byron Katie’s benadering zou je kunnen denken, dat
ik de realiteit mooier wil hebben dan hij is. Bijvoorbeeld: Ik zou willen dat mijn ouders aardig zijn, en ze
zijn het niet. De Cursus komt altijd vanuit de positie
waar duidelijk gezegd wordt dat wat we zien niet is
wat het is, zolang we niet in totaal geluk verkeren. We
zien illusies en het wonder corrigeert ze, zet ze recht,
gaat voorbij de waarneming van het ego en geeft ons
de werkelijkheid. ‘Wij bekommeren ons enkel om het
verwelkomen van de waarheid’ (WdII.14.3:7).
Het maakt natuurlijk niet uit van welke kant we de
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ervaring van de werkelijkheid benaderen als we open
staan voor die ervaring.
Zie het precies zoals het is
In een opstelling, nadat er met wat als probleem ervaren wordt is gewerkt, zeggen we degene voor wie de
opstelling gedaan wordt en die tegenover de persoon
staat met wie er frictie is: ‘Zie het precies zoals het is,
doe er niets bij, doe er niets af en geef de wens op iets
aan de persoon of situatie te veranderen’. En als iemand
die uitnodiging aangaat: ‘Zeg dan, vanuit je tenen en
uit de grond van je hart: Ja!’ Dat herhalen we meestal
enkele malen om het te ‘verankeren’. Daarna is de uitnodiging meestal om ‘het spijt me’ en ‘dank je’ te zeggen. En daarna volgt er een buiging. Dit is het moment
in het proces waarop duidelijk wordt of er vergeven wil
worden of vergeven is.
Een vrouw (dochter) heeft grieven naar haar moeder. Ze
ervaart het als een last en voelt boosheid en verwijt. Ze geeft
aan daar niet meer aan te willen lijden.
We stellen de moeder en de dochter op. Daar komen oma en
overgrootmoeder bij. Duidelijk is dat er van een zich herhalend patroon sprake is. Nadat de grieven zijn uitgesproken
en ermee gewerkt is nodigen we de dochter uit om te buigen.
Ze geeft als antwoord: ‘Ik ga nog liever kapot dan dat ik buig
voor mijn moeder’. Dat is het moment waarop de opstelling
wordt afgebroken.
Soms is er nog geen bereidheid om de eigen interpretatie te laten gaan en een nieuw open terrein te betreden.
De opstelling stoppen gaat niet over schuld, of goed en
fout. Het is kennelijk nog niet de juiste tijd voor iemand op dat moment en dat is oké. En wat goed is om
te weten is dat buigen een andere ervaring geeft dan
niet buigen. En dat is het enige verschil. We kunnen op
een later tijdstip altijd verder gaan waar we de opstelling op dat moment beëindigen.
Een vrouw geeft aan dat het haar niet lukt in haar ‘kracht’
te staan. Ze vraagt zich af hoe dat komt. We stellen de
vrouw en haar moeder op. Op de uitnodiging tegen haar
moeder te zeggen: ‘Jij bent mijn moeder en ik ben je dochter, en ik eer je als mijn moeder’ en vervolgens te buigen,
zegt de vrouw dat niet te willen. We plaatsen moeder op
een stoel. De dochter zegt: ‘Dit is nog erger, nu staat ze
nog verder boven me,’ en ze maakt zich groot.
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We vragen haar: ‘Wil je vrede of gelijk?’ Ze zegt: ‘Vrede’.
Dan nodigen we haar uit te knielen en te buigen. Dat doet
ze en het emotioneert haar sterk.
Terwijl ze nog geknield zit vragen we haar: ‘Hoe is dit
nu?’ Haar antwoord: ‘Rustiger, ﬁjn’.
Dan vragen we haar met haar rug naar de moeder te gaan
staan en naar achteren te leunen ‘in de lijn’. Ze zegt: ‘Dat
voelt krachtig en stevig, staan in de lijn’. Na enige tijd gaat
ze weer op eigen benen staan. Ze zegt: ‘Ik kan nu zelf
staan, ik voel me sterk’.
Door het proces van het zeggen van ‘ja, dank je, het
spijt me’ en het buigen aan te gaan, komen we op
onze eigen, stevige plek terecht. We stoppen met het
op de plek van de ander willen staan en nemen onze
plek in de lijn in en delen in de draagkracht van onze
(voor)ouders. We trekken ons mentaal terug uit het
leven van de ander en komen weer totaal in ons eigen
leven te staan. Byron Katie noemt dat laatste ‘je met je
eigen zaak bemoeien’ in plaats van met de zaak van de
ander. Dat geeft onmiddellijk opluchting. Er ontstaat
ruimte en het gevoel het leven in eigen hand te hebben, in plaats van de machteloze speelbal van daden en
acties van anderen te lijken. We trekken ons denken
terug naar het terrein waar we werkelijk iets over te
zeggen hebben, namelijk dat van ons eigen leven.
En tegelijkertijd zien we in de opstelling ook het
beeld, van wat er door een ander gedragen wordt in
het leven.
Een man van 65 jaar brengt in dat zijn oudste broer altijd
de baas in het gezin speelt, al vanaf het moment dat vader
overleed (toen de oudste broer 11 jaar was). De man is daar
boos over en kan zich daar telkens nog over opwinden.
We stellen de ouders en kinderen van het gezin op. Het
beeld laat onmiddellijk zien dat de oudste broer, aan wie
vader op zijn sterfbed vroeg voor moeder en het gezin te
zorgen, naast moeder gaat staan tegenover de andere kinderen. Tegelijkertijd laat de opstelling zien dat hij zwaar
gebukt gaat onder deze taak en het verschrikkelijk vindt dat
vader hem dat vroeg bij zijn sterven.
Hij deed en doet nog steeds wat zijn vader gevraagd heeft.
Dat is iets wat de jongere broer zich tot op de dag van vandaag nooit gerealiseerd heeft. Het beeld brengt meteen compassie en begrip omhoog bij de jongere broer en dankbaarheid
voor wat de oudere broer gedragen heeft en nog draagt.
De zinnen: ‘Jij bent mijn oudste broer en ik respecteer je als
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mijn broer. Dank je voor alles wat je voor ons gedaan hebt’
en: ‘Je hoeft dit niet langer te dragen’ geven een opluchting
bij zowel de jongere als de oudere broer.
Dat beeld, dat zich telkens weer toont, brengt mij bij
het gegeven dat vergeven allesbehalve een hoogverheven ideaal is, dat alleen voor de allerheiligste onder ons is
weggelegd. Het is alles, behalve dat! Vergeven ligt in de
aanvaarding van alle huis-tuin-keuken en andere situaties.
In het nemen van de verantwoordelijkheid voor eigen
handelen. In het laten van de verantwoordelijkheid van
anderen waar deze thuishoort, namelijk bij die anderen.

D

eze zomer heb ik me zelf een onverwacht
cadeau gegeven.
Een nieuwe cliënte kwam helemaal over
haar toeren bij me binnen. Over drie dagen ging ze
op vakantie en haar hondje zou naar een vriendin
gaan. Maar dat kon opeens niet meer.
Mijn spontane reactie was: ‘Als je echt geen oplossing
weet, ben ik je last-minute adres voor je hondje’. Nou,
dat kwam goed uit. De volgende dag belde ze al, of het
echt kon? Ik ben het ‘nee’ zeggen, om goed voor mezelf te zorgen, nog steeds niet meester. Dus zei ik ‘ja’.
Zo kreeg ik een logé, Chico genaamd. Een vrolijke
Jack-Russel terrier met bergen energie. Mijn eigen
rustige kooikerhondje ging van schrik achter
een stoel liggen, waar ze de vijf weken erna zo
min mogelijk vandaan kwam.
Vijf weken ja! Dat wist ik ook niet van te
voren.
Ook bleek dat het hondje niet alleen
thuis kon zijn. Dan jankte hij de hele
buurt bij elkaar. Dus, zoveel mogelijk
thuis blijven dan maar.
Chico werd gebracht door een vriend van zijn vrouwtje.
Die belde een paar keer, om te vragen hoe het ging en
hij kwam ook nog een keer voer brengen. Elke keer
vroeg hij of hij iets voor mij kon doen in ruil. Dat zette
me aan het denken. Hij had een autohandel en mijn
auto moest nieuwe remschijven hebben. Dus? Geen
probleem! Dat ging hij voor me doen! De dag voordat
Chico’s vrouwtje thuis kwam, haalde hij het hondje op
en we maakten een afspraak.
De woensdag erna zou hij mijn auto komen ophalen en
repareren. Fijn, dan had ik er toch nog wat aan, dacht ik.
Hij is alleen nooit komen opdagen en hij reageerde niet
op mijn telefoontje. Van het vrouwtje van het hondje
heb ik ook nooit meer iets gehoord. Geen bedanktelefoontje, geen vraag naar hoe het is gegaan, niets. Geen
verklaring van de vriend waar hij gebleven is, niets.
Zijn ze in rook opgegaan? Was het een droom?
Natuurlijk, je moet nooit iets voor een ander doen
om er iets voor terug te krijgen. Dat ﬂitste zelfs nog

In het respecteren van wat er is, van dat waar wij geen
zeggenschap over hebben en wat ons niet gevraagd wordt.
Net zoals de boom met de wortels in de grond staat en
met de kruin omhoog. Dat is een gegeven en andersom
werkt het niet. Dat kan elke hovenier je vertellen!
Dat wetende, maakt het vergeven eenvoudig in zijn
soort, dichtbij en héél menselijk. En dat kan ook niet anders. God vergeeft immers niet en maakt zonde daarmee
niet waar. Dat is écht iets voor het rijk der mensen. Die
aanvaarding van wat er is, het instemmen met dát wat er
is, en alleen áls het er is, stemt ons mild, ziet en begrijpt
met het hart en verbindt wat nooit verbroken was.
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Kun je iets over schuld zeggen? Bestaat schuld?
‘Hellinger zegt dat we ons schuldig voelen als we handelen tegen de regels van het systeem waar we bijhoren.
Om deel uit te maken van de mensheid moeten we een
aantal regels respecteren en zodanig bijdragen aan het
geheel van de mensheid. Dat principe vind je terug in
ethisch gedrag. Als we daar tegen ingaan voelen we ons
schuldig.’

door mijn hoofd, toen ik het zo spontaan aanbood.
Maar mijn ego denkt daar anders over. En dat ego
van mij is sterk en koppig en zo vasthoudend als
een terriër. Het blijft maar doorgaan: ‘Nog geen
telefoontje heb ik van haar gekregen. Nog geen
bedankje. En die kerel! Dat is gewoon een oplichter!
Een leugenaar!’
Zo gaat dat maar door in mijn hoofd. Dag en nacht.
Dit zijn mijn vergissingen
Het is al een tijd geleden dat ik in Een Cursus in
Wonderen heb gelezen. Op een of andere manier
krijg ik daar nu behoefte aan. Ik pak het boek en
sla het open waar ik gebleven was. T.7.VIII.1:
‘We hebben gezegd dat er zonder projectie
geen woede kan zijn…’ ( ja hoor, het heet
niet voor niks Een Cursus in Wonderen).
En alinea 5, regel 5 en 6, doet het hem:
‘Maar als je aanvaard hebt dat het jóuw
vergissingen zijn, houd ze dan niet
vast. Geef ze snel over aan de Heilige
Geest om ze volledig ongedaan te laten
maken’. O ja! Dat is het.
Nu kan ik me de Heilige Geest altijd zo moeilijk
voorstellen, dus ik besluit om het aan Jezus te vragen.
Het is al een opluchting om me over te geven aan de
energie van ‘het-niet-meer-weten’. Ik zie Jezus voor
me en zeg: ‘Jezus, dit zijn mijn vergissingen. Het zijn
rotte eieren. Wilt u ze van me aannemen? Ik wil ze
niet meer’.
Hij pakt ze van me aan en in zijn handen worden het
onmiddellijk gouden eieren!
De ontroering die ik dan voel, maakt dat de tranen
in mijn ogen springen. Goud! Daar, in de geest, in
liefde, is het goud!
Als mijn ego nu weer even om de hoek komt kijken:
‘ze belt niet eens even!’, is het makkelijk. Dan denk
ik meteen weer aan die gouden eieren in Jezus’ handen en dan is alles goed. Alles is goud!
Heleen de Meijer
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Ursula Franke, geboren in München, werkt daar als psychotherapeute. Ze heeft een leeropdracht bij de Leerstoel voor
Klinische Psychologie van de Ludwig-Maximilians-Universität te München. Ze geeft workshops, supervisie
en scholing in familie-opstellingen.
een persoon nu aanwezig is in het leven. Of hoe deze
persoon is teruggehouden in het verleden.’

•
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INTERVIEW MET URSULA FRANKE

Kun je God in een opstelling opstellen?
‘Ja natuurlijk. Je moet wel een vraag hebben waar je op
kunt focussen. De vraag is essentieel. Ik heb God wel

De beweging van de ziel
Ursula Franke werkt al meer dan 15 jaar met familieopstellingen. Het geven van een impuls in het
systeem van de cliënt, om te kunnen komen tot
een andere beweging, ziet zij als belangrijkste deel
van haar werk. Els Thissen sprak even met haar.
Els Thissen
Wat bied je aan?
‘Als ik familieopstellingen doe, laat ik dingen gebeuren.
Ergens heb ik het vermogen een veld te openen zodat
dingen zich kunnen laten zien. Dat heb ik in de loop der
tijd geleerd.’
Je zegt vaak: ‘Hoe adem je nu?’ Wat is de betekenis
van de adem voor mensen?
‘Adem is de connectie met het leven. In het adempatroon kun je zien waar de persoon of het organisme iets
nodig heeft. Als ik iemand vraag hoe hij of zij ademt,
dan brengt het de aandacht naar het eigen lichaam. De
adem is de uitruil of wisselwerking tussen binnen en
buiten. Je brengt levensnoodzakelijke moleculen naar
binnen en moleculen die het lichaam niet kan gebruiken
naar buiten, die daar weer worden gebruikt. Je krijgt
iets en geeft iets. Op een meer reﬂecterend niveau kun
je zeggen dat de manier waarop je ademt, staat voor de
wijze waarop je leeft. Het brengt de aandacht naar hoe
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eens opgesteld omdat het een referentiepunt was voor
het hele systeem van de cliënt.’
Wat is een groot inzicht?
‘Wat nieuw voor me is en wat ik nog steeds onderzoek,
is de overlapping tussen het individu en het systeem. Het
individu is de essentie van het systeem. Wat iemand voor
zichzelf doet, doet hij of zij ook voor het systeem. Daar
zit geen verschil in en dat is nieuw voor mij. Het lijkt
een contradictie op het niveau van gedrag, wat het niet
is. Verder wordt het begrip over wat het lichaam uitdrukt
dieper. Niets wat het lichaam uitdrukt, is voor niets. Alles
wat het laat zien, staat ergens in verband met iets van de
cliënt. Het is alsof je een groot mysterie benadert.’
Je zegt ‘als iemand werkt aan zichzelf draagt dat bij
aan het systeem’. Kun je daar meer over zeggen?
‘Ik zag iemand met paarden werken. Wat hij liet zien
is dat het paard de holograﬁsche aanwezigheid van het
geheel leeft. De leider geeft de grootse bijdrage aan het
geheel. Elk paard in de kudde heeft zijn eigen plaats. In
de kudde kan de lagere in hiërarchie erop vertrouwen,
dat de hogere in hiërarchie goed voor hem zorgt. Dat
‘geheel’ bestaat alleen maar door de bijdrage van elk
paard aan het geheel. Dus het geheel kan niet bestaan
zonder al die individuele paarden en niemand kan zonder
het geheel. En er is er nooit één van uitgezonderd. De
beweging van de ziel zijn die bewegingen in het veld,
die zoeken naar het compleet maken van het geheel.’

•
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L E V E N VA N U I T H E T H A R T

Van buiten naar binnen
Hij vroeg me met hem te gaan wandelen
tijdens het interview dat ik met hem wilde
houden. Felix van Hulsen. Na een
enerverende treinreis sta ik rond het middaguur afhaalklaar op perron Holten. De
eerste stop is aan de voet van de Holterberg, alwaar een complete picknick
tevoorschijn getoverd wordt. Daar, zittend
aan een zandpad in de zon, met zicht op
glooiende, groene weidsheid, gaat het
vraaggesprek van start.
Felix (1948), arts en psycholoog, heeft
een vriendin - en woont in Nijverdal. Hij
houdt van doceren, schrijven, zwemmen,
Gregoriaans zingen en… leest u maar.
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Annemarie van Unnik
‘Geuren, daar ben ik gevoelig voor. De geur van zonnebrandcrème bijvoorbeeld kan me direct brengen bij
de herinnering aan reizen en het werken in warme
landen. En de geur van gras… van bomen! Maar op
mijn tocht naar Santiago de Compostella werd ik zwaar
beproefd. Bij de pelgrimshostels is het de bedoeling
dat je schoenen buiten blijven. Alleen, niet iedereen
houdt zich daaraan. Ze werden dan ook wel eens
gestolen. Vanwege problemen met mijn been sliep ik
bij voorkeur onderin het stapelbed. Hoe vaak degene
die boven me sliep niet zijn wandelschoenen aan mijn
hoofdeinde naast het bed parkeerde! En weet je waar
ter uitdamping de sokken gehangen werden? Op het
trappetje voor mijn neus! Hoe ik dat overleefde? Door
mezelf voor te houden. Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij
(ECIW WdI.199). Ik ben niet mijn neus.’
Met oordelen splijten we onszelf
‘Ik ben geboren in een groot, liberaal-katholiek gezin.
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Veel bij ons thuis
draaide om water.
We hadden boten,
er werd gezeild en
na school deed ik
niets liever dan in
de golven springen.
Daarvoor ﬁetsten
we 16 km naar
zee. Bij zwaar weer
mocht dat niet van
mijn ouders vanwege het gevaar.
Maar ik kon goed
zwemmen; zwom
die golven er wel
uit! Het stormde
toen ik een vriendje
dat ook goed kon
zwemmen, vroeg
mee te gaan. Wij
ﬁetsten naar de
kust, gooiden
onze kleren uit en
doken het water
in. Moe gezwommen krabbelde ik
daarna het strand
op. Zoekend begon
ik heen en weer te
rennen, mijn vriendjes naam roepend boven de wind uit.
Drie dagen later spoelde zijn lichaam aan. Weken heb ik
niet kunnen praten. Ik voelde me zó schuldig. Zo diep,
diep, diep schuldig aan zijn dood. Ik, acht jaar oud, had
hem verzopen. Bruisend kind als ik was, wilde ik toen
dood. Leven met een geheim maakte me zwijgzaam.
Elk woord kon me verraden. Ook was er die gigantische
schaamte van Ik Ben Fout. En als gevolg daarvan een
enorme vrees voor straf. En ook een… ik moet gestraft
worden. Tot zelfs: ik straf mijzelf, dan ben ik er in ieder
geval vanaf. Dat is een patroon, waar veel mensen mee
rondlopen. Daarmee splijten we onszelf. We verdelen
onze oren, wat er tussen zit: oor-deel. Het doet ons kritisch kijken naar de ander die ons kan veroordelen, tenzij
we sneller zijn. Een schaakspel van beschuldiging: slachtoffer-dader, aanval-verdediging, onvrede en vrees. En
dat is waar psychotherapie over gaat. Voor die tijd was ik
een ontvankelijk kind, dat genoot van een probleemloze
jeugd in een liefdevol, harmonieus gezin. Wat er op die
leeftijd gebeurde is zó’n belangrijke drijfveer geworden
om mensen te helpen die kampen met gevoelens van
schuld.
Gelukkig ontmoette ik in mijn leven liefdevolle mensen,
leraren en later tijdens mijn studie wijze professoren,
die met hun leven demonstreerden wat ze leerden. En
in het helingsproces komt ruimte vrij om meer open en
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scheppend te leven. En zijn we daarvoor niet geboren,
om medescheppers te zijn, en werktuigen voor vrede?
Loslaten van pathologisch gedrag zorgt voor zo’n
bevrijding. In mijn werk is dat nooit een geïsoleerd proces dat aan mij voorbij gaat. Ik ervaar het als een groot
goed, te mogen bijdragen aan het verminderen van het
individuele lijden en het bijdragen aan vrede.’
Vredesboodschap in het leger
‘Wat ik al niet ondernam om uit dienst te blijven! In één
jaar schreef ik de koningin verschillende brieven. Toen
dat niets opleverde kwam de gedachte: als ik ergens kan
spreken en schrijven over vreedzame weerbaarheid, dan
is het in het leger. Ik heb er een fantastische tijd gehad.
Had ook zo’n lol in het leren schieten. Totdat het onder
een gewelddadige sergeant krijsend dóden ging heten.
Met je bajonet op een pop toe rennen, steken en draaien!
Hij zweepte op tot moordzucht. Toen begon mijn
lichaam dienst te weigeren. Omdat ik een zeer in de
smaak gevallen artikel geschreven had over troepentransport, mocht ik het in poppen steken staken. Ik mocht
troepen gaan begeleiden naar Frankrijk en Duitsland.
Het heeft veel vriendschappen opgeleverd, dat tijdens die
lange reizen praten over geweldloze weerbaarheid, geïnspireerd door Gandhi’s autobiograﬁe en de Amerikaanse
vereniging voor geweldloze weerbaarheid. Ook sprak ik,
als dat zo uitkwam, met de hogere legerleiding over de
rol van de krijgsmacht daarin. Wie zijn wij als familie, als
Nederlanders - dat wij op een klein gebiedje van deze
tuin die aarde heet, mogen leven? Verdediging is zinnig.
Maar is een mensenleven niet een te hoge prijs?
In 1976 kwam ik in aanraking met Een Cursus in Wonderen (ECIW). Het boek was nog maar kort uit. Ik was
in Washington voor een presentatie over vluchtelingenkinderen die gebruikt werden als mijnenopruimers. Ik
was daar zó door aangedaan. Het was een conferentie
om politici warm te maken er iets aan te doen. Op weg
naar het park daar, om te gaan hardlopen en mediteren,
kwam ik langs een boekwinkel. Binnengelopen viel mijn
oog op A Course in Miracles. De inhoud en vorm spraken
me geweldig aan. Dat prachtige Shakespearean English,
het ritme van de taal, de woorden. Plus het feit dat het
boek gegoten is in een theoretisch deel, daglessen en
een handleiding voor leraren. Zeer logisch. De Cursus hielp me concentreren op wat werkelijk belangrijk
is voor de kinderen - en het wakker schudden van de
wereld. Ik las het in het vliegtuig, en onder barre omstandigheden in vluchtelingenkampen. Op een gegeven
moment kwam ik er niet meer mee rond. Ik heb het
lange tijd weggelegd, nadat ik woedend was geworden
op mijn Godsbeeld. Na dagen en nachten bijna ononderbroken opereren, werden we beschoten, en met
name de kinderafdeling. En dat op een moment dat het
kamp eindelijk begonnen was goed te draaien. Bij de
eerste lichting zijn de vluchtelingen enorm angstig. De
toekomstloze ouderen plegen zelfmoord en jongeren
...van hart tot hart...

11

overleven door elkaars brood te stelen. Er is wanorde,
wantrouwen en gebrek aan alles. Er was net wat meer
rust en eenheid in het kamp, toen de beschietingen begonnen. En al stond de boel om ons heen in brand, wij
werkten gewoon door aan de operatietafels. Maar toen
er een granaatscherf op mijn patiënt viel, werd ik me
toch rázend! Ik stormde naar buiten en begon uitzinnig
te schreeuwen. Niet meer te stuiten. Als God daar in
persoon gestaan had, had ik Hem gedood. Ik had ruzie
met God. God in mijzelf, in de personen die gedood
werden - en in de mensen die in hun onwetendheid
schoten, opgezweept door vrees. Een collega-arts heeft
me platgespoten.’
Pelgrimstocht
‘Om de kooravond bij te wonen in Nieuw-Heeten loop
ik vaak over de Holterberg. En ook terug in het donker.
Dat is het mooist. Mijn diepste ECIW-lessen heb ik er
beluisterd. Soms door een koptelefoon, maar ook van
bìnnen. Bij volle maan, bij mist, bij regen. Ik passeer
er een slenk die De diepe hel is genaamd en daarachter
loopt de Vagevuurseweg. Er zitten vossen die zo nieuwsgierig zijn, dat als je
ze weet te boeien, ze
graag met je oplopen. Het gebied is zó
mooi, ik kan er uren
zitten, mediteren, liggen, schrijven. Ik ben
een gelukkig man.
Felix betekent gelukkige, gelukbrenger.
Het is ook echt
een wens van me
geweest dat ik meer
geluk mocht brengen.
Kanker in mijn
onderbeen leidde
tot besprekingen over amputatie. Uiteindelijk ben ik na
twee operaties langdurig bestraald. Als het leven me naar
boven gevraagd had, had ik er vrede mee gehad. Maar er
was het gevoel dat mijn dankbaarheid voor vele dingen,
zoals geboren zijn in een rijk land, veel ﬁjne broers en
zusters hebben en talenten, zich nog meer kon uiten in
een activiteit met en voor anderen. Tijdens de bestralingen ontstond het idee voor een dankbaarheidstocht naar
Santiago de Compostella. Met één been of twee. En in
40 dagen. Niet meer en niet minder, net als Jezus in de
woestijn. Ingegeven ook door de sterke wens alleen te
zijn en me te wijden aan de hoofdthema’s van het Onze
Vader: dankbaarheid, voeding, vergeving en vrede. Ik
vertok op 04-04-2004 om 4.00 uur ’s morgens. Dank
zij een wonder trouwens. Bij het RIAGG was het
onmogelijk zoveel dagen vrij te krijgen. Maar ik werd
gevraagd bij een ziekenhuis te komen werken waar men
mijn wens zonder problemen inwilligde. Daarna was het
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een kwestie van voorbereiding en mijn been in toenemende
mate oefenen. Op mijn tocht naar Santiago ontmoette ik
veel mensen. Maar het lopen deed ik meestal alleen en in
eigen tempo. Omdat ik gemakkelijk omviel als ik mijn
pas vertraagde. Daar schrokken mensen van. Bij weer en
wind onderweg - en alleen zijn… Vogelgeluiden… De
geuren van de natuur... Ik merkte dat als ik lang achter
elkaar liep, het gevoel van vrede zich verdiepte. De eenheid wandelde bij mij naar binnen.’
Beelden veranderen je leven
‘Na een val tijdens het verbouwen van een veestal
dreigde een dwarslaesie. Ik werd geopereerd en moest
daarna lang liggen. Via een vriend kreeg ik Zen-teksten
in het Duits. De jaren dat ik in Genève woonde, sprak ik
Frans en in de kampen Engels. En mijn vader, ooit rubberplantageman, sprak Spaans of Portugees met mijn moeder
als hij niet wilde dat wij hen verstonden. Lol in taal
kregen we echt mee, maar met Duits had ik weinig. Nu
spelde ik die woorden, proefde de klanken, de poëzie…
Inmiddels ben ik lid van een Duitse bibliotheek, waar ik
ook luisterboeken haal. Onderweg, ik maak veel kilometers, lezen ze me
voor. Bijvoorbeeld
Im Westen nichts neues.
Dat gaat over dat
patroon van schuld,
vrees en de verslaving
aan aanval en verdediging - dat vraagt om
vijandschapbeelden.
Psychiatrie gaat over
beelden. Beelden en
visualisaties gebruiken
we actief in therapie.
En iedere spirituele
weg maakt gebruik
van reinigende beelden.
Als je weet welke beelden je wenst, kun je daarmee je
leven veranderen. Bijvoorbeeld door je voor te stellen hoe je over jaren zou willen zijn. Ik doe dat gericht
met patiënten - en voor mezelf. Zo ontstond een tijdje
geleden de droom vrij te mogen spreken over vrede en
vergeving. En dat het als een dans mocht zijn, ongedwongen. En zie, ik word gevraagd voor een interview.
De verlangens die ik opschreef voor het
slapengaan, waren verder nog meer met kleine gezelschappen naar musea en concerten gaan. Of wandelen in
de natuur, de bergen. En eenheid voelen in gelijkheid,
zoals ik ervaren had tijdens de pelgrimstocht. Levenslessen uitwisselen. Beleef- en bezinningsreizen
organiseren. Overnachten onder de sterren naast een
piramide of in een stille oase. Bij het wakker worden
richt ik mijn aandacht op dankbaarheid en op het beeld
dat bij me opkomt. Vanmorgen was dat er een van een
grote vogel die haar nest aan het maken was. Vaak zijn
nr. 1 - februari 2009
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Wraak of vrede?
De macht om te kiezen
ligt werkelijk bij mij.
Sue Schoetker

de beelden die opkomen een ankering voor de dag die
volgt. Soms heeft het een symbolische werking, gaat het
bijvoorbeeld over verzorging, aandacht.’
Herkennen van eigen geweld
‘Twee jaar geleden leefde ik in grotere verdeeldheid dan ik
nu ervaar. 80 procent van mijn leven werd bepaald door
mijn werk. Op een dag gebeurde het, dat buiten de werksfeer, iemand me aanvloog. Die persoon voelde zich onder
druk staan door een situatie waarbij ik zijdelings betrokken
was. Niet het feit dat hij me aanviel was het meest verdrietig, maar te ontdekken dat ik hem een les wilde leren.
Ook in mij was er iets dat hem wilde uitschakelen.
Pijnlijk! Het is me zó bijgebleven. ‘Dit wil ik nooit meer
mét jou - en áán jou doen,’ heb ik hem op een later moment laten weten. Dat herkennen van mijn eigen geweld
- en de daarachter verborgen liefde, was een kantelpunt.
Het bracht me bij de wens breder te willen liefhebben.
Uiteindelijk ben ik dankbaar voor die vechtpartij. Het
bracht me bij de herinnering aan dat diepere verlangen. Ook
bracht het me bij wat de verdrinking van het vriendje me
destijds gedaan heeft. De emoties daarover zorgden voor
verdichting in een bepaalde laag van mijn leven. Terwijl
het juist de bedoeling is blokkades op te heffen zodat het
leven, de liefde, vrijuit kan stromen.
Inmiddels ben ik met de VUT en heb ik een eigen praktijk. Maar toen ik nog in het ziekenhuis werkte, zag ik in
de loop der jaren door de commercialisering, kwantiteit
meer aandacht krijgen dan kwaliteit. In plaats van problemen op te lossen kregen mensen, sneller dan voorheen,
tijdelijke verlichting in de vorm van pillen. Een repeterende
breuk. Terwijl ik ze zoveel meer aandacht had willen
geven. Alleen, er was steeds minder tijd voor. Tegen
sommigen zei ik: oké, als u werkelijk wilt, is er een weg.
En dan schreef ik een recept uit. Erop te lezen stond:
ECIW
Tenmínste 1 maal daags.
Men kan ermee de borstel door het denken halen. Leren
anders te kijken naar de dingen en zichzelf. De ziel naar
buiten te laten komen. Er kwam eens een mevrouw bij
me terug die zei Een Cursus in Wonderen veel te moeilijk
te vinden, maar het bezorgde haar wel een prettig en blij
gevoel. Ik vroeg haar een beschrijving te geven van het
boek. Dat deed ze. Een dik, blauw boek met gouden letters. Nu ze toch al had ervaren wat het voor haar deed,
nr. 1 - februari 2009

adviseerde ik bij gebeurtenissen die haar een gevoel van
leed bezorgden, dit plaatje erboven te zetten.’
Van verslaving naar vrede
‘Vrede loopt via de weg van vergeven. En via bewustwording van onze verslavingspatronen die te maken
hebben met de wereld van schuld, schaamte en angst,
leidend tot oordelen en het afzonderen van mensen. Zoals: ‘Jij bent niet deel van mij. Ik moet iets met of van jou’.
Of: ‘Jij vrouw, moet mij man bekoren - en ik manipuleer
jou zodat jij aan mijn behoeftes voldoet’. Vanuit dit soort
op vrees gebaseerde reactiepatronen controleren we de
ander en proberen die in onze macht te krijgen. Het zijn
beruchte vormen van verslaving aan aanval en verdediging.
En daar gaat het in psycho- en zéker in relatietherapie
over. Veelvuldig verschillen benadrukken en kritisch
analyseren is verslaving aan vrees. En een verslaving is een
beperking van gedrag. Het meeste van ons gedrag is verslavingsgedrag. Bij verslaving aan schuld is een deel van de
therapie - er wezenlijk in te gaan zitten. ‘Vertel nog eens,
wat heb jij fout gedaan?’ Dat vinden mensen moeilijk.
Onbevangen luisteren naar het verhaal van iemand die
zich geharnast heeft om straf en verdoemenis te ontlopen,
geneest. Het haalt de laag eraf. Maar alles begint met elkaar
vertrouwen en weten dat je niet volmaakt hoeft te zijn.
Psychotherapie is een wonder, waarbij je wegen zoekt
naar elkaars ziel. Hoe dichter je bij de ziel komt hoe meer
vrijheid. Naast professionele methodes en technieken,
zoek ik die wegen ook door goed te luisteren en te bidden - en zo het contact openend. Waar de ander zich nog
klote voelt, wil ik eerst vrij zijn om dat heel even mee te
ervaren - en daar dan met de ander overheen te kijken.
Dat bidden is voor mij ook een manier om me te verbinden met dat grote geheel. Er is een veel grotere liefde,
waarin ik een radertje ben. Als ik in de verhouding tot degene die zich zo bedrukt voelt, een bevrijdende factor mag
zijn… dat heeft iets te maken met mijn verlangen naar het
meest blijvende, liefde. Over de liefde valt eigenlijk weinig
te zeggen. Het is alomvattend en de enige voedingsbodem
van echt één voelen. Vertel me wat de liefde niet is? Vrees
daarentegen is afgescheiden en schreeuwt erom gehoord
te worden. Therapie gaat over het bewustzijn van vrees en
angst. Ik help mensen op zoektocht te gaan naar het onbeschreven blad in zichzelf - dat wat iedereen kent, ergens
in de diepte van de ziel. Die plaats van voedende vrede en
lichte liefde. Gelukkig hebben sommige mensen pijn aan
de buitenkant… zodat ze op zoek gaan naar de binnenkant.
En dat is ieders persoonlijke pelgrimstocht.’

•

Waarom zou je niet overlopen van vreugde
als jou wordt verzekerd
dat al het kwaad dat jij denkt te hebben gedaan,
nooit is gedaan, dat al je zonden niets zijn,
dat je zo zuiver en heilig bent als je werd geschapen,
en dat licht en vreugde en vrede in jou wonen.
ECIW WdI.93.4:1
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Mijn hart leidt me
Ik heb besloten om mijn hart te volgen! Dat heb ik al
meer dan anderhalf jaar geleden gedaan, maar het heeft
even geduurd voor ik hiervoor ook echt de verantwoordelijkheid durfde te nemen en me niet meer liet
verleiden om toch het ‘normale’ geplaveide pad te gaan.
En nog steeds wil de twijfel wel eens toeslaan… Maar! Ik
heb besloten om mijn hart te volgen. Simpelweg omdat ik niet anders kan. Mijn hele Zijn, inclusief mijn lijf,
verstart als ik het niet doe.
En alles in mijn leven wijst
me in de juiste richting, de
richting van mijn hart. Er
zijn oneindig veel mogelijkheden. Alles wordt geregeld en ik word geleid. Het
enige wat ik hoef te doen, is
de moed hebben om er invulling aan te geven en het
dan ook ECHT te doen.
Een paar maanden geleden
besefte ik dat pas goed.
Toen zag ik dat echt alle
mogelijkheden voor me
open lagen. Een heel jaar
lang had ik vrijheid gewenst
en gedacht dat ik wel zou
weten wat ik zou gaan
doen, als ik maar niet meer
naar school hoefde of geld
moest verdienen. Maar toen
het moment daar was, bleek
ik al mijn moed nodig te
hebben.
Ik was net naar school
gegaan om te zeggen dat ik
niet meer zou komen. Ik had een geweldig baantje waardoor ik goed had gespaard en dat ik elk moment op kon
zeggen. De wereld lag voor me open. Maar ineens voelde
ik de spanning. Het was geen vervelende spanning of
paniek, maar het was wel spannend. In de tijd die volgde
maakte ik plannen, die ik voortdurend weer veranderde
en was ik doordat de twijfel toesloeg, bijna weer gevallen voor het veilige, bekende pad. Mijn hart stuurt me
namelijk niet naar wat ik volgens de maatschappij op deze
leeftijd zo’n beetje zou moeten doen. Ik wil niet naar
school. Ik wil niet uit m’n hoofd leren. Ik wil geen werk
alleen om geld te verdienen. Ik wil geen huis kopen. Ik
wil niet meedraaien in een razendsnelle wereld waarin ik
mezelf kwijtraak. Ik wil niet maar af en toe bezig kunnen
zijn met wat me écht interesseert. Ik wil geen dingen
doen die ik niet wil en ik wil al helemaal niet horen, dat
iedereen dat nou eenmaal wel eens moet. Ik weiger

14

...van hart tot hart...

Activiteiten
chronologisch

te geloven dat het leven moeilijk is.
Mijn hart leidt me naar Liefde, naar avontuur. Ze heeft
me laten inzien dat ik de wereld anders kan zien en zo
uit het oude patroon kan stappen. Het was zo’n opluchting om dat te beseffen! Ik had me zo gevangen gevoeld
en ik had er bijna aan toegegeven, dat ik dan maar eens
‘volwassen’ moest worden en in moest zien hoe ‘het echte
leven’ was. ‘We kunnen nou eenmaal niet altijd blijven
ﬂiereﬂuiten.’ Ik heb het
echt wel geprobeerd hoor,
om gewoon mee te doen
‘zoals het hoort’. Maar het
lukt niet en iets in mij heeft
zich er altijd tegen verzet.
Er kwam een moment,
waarop ik zo depressief was
geworden, dat ik dacht dat
ik dan wel gek zou zijn. Ik
stond op het punt om collectieve overtuigingen over
het leven te gaan geloven,
toen ik nog net mijn hart
hoorde roepen.
Het eerste wat ik toen heb
gedaan, is mijzelf ervan
overtuigen dat het leven
makkelijk is! En het werd
makkelijk. Het werd precies wat ik erin zag. En dat
is het nu nog steeds, alleen
nog mooier. Want elke dag
leer ik weer nieuwe dingen
en word ik uitgedaagd om
anders naar de dingen te
kijken. En ze veranderen
en vormen zich naar wat ik nodig heb. Het is zo bijzonder
om te zien, dat alles wat je nodig hebt er voor je is, letterlijk. En zo sta ik soms verbaasd te kijken naar het gezegende leven dat ik leid, dat ik mezelf toe sta om te leiden.
En nu mijn hart. Want dat wil ik volgen. Ik ben bereid en
gereed. En wat ik nu ga doen? Ik weet het niet, ik leef het
leven! Iemand zei laatst tegen me: ‘be a fulltime adventurer’. Ja! Dat is wat ik ben, een avonturier, fulltime. Ik
heb wel plannen maar ze kunnen altijd weer veranderen.
Waarschijnlijk ga ik reizen, of niet, als iets anders een beter
plan is. Niets ligt vast. Ik sta open voor wat zich aandient
en wat er op mijn pad komt. Ik doe wat in de ‘ﬂow’ is
en ik geniet van alles! Zo leef ik mijn eigen school, stel ik
mijn eigen opleiding samen. En onderweg hoop ik licht te
kunnen brengen en inspiratie. Lang leve het hart!

30-31 jan & 1 feb 2009, Wahlwiller
Training Familie- Systeemopstelling
7 februari 2009, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
25 februari 2009, Kloetinge
‘Vergeef, en je bent vrij’
1 maart 2009, Moorveld
Miniworkshop ECIW
7 maart 2009, De Rijp
Familie- & Systeemopstelling
8 maart 2009, De Rijp
Familie- & Systeemopstelling
21 maart 2009, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
22 maart 2009, Naarden
Miniworkshop ‘God zien in alles’
28-29 maart 2009, Groesbeek
Familie- & Systeemopstelling
4 april 2009, Hilversum
Landelijke Facilitatordag
5 april 2009, Moorveld
Miniworkshop ECIW
18 april 2009, Renkum
Open workshop
23-26 april 2009, Wahlwiller
Meditatief mandala schilderen
10 mei 2009, Moorveld
Miniworkshop ECIW
6 juni 2009, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
7 juni 2009, Moorveld
Miniworkshop ECIW
26-28 juni 2009, Wahlwiller
Open Workshop
19 juli 2009, Moorveld
Miniworkshop ECIW
27 juli-7 aug 2009, Havelte
‘Jij bent het op wie je gewacht hebt’
13 september 2009, Moorveld
Miniworkshop ECIW
19-20 september 2009, Groesbeek
Familie- & Systeemopstelling
26 september 2009, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
11 oktober 2009, Moorveld
Miniworkshop ECIW
17 oktober 2009, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
20-22 november 2009, Wahlwiller
Familie- & Systeemopstelling
6 december 2009, Amersfoort
Miniworkshop ECIW
12 december 2009, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
27 dec’09-1 jan’10, Havelte
Van oud naar nieuw
22-24 januari 2010, Wahlwiller
Facilitatortraining

ACTIVITEITEN
WORKSHOPS
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.
25 februari 2009, Kloetinge
Wo. 20–22.30 uur. Dorpshuis Amicitia,
Schimmelpenninckstraat 14, 4481 AH.
Deelname: �5 leden, �8 niet-leden.
Opgave: Nelleke Koole 0113-312263 /
reikihuis@zeelandnet.nl
ZOMERWORKSHOP
‘Jij bent het op wie je gewacht hebt’
In deze zeer intensieve zomerworkshop
zoeken we de ervaring van waarheid,
liefde en vrede in onszelf. Krachtige oefeningen brengen ons voorbij
oordelen en schuld naar de ervaring
van innerlijke vrede en eenheid. En
daarin ontdekken we dat wij het zelf
waren op wie we gewacht hebben.
Voor iedereen die behoefte heeft aan
een radicale ommekeer in zijn of haar
denken door op een intensieve manier
kennis te maken met de werking van
The Work of Byron Katie, Attitudinal
Healing, Een Cursus in Wonderen en
Familie Opstellingen. De oefeningen
werken door in je dagelijks leven en
leiden tot een totaal andere ervaring
dan die je gewend bent. Er is geen
voorkennis vereist. De bereidheid deel
te nemen is voldoende.

27 juli-7 aug 2009, Havelte
Ma 10.30 – vrij 11.00 uur.
Meeuwenveen, Meeuwenveenweg 1-3,
7971 PK. Cursus �575. Verblijf 2pk
�560; tent �510 (beperkt mogelijk).
Familie & systeemopstellingen
‘Ja’ zeggen tegen dat wat er is, ... als dat
ook is wat je wilt. Die kans heb je in
een familie- of systeemopstelling. Inzicht
in de situatie en ‘ja’ zeggen tegen dat
wat er is voelt als het herwinnen van je
vrijheid, die er overigens altijd al was.
Het geboortegezin, het huidige gezin,
een werksituatie of strijdende elementen
in een relatie of persoon kunnen onder
andere onderwerp zijn van een opstelling. Doordat de situatie fysiek in de
ruimte zichtbaar wordt, worden ook
patronen en spanningsvelden zichtbaar.
Deze aan het licht te brengen, leidt vaak
tot harmonisering en genezing van die
relaties, patronen en verhoudingen. Het
gaat bij een opstelling niet om goed of
fout, of om de beoordeling van een situatie. Slechts om het transparant, en daardoor inzichtelijk maken van de situatie.
Op basis daarvan kan degene voor wie
de opstelling wordt gedaan een nieuwe
keus maken, of niet.
7 maart 2009, De Rijp
8 maart 2009, De Rijp
Zat/zon 9.30-17.00 uur. Het Rijperhuis,
Sloep 1, 1483 HA. Deelname: �60 per
dag. Opgave: Frans Kok 0299-673404 /
frans@franskokmfweb.nl

Aanmelding activiteiten e/o bestelling
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)

Maaike Plugge
HET HART
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28-29 maart 2009, Groesbeek
Zat 10-zon 16 uur. De Poort, Biesseltsebaan 34, 6561 KC. Cursus �130.
Verblijf 1pk �110; 2pk �100
19-20 september 2009, Groesbeek
Zat 10-zon 16 uur. De Poort, Biesseltsebaan 34, 6561 KC. Cursus �130.
Verblijf 1pk �110; 2pk �100
Open Workshop
Wie wil kan in deze workshop werken
aan een persoonlijk thema. Els Thissen werkt, in alle vrijheid, in de groep,
individueel met die deelnemers die een
kwestie inbrengen.
18 april 2009, Renkum
Za. 10-16.00 uur. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Utrechtseweg
119, 6871 DR. Deelname: �45. Info/
opgave: Lien Bernard 026-3341820
26-28 juni 2009, Wahlwiller
vrij 10-zon 16 uur. Arnold Janssen
Klooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA.
Cursus �180. Verblijf 1pk �115
Mini-Workshops ECIW
Moorveld, 10-12.15 uur. Op basis van
donatie, tenzij anders vermeld.
1 maart 2009, Moorveld
22 maart 2009, Naarden
Zon. 10.30-13.00 uur.
Thema: ‘God zien in alles’.
Besant Hall, Meentweg 9. Info/opgave:
www.nieuwemens.nl
5 april 2009, Moorveld
10 mei 2009, Moorveld
7 juni 2009, Moorveld

19 juli 2009, Moorveld
13 september 2009, Moorveld
11 oktober 2009, Moorveld
Meditatief mandala 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
tekenen de beelden die zich aan ons tonen, en gebruiken de kleuren die zich
aandienen. We werken met potlood,
inkt en acrylverf.
Om een mandala te maken hoeft je niet
gestudeerd te hebben of te ‘kunnen
tekenen’. Het enige dat van je gevraagd
wordt is de bereidheid open te staan
om –in stilte- de impulsen van het
moment te volgen.
23-26 april 2009, Wahlwiller
Arnold Janssen Klooster, Capucijnenweg 9, 6268 BA.
Do 10-zo 16 uur. Cursus �195 (incl.
papier, acrylverf). Verblijf �145 (1pk).
TRAININGEN
Landelijke facilitatordag
Voor facilitators van Attitudinal Healing- en Course groepen en voor mensen
die overwegen een groep te starten.
(Uitwisseling, casuïstiek, nieuwe ontwikkelingen.)
4 april 2009, Hilversum
Za 10-16.30 uur. Nieuw Nazareth Dr.
Cuypersplein 7, 1222 NC.
Op basis van donatie.

AT T I T U D I N A L H E A L I N G G R O E P E N
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richtlijnen van AH. Als je belangstelling hebt om aan een groep deel
Ik hoef geen partij te kiezen
in netelige situaties,
ook al verwacht mijn kind dat van mij.
Wanneer ik in gedachten kies voor liefde,
werkt dat meestal wonderwel goed.

Een liefhebbende moeder

Training Familieopstelling
Voor mensen die zelf opstellingen willen gaan begeleiden. Heb je belangstelling? Neem dan contact met ons op.
30-31 jan & 1 feb 2009, Wahlwiller
Vrij. 10-zon 16 uur. Arnold Janssen
Klooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA.
Cursus �195. Verblijf 1pk �115
Trainingsdagen Familieopstelling
2009: 7 feb; 21 mrt; 6 jun; 26 sep;
17 okt; 12 dec; Hilversum Nieuw
Nazareth, Dr. Cuypersplein 7, 1222
NC, 10-16.30 uur. Per dag �60
De activiteiten worden verzorgd door
Els Thissen.

Aanmelding activiteiten e/o bestelling
Naam:
Straat:
Postcode en plaats:
Telefoon:

Informatie en opgave
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
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(z.o.z.)

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

Centrum voor Miracles-Studies
Luipertstraat 12,
6237 NM Moorveld,
tel: 043-3647987
e-mail: cms@elsthissen.nl
website: www.elsthissen.nl

te nemen kun je contact opnemen met de facilitator. Gevraagde bijdrage:
gratis tot maximaal e7,- per bijeenkomst. Je mag méér betalen.
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 (1):
Nicole Blaauw 055-5336916
Apeldoorn (2):
Emina van der Sluis 055-5226651
Doetinchem:
Pieter Vegter 0575-451799
Hengelo:
Pieter Vegter 0575-451799
Lochem:
Jan Helmus 0573-257927
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
Beverwijk:
Frans Kok 0299-673404
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):
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Annemarie van Unnik
070-3467932
Den Haag (3):
Yvonne Scharis 070-3522379
Gouda:
Marianne Spoor 0182-532396
Lekkerkerk:
Jans Ooms 0180-663408
Monster:
Anne-Joke Vellinga 030-6920905
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 (1):
Fleur Smelt 035-6920802 &
Anne-Joke Vellinga 030-6920905
Huis ter Heide (2)5:
Anne-Joke Vellinga 030-6920905
Nieuwegein:
Corrie van Zijl-van der Klij
030-6038241
Soest (1)6:
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
Veenendaal:
Leneke van der Velde 06-21506214
Werkhoven:
Cobi Schilp 0343-477517
Zeist:
Etty de Graaf 030-6990028
Noord-Brabant
Breda:
Jopie van Heeren &
Henny van der Feer 076-5208377
Eindhoven:
Mieke Panhuysen 06-15354156 &
Diny Smits 040-2425260
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
Limburg
Berg en Terblijt:
Riny Blom 043-6041816
Echt:
Peter Winteraeken 0475-484833
Moorveld:
Els Thissen 043-3647987
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

Thema: Werken aan werk
Voor rouwverwerking na het
verlies van een naaste of dierbare
3 Voor mensen die gedurende een
lange tijd ziek zijn
5 Jongerengroep
6 Voor ouders van kinderen die
kort of lang geleden overleden zijn.
7 Voor kinderen die een ouder,
broertje of zusje verloren hebben
of chronisch ziek zijn.
8 Leesgroep Jampolsky
1
2

Nieuwe groepen
Monster:
Anne-Joke Vellinga
030-6920905

Intervisie-groepen
Voor facilitators van AH- en/of
Course-groepen
Algemene informatie
Centrum voor AH 043-3647987
Noord-Brabant
Henny van der Feer
076-5208377
Midden Nederland
Fleur Smelt 035-6920802 &
Anne-Joke Vellinga 0306920905
Limburg/Sittard
Beppie Cloo
046-4581597

Set van 12 kaarten met de
geïllustreerde principes van

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
Houthalen:
Maria van Engeland 0497-571303 (NL)
Christiane Volders 0498461212 (B)
Oelegem:
Fons & Diane Melis 03-4816439
Schoten:
Beja Pingnet 03-6588287

Attitudinal Healing door
Annemarie van Unnik.
Prijs �3,- (excl. verzendkosten). Te
bestellen bij:
Stichting Centrum voor Attitudinal
Healing. Tel 043-3647987;
Luipertstraat 12, 6237 NM Moorveld;
E-mail: ahnl@elsthissen.nl

OOST-SPANJE
Benitachell (Alicante):
Trudi van Dorp (0034)
965973199/639361999
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R E G E LT J E S

MIRACLES
M
I R A C L E S iinn C
CONTACT
O N TA C T
PLATFORM VOOR EEN CURSUS IN WONDEREN

De principes en richtlijnen van Attitudinal Healing komen uit Een cursus in
wonderen (A Course in Miracles©). Stichting Miracles in Contact (MIC), als
platform voor Een cursus in wonderen in Nederland en België faciliteert lees/studiegroepen, workshops en lezingen, een maandelijkse ontmoetingszondag in
Amersfoort en geeft een Nieuwsbrief uit. Zij is het contact- en ontmoetingspunt
voor studenten en leraren van ECIW.
MIC ontmoetingszondag. Iedere eerste zondag van de maand vanaf 13.30 u
tot 17.00 uur bent u van harte welkom in het Meridiaan College, Daam Fockemalaan 12, 3818 KG Amersfoort. Tijdens deze ontmoetingszondagen wordt er
een lezing met miniworkshop gegeven en verzorgt MIC een uitgebreide boekentafel. Er is een MIC-infostand voor nieuwe Cursusstudenten en na de lezing is
er tijd voor uitwisseling en kennismaking. Ook liggen er folders van leraren met
hun cursusprogramma. Er wordt een vrijwillige bijdrage van �8 per persoon
gevraagd, kofﬁe of thee inbegrepen. Uw eerste kennismaking is echter gratis.
MIC ontmoetingszondag
1 maart / Koos Janson. ‘Jij vraagt niet te veel van het leven, maar veel te
weinig.’ Iedereen streeft naar geluk. Maar of het nu om een ijsje gaat, een baan,
gezondheid of een levenspartner, Een cursus in wonderen stelt nog steeds: jij
vraagt veel te weinig van het leven. Er valt oneindig veel meer te vragen! Een
interactieve lezing.
5 april / Jaarlijkse Grote MIC-Ontmoetingsdag – thema ‘vrijheid’. De
Cursus zegt kernachtig: je bént vrij - omwille van Wie je bent: een schepping
van God. Zo ervaren wij dat niet altijd. Daarom laten we die dag de Cursus
aan het woord over vrijheid en we kijken hoe dat uitwerkt in de praktijk van
alledag. Van 10.30-16.30 uur zijn er 2 x 10 verschillende workshops simultaan.
3 mei / Tomas Vieira en Nouk Sanchez. Maak kennis met de sprankelende
ervaringsdeskundigen en auteurs van ‘Take me to truth, undoing the ego’, die na
kennismaking met de Cursus zich geheel wijden aan het volgen van de weg die
leidt naar de Waarheid via het ongedaan maken van het ego. Een dynamische
Engelstalige lezing (met simultaanvertaling) vol humor en praktische tips.
7 juni / Peter Winteraeken / Liefhebben. ‘Iedere keer dat je niet een en al
vreugde bent, komt dit doordat je met een gebrek aan liefde op een van Gods
scheppingen hebt gereageerd’ (T5.VII.5:1). We kunnen deze zin ook omdraaien: ‘Iedere keer dat je een en al vreugde bent, komt dit doordat je met een
overdaad aan liefde op een van Gods scheppingen hebt gereageerd’. De cursus
stelt daarmee een uiterst welkome beloning in het vooruitzicht: vreugdevol
zijn, vraagt eenvoudigweg lief te hebben. Hoe gaat dat in zijn werk ‘eenvoudig
liefhebben’?
5 juli GEEN ONTMOETINGSDAG!!
MIC website www.miraclesincontact.nl voor het bekijken van het zondagprogramma en de routebeschrijving, de dagelijkse Cursus-lessen, het forum, een
vraag- en antwoordservice, de activiteiten van leraren in binnen- en buitenland,
een overzicht van de studiegroepen en de webwinkel met boeken, audio- en
dvd materiaal. Contact: din. en vrij. tel 035 8883073, E-mail info@miraclesincontact.nl of Postbus 3086, 3760 DB Soest. MIC Nieuwsbrief. Een abonnement? via de webwinkel of tel 035 8883073. Prijs �15 p.j. (4 nrs). Los nr. �4,50

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
Healing & meditatiecentrum Happy body and mind. Voor een
behandeling of geleide meditatie kun je ons bereiken op het nummer
00 32 49 8461212 Houthalen-België. www.happybodyandmind.be
Mantra zingen voor kinderen en hun verzorgers in Amsterdam da
Costaplein 12 van 10.30 tot 11.30 elke vierde zaterdag info Lucienne
0636102294
(H)eerlijk jezelf 5 daagse workshop in de Auvergne (Fr.) met als
leidraad het Werk van Byron Katie. ‘s Morgens op ontdekkingstocht
in jezelf, ‘s middags er op uit in de prachtige omgeving. 15 juni t/m
19 juni. info www.vriendschapmetjezelf.nl Marianne Heijerman.
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Boosheid doet pijn, vergeven geneest.

Ontmoeting

Walter Eric Jacobson

EN VERDER...

Telkens

Ontmoetingspunt Utrecht voor Een Cursus in Wonderen
Maandelijkse uitwisseling rond thema’s uit de Cursus via mini-workshops. 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: 0306565024. Voor de komende periode zijn de volgende bijeenkomsten
gepland
• 15 februari Janny Buijs: Mens erger je niet.
• 15 maart Wil Rijsterborgh: Als ik me niet verdedig, ben ik werkelijk
veilig.
• 19 april Harry Welch: Inspiratie in relatie
• 17 mei Frans Kok: Wat is werkelijk behulpzaam zijn?

wanneer jij iemand ontmoet,
bedenk dan
dat het een heilige ontmoeting is.

Zoals je hem ziet,
zie jij jezelf.
Zoals je hem behandelt,

CD lijst

behandel jij jezelf.

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
Heart of Kindness �18,50
David Whyte
Close to Home �20,50
Wild Roses/Beth & Cinde
Voices on the Wind �19,00
Northren Lights �15,00
Kathy Zavada
Trust there is love �19,00
Union �19,00
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In Love Divine �19,00
I’m right here �19,00
Journey Home �19,00
Mother‘s Song �19,00
Return to love �19,00
Kirtana
Parrish Light �18,50
Healing Rain �18,50
Kurt van Sickle
River of Life �19,00
Sophia
Journey into love �19,00
Hidden waters/Sacred ground �19,00
Return �19,00

Zoals je over hem denkt,

Karen Drucker
Hold onto Love �19,00
All about love �19,00
Songs of the Spirit I �19,00
Songs of the Spirit II �19,00
Songs of the Spirit III �19,00

denk jij over jezelf.

Vergeet dit nooit,
want in hem

Shine �19,00

zul jij jezelf vinden

KAARTEN
Zodiac Angel Cards (engelstalig). �20,00

of verliezen.

(excl. verzendkosten �6,20).

ECIW T8.III.4:1-5
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Hoewel angst het enige probleem is
en liefde het enige antwoord,
schrijf ik… zolang mijn patiënten geloven
dat ze hun lichaam zijn en
medicijnen nodig hebben om te genezen,
medicatie voor.
Walter Eric Jacobson

Ontmoeting met Ineke

A

fgelopen donderdagavond hadden we onze
AH-bijeenkomst. Toen mijn collega-facilitator
en ik de kamer waar de groep al klaar zat binnenkwamen, voelde ik een enorme onrust hangen. De
wereld was gek geworden, en even ging door mij heen:
wij zijn met onze groep net de wereld in het klein. Of
voelde ik alleen mijn eigen chaos?
Ik begon dus maar met thee in te schenken, iets waar ik
gewoonlijk rustig van word. Intussen zag ik dat Ineke uit
haar tas een pak papieren haalde en die aan iedereen begon uit te delen. Geen idee wat het was, maar het hielp
mij niet om me rustiger te gaan voelen. Toen hoorde ik
haar zeggen: ‘Anne-Joke, van déze twee papieren heb
ik geen kopieën gemaakt, die moet jij maar even voor
iedereen kopiëren’. Ik weet niet of het een direct gevolg
van deze opmerking was, maar op dat moment vloog
er een ﬂinke puts hete thee over mijn arm, over de tafel
en op het vloerkleed. Snel ging ik aan de slag om de
theevlekken uit het kleed te poetsen en haalde iets kouds
uit de vriezer om op mijn arm te leggen. En de stapel
papieren van Ineke legde ik een eind uit het zicht; ze
konden mij gestolen worden.
De toon van de avond was gezet: het zou niet meer
rustig worden... (althans niet in mijn hoofd). Het werd
inderdaad een bijna koortsachtige avond. Hoewel er vele
pareltjes van uitspraken en inzichten de revue passeerden,
voelde het tegelijk of we met ons allen op drift waren.
Bizarre interrupties leken over elkaar heen te buitelen en
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ik had het gevoel dat ik alle zeilen moest bijzetten om…
ja, om wat eigenlijk?
Tegen het eind van de avond dacht ik weer aan de
papieren van Ineke en ik realiseerde me, dat ik helemaal
niet wist wélke van de papieren gekopieerd moesten worden en ik vroeg haar met grote tegenzin of ze dit even
op de papieren wilde aangeven.
Na aﬂoop hadden mijn collega-facilitator en ik veel te
evalueren. Wat was er gebeurd? Hoe hadden wij ons
gevoeld? Ik vertelde dat ik mij meer een politieagent
dan een liefdevolle facilitator had gevoeld. Het was mij
de hele avond niet echt gelukt om me vredig te voelen
en ik gaf daar stiekem anderen de schuld van. En daar
voelde ik mij ook weer niet goed over.
‘En bovendien,’ besloot ik, ‘wat is dat voor dwaasheid
dat ik Ineke haar boeltje moet gaan kopiëren? Ik heb er
geen bal zin in om me voor haar karretje te laten spannen.’
Op dat moment realiseerde ik me, dat ik deze avond
niet liefdevol voor mijzelf en niet trouw aan mijzelf was
geweest. Niet Ineke, maar íkzelf heb me voor dat karretje laten spannen en in plaats van nee te zeggen, had
ik me inwendig boos op haar zitten maken. Ik nam het
besluit om Ineke de volgende dag te bellen en te vertellen dat dit een vergissing van mij was geweest en dat ik
de kopieën niet wilde maken. Ik wilde dat graag op een
liefdevolle manier doen en ik vroeg de Heilige Geest mij
bij te staan.
nr. 1 - februari 2009

Een wandeling
Vrijdag wilde het niet lukken Ineke te pakken te krijgen
en toen ik zaterdag tijdens het boodschappen doen de
heerlijke herfstlucht opsnoof, kreeg ik een briljant idee:
ik wilde een wandeling maken en ik zou Ineke vragen of
ze zin had om mee te gaan. Ineke was mij vóór: ze belde
míj. En ja, ze had enorme zin om mee te gaan wandelen,
dus we spraken af waar we elkaar zouden treffen.
Toen ik haar ontmoette, gaf ik haar haar papieren terug
en vertelde rustig dat ik ze niet ging kopiëren. Zonder
verdere uitleg, ik wilde eerst haar reactie zien. ‘Oh, dat
is in orde, dan doe ik het zelf. Maar ik dacht dat jij een
kopieerapparaat had en daarom heb ik het jou gevraagd.’
‘Ja dat klopt,’ hoorde ik mijzelf zeggen, ‘ik heb een
kopieerapparaat, maar dat is een oud barrel, één en al
rottigheid.’ Oeps, wat deed ik nou? Ging ik uitvluchten
zoeken? Was dát liefdevol?
En toen begon ik te vertellen. Dat het kopieerapparaat
er helemaal niet toe deed. Maar dat ik had gemerkt dat
ik het domweg niet wilde en dat ik daar niet helder over
was geweest. En dat het er eigenlijk ook niet toe deed
waaróm ik het niet wilde, maar dat ik mijn ongemak
daarover op haar had geprojecteerd en bozig op háár
was geworden. Dat ik gemeend had dat zíj anders had
moeten doen en dat ik later heb ingezien dat dát waanzin
was. En dat ik toen heb gekozen om er vanuit liefde naar
te willen kijken en zag dat het juist een prachtige leersituatie was die ze me had geboden.
Ineke begon zich alsnog te verontschuldigen. Het was
nooit haar bedoeling geweest mij voor haar karretje te
spannen. ‘Lieverd, je hóeft je niet te verdedigen. Er ís
geen schuld. Niet bij jou, niet bij mij. Zoals het gaat,
gaat het en dat is perfect! Ik ben je juist dankbaar omdat
je me een kans hebt gegeven om vrij te worden…’
Projectie
Ik vertelde haar dat wat ik in de buitenwereld zie, een
afspiegeling is van wat ik van binnen voel. Dus als ik mij
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aan haar gedrag erger, is er kennelijk iets in mijzelf dat ik
niet accepteer. Wij doen dat allemaal voortdurend, onze
eigen (onbewuste) blokkades op de ander en op de wereld projecteren, en met de bedoeling om er zo zelf vrij
van te worden. Maar in feite maken we hier noch onszelf
noch de ander door vrij. Het zorgt er alleen maar voor
dat we ons meer en meer van elkaar verwijderen. Het is
het begin van ruzies en oorlogen. Maar we krijgen hulp.
Kwesties als ‘voor een karretje spannen’ komen langs als
kansen om onze eigen blokkades onder ogen te leren
zien en onszelf te leren vergeven. Om zo wérkelijk vrij te
worden van onze eigen diepgewortelde schuldgevoelens
die, zo zegt Een Cursus in Wonderen, ten grondslag liggen aan alle soorten van onvrede. En de ander, waarmee
ik eigenlijk één ben, kan ik vergeven als dat goed voor
mij voelt. Maar eigenlijk heb ik die niets te vergeven,
omdat zij niets fouts heeft gedaan. Integendeel, zij is mij
behulpzaam geweest om deze vergevingsles te oefenen
en daar ben ik haar dankbaar voor.
Wat voelde het goed dit inzicht met Ineke te delen! Ik
kon wel dansen van vreugde. Het deed me ook plezier
Ineke´s gezicht naast mij nu zo opgeklaard te zien. Alles
leek ineens zo duidelijk en eenvoudig. En alle ellende
leek zo onnodig! We spraken er nog wat verder over,
met andere voorbeelden uit onze beider levens. Het
kwam allemaal op hetzelfde neer: de keuze maken er
liefdevol mee om te willen gaan. En laat dan de wonderen maar komen.
‘Weet je,’ stelde Ineke uiteindelijk voor, ‘dit is zó´n
goede les. Zullen we dit op de volgende AH-avond
inbrengen? Als voorbeeld, als illustratie. Hier heeft iedereen wat aan.’
‘Sterker nog,’vulde ik aan, ‘ik zou je toestemming willen
vragen om hier een stukje over te schrijven voor ...van
hart tot hart..., vind je dat oké?’
Liefde breidt zich uit.
Anne-Joke Vellinga
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Ik leer mijn patiënten gedachten van angst
(depressie, angst, boosheid, ziekte),
te vervangen door liefhebbende gedachten.
En dankbaar te zijn voor wat er is.
Ondanks wat hen is overkomen
kunnen ze kiezen voor vrede en liefde.
Walter Eric Jacobson.
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Witte mannen en de liefde

E

Langzaam klap ik mijn houten bankje op en staande richt
ik me naar het altaar.
Ik bevind mij in de kleine, sober ingerichte kloosterkerk van de trappisten van Zundert, de monniken en
de gasten in lange rijen in de koorbanken. Tijdens de
ochtenddienst worden we uitgenodigd om samen met de
monniken brood en wijn te delen. Dat gebeurt vooraan
in de kerk in een grote kring rondom het altaar. Schuifelend achter mijn buurman aan kom ik precies op de
plaats te staan, waar de morgenzon door het hoge raam
naar binnen komt.
Door de zonnestralen heen kijk ik naar de monniken in
hun grote witte pijen. De mouwen van hun pijen reiken
bijna tot op de grond. Dat is altijd hard werken, wanneer
een monnik iets gaat voorlezen uit zijn gebedenboek en
zijn mouwen moet opstropen. Ze zien er staande in een
kring, indrukwekkend uit. Tijdloos. Alsof ze daar altijd
hebben gestaan en dat altijd zullen blijven doen.
Mijn gedachten gaan terug naar een ervaring van jaren
geleden. Een beeld komt op van een man in witte kledij.
Ik dacht dat het een monnik was…

Tunnelvisie

rgens in de loop van mijn leven vond ik het
blijkbaar nodig om irreële angsten te creëren.
Ik was er goed in. Eén situatie in het bijzonder
staat mij nog op het netvlies gebrand.
Ongeveer 15 jaar geleden werkte ik in de nabije stad.
Ik deed avonddiensten en mijn werktijd eindigde om
22.00 uur. Omdat ik toen niet in het bezit van een auto
was, verplaatste ik mij op de ﬁets. De tocht duurde
ongeveer driekwartier. Het ﬁetspad dat ik gebruikte, lag
langs een autoweg die aan beide kanten was omgeven
door hoge bosschages. Rechts van de weg een industrieterrein, links de ringvaart. En om aan de andere
kant van de autoweg te geraken, moest ik door een
‘eng’ ﬁetstunneltje.
In de zomer vond ik dit goed te doen, maar in de
winter sloeg mij de angst om het hart. Altijd lag de
ﬁetstunnel er donker, koud en vaak ook nog nat, glinsterend bij. In mijn optiek de perfecte plaats voor een
misdaad. Vanaf het moment dat ik van mijn werkplek
vertrok, begon ik mijn horrorﬁlmpje in elkaar te sleutelen. In de hoofdrol een overvaller, die mij de ene keer
ﬁetsend, de andere keer lopend, van m’n ﬁets aftrok en
mij vervolgens ‘iets’ (de daad was niet geheel duidelijk,
maar het was erg) aandeed. Neem van mij aan dat het
stressvol forensen was op deze manier.
Ik vroeg derhalve aan een vriend of hij bereid was om
omstreeks 22.30 uur vóór het ﬁetstunneltje op mij te
wachten, zodat ik er niet alleen door hoefde. Dat wilde
hij. De bewuste avond ﬁetste ik in het donker richting
tunnel. Al vanaf een ruime afstand tuurde ik naar het

schamel verlichte gat daar in de verte, in de hoop mijn
vriend in het vizier te krijgen. Ik naderde het tunneltje
en mijn adem werd sneller. Bah, wat eng. Geen vriend
in zicht, verdorie. Wat nu? Afstappen was geen optie.
Op de ﬁets kon ik immers sneller vluchten.
Plotseling schoot het door mijn hoofd dat mijn vriend
misschien iets was overkomen. Misschien lag hij aan
de andere kant van de tunnel te wachten op mijn hulp.
Met alle kracht trapte ik op de pedalen, door de tunnel
en eruit. Hè, hè, gered. Ik stond aan de andere kant.
Hm, geen vriend. Maar misschien ligt hij wel vóór de
tunnel en heb ik hem over het hoofd gezien… Dus
weer met alle kracht in de pedalen en hup, door de
tunnel. Echter, geen vriend te bekennen, ook niet in de
berm. Geen slachtofferscenario, geen plaats delict. Waar
zou hij kunnen zijn? Was hem iets overkomen en kon
ik hem in het donker niet vinden? Dus ik terug. Met
een noodvaart wederom door het tunneltje.
Inmiddels had ik nu drie keer door het tunneltje geﬁetst en werd ik mij ervan bewust dat mijn angst tot
geen enkel ‘resultaat’ had geleid. Ik besloot te stoppen met deze onzinnige actie en in plaats daarvan te
vertrouwen op God. En zo ﬁetste ik naar huis. Onderweg trof ik mijn vriend, die zijn excuses aanbood. Hij
was te laat van huis gegaan en had daarom niet op tijd
aanwezig kunnen zijn.
Toen begon het tot mij door te dringen. God had blijkbaar een ander plan voor mij.

Ze dwarrelen binnen
één voor één
als vertraagde sneeuwvlokken
de monniken van de abdij
Notre Dame d’Aiguebelle

Het luiden van de vesper klinkt
en zij gaan zitten
één voor één
ieder op zijn eigen plaats
twee rijen witte pijen

Ze zingen samen
soms gaat één voor
het hoofd gebogen
gekromd van eeuwige devotie
éternel est son amour

Anita Koster

...Ik was uitgenodigd voor de presentatie van een boek
van een vriend van mij in het toenmalige nieuwe tijdscentrum Oibibio in Amsterdam. In dat boek werden
de vorige levens van een aantal mensen beschreven. De
overhandiging van het eerste exemplaar zou worden
voorafgegaan door een collectieve regressiesessie onder
leiding van de schrijver. Ondanks mijn weerstanden om
in een groot gezelschap naar een vorig leven terug te
gaan, besloot ik op het laatste moment in de mand van
de luchtballon te stappen. Deze luchtballon zou mij naar
een willekeurig vorig leven brengen.
Vrij gemakkelijk belandde ik in het Zuid-Duitsland van de
12e eeuw en zag ik mezelf als oude abt zieke dorpelingen verzorgen. Naar beneden kijkend, zag ik mijn vieze en gehavende
voeten scherp voor me. Ook de bochel op mijn schouder torste
ik voelbaar mee. Mijn kledij bestond uit een gehavende bruine
pij. Ik zag mezelf rondlopen in het dorpje langs de paar huizen
en het eenvoudige kerkje. Ik was te oud om het klooster nog te
besturen en het was nu mijn taak om de zieke en oudere dorpelingen te verzorgen. De mensen kwamen graag naar me toe.
Aan het einde van mijn reis zag ik op een heuvel een in het wit
geklede gestalte staan. Eerst dacht ik een trappister monnik te
zien, maar dichterbij gekomen bleek de gestalte licht uit te stralen. Ik knielde neer voor deze engel, die zegenend zijn hand op
mijn hoofd legde, terwijl hij mij vertelde dat de liefde voortaan
mijn levensthema zou zijn.
‘De liefde van Jezus Christus is met je.’ Een grote monnik met een lange, grijze baard is in de kloosterkerk
op me afgekomen, om mij na de wijn en het brood de
vredesgroet in te ﬂuisteren en mij te omhelzen. Wakker schrikkend uit mijn overpeinzingen, beantwoord ik
onhandig zijn omhelzing. Hij kijkt mij aan en het lijkt
wel of er een lichte glimlach uit zijn ogen spreekt. Alsof
hij zegt: ‘Liefde, daar moet je niet over denken of over
schrijven, liefde moet je leven’.
Gehoorzaam draai ik me om en omhels mijn buurman.

Erika Flock
Hans de Rijke
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Een Cursus in Wonderen leven hoe doe ik dat? Dat
is een vraag die ik mij regelmatig stel. Het gaat immers niet om ﬁlosoﬁsche bespiegelingen, theoretische
discussies of tekstinterpretaties over ‘Wil je liever gelijk
hebben of gelukkig zijn?’ (T29.Vll.l:9), maar om te ervaren
dat een leven in innerlijke rust en vreugde werkelijk
mogelijk is. Waar je ook bent en wat er ook gebeurt.
En dit is weggelegd voor iedereen! ECIW zegt: ‘Kun jij
je voorstellen wat het betekent geen bekommernissen,
geen zorgen en geen angsten te hebben maar gewoon
de hele tijd volkomen kalm en vredig te zijn?’ (T15.1.1:1).
Beide passages uit ECIW spreken mij zeer aan. Want
ik heb veel tijd van mijn leven besteed aan gelijk willen
hebben in plaats van gelukkig zijn. En gelijk willen
hebben brengt me wat ik eigenlijk niet wil, namelijk:
ergernis, boosheid, angst, afstand, verdeeldheid, winst
en verlies, piekeren en zorgen. Alles behalve geluk, innerlijke rust en een gevoel van verbondenheid. En dat
is wat ik werkelijk wil!
Mijn moeder
Iemand die mij enorm triggert hierin is mijn moeder.
Ik houd veel van haar en kan me soms enorm aan haar
ergeren. Dan ervaar ik allesbehalve innerlijke vrede.
Wat is het toch dat maakt dat ik mezelf toesta mijn
innerlijke vrede op het spel te zetten? Wat wil ik van
haar? Wat ik nu weet is dat het niets met haar te maken
heeft. Zij leidt gewoon haar leven en doet dat prima.
Het verlies van vrede ontstaat pas als ik me met haar
leven ga bemoeien. Als ik denk te weten wat het beste
voor haar is - en haar dat voorschrijf. Zo meen ik in
verband met haar suikerziekte, dat afvallen gezond voor
haar zou zijn. Daarmee maak ik haar verantwoordelijk
voor haar kwalen en zeg eigenlijk: eigen schuld, dikke
bult. Het zou beter voor haar gezondheid zijn indien zij
slanker was. Kan ik werkelijk weten dat dit waar is?
Ik heb herhaaldelijk geprobeerd haar te overtuigen van
mijn gelijk. Tijdverspilling. De realiteit is immers, dat ze
gewoon doet waar ze zin in heeft. Ze eet wat ze lekker
vindt en luistert niet naar mijn adviezen. Zij is hierin
heel duidelijk: ‘Waar bemoei jij je mee?’ Ik heb ontdekt
dat mijn adviezen eigenbelang zijn. Ik wil haar lang en
gezond bij mij hebben. Maar wat is gezondheid in dit
kader?
Tegenwoordig herken ik mijn gedachten over haar.
De adviezen die ik haar geef, draai ik om naar mij. En
ik kijk of ik ze in praktijk kan brengen, dan wel of ik
ze ook moeilijk vind om na te leven. Adviezen als:
eet veel groente en fruit, roddel niet, heet iedereen
welkom zoals die is, erger je niet zo, laat het verleden
voor wat het is, stop met vergelijken, luister eens naar
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anderen, en dergelijke. Steeds eerder heb ik nu door
wat ik doe en ervaar. Kies ik voor innerlijke strijd of
innerlijke rust, voor angst of liefde. Bevestig of bevrijd
ik me van mijn overtuigingen? Kies ik voor geloof in
overvloed of in schaarste? Bevestig ik angst of stop ik
ermee? Wil ik doorgaan met adviezen geven of ze zelf
in praktijk brengen? Bevestig ik schuld of kies ik ervoor
schuldeloosheid te zien, te beginnen bij mijn moeder?
Ik zie dat we op elkaar lijken
Net als zij wentelde ik vroeger veel van mijn pijn af
op anderen - en doe dat van tijd tot tijd nog. Ik zie dat
we op elkaar lijken. We worstelen met dezelfde dingen
en doen ons best een gelukkig leven te leiden. Deze
herkenning maakt mild. Regelmatig zie ik haar nu als
een grandioze moeder die leeft zoals zij wil. Lichamelijk
gehandicapt, maar helder van geest. Als ik haar vraag of
zij terug zou willen naar de periode waarin ze slank was,
maar geestelijk in disbalans, of zoals nu, dan kiest zij voor
dit laatste.
Ik kan voor haar zorgen en ermee stoppen als ik dat
wil. Wanneer zij zegt dat kinderen moeten zorgen voor
zieke ouders, kan ik dat horen zonder dat het schuld
oplevert. Mede dankzij haar leer ik heel goed voor mezelf
te zorgen.
Ik zie dat zij veel mensen aantrekt. Ze staan haar bij en
willen in haar nabijheid zijn. En ik zie in dat zij altijd
naar beste vermogen geeft. Dit inzicht zorgt ervoor
dat ik mij minder aan haar erger. Wanneer zij geplaagd
wordt door kwalen, kan ik het hebben dat zij verdrietig
en boos is - als zij dit is. En ik luister naar de woorden
die ik lang niet wilde horen. Woorden als: ‘Dit is mijn
zaak. Spreek uit wat je te zeggen hebt. Onderbreek me
niet steeds’. En ik merk dat we tegenwoordig meer lol
hebben met elkaar.
Wachten tot mijn moeder aan mijn maatstaven voldoet,
is een hopeloze zaak. Zij is vrij haar leven te leven zoals
zij wil. Dankbaar ben ik, dat zij mij leert me bewust
te worden van wat ik over mezelf denk. En voor wat
zij deed voor mij - op de manier waarop zij het deed.
Dankbaar voor haar ongebreidelde vertrouwen, ook als
ik weer eens kwaad op haar was. Dankbaar voor haar
liefde. Ook voor die momenten die ik niet als liefdevol
herkende. En ik ben dankbaar dat ik in haar nabijheid
steeds opnieuw kan oefenen: wil ik gelijk hebben of
gelukkig zijn? Wil ik innerlijke strijd of innerlijke rust?
Peter Winteraeken

Moeder is inmiddels overleden
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Tandloze grijsaard
We logeren drie weken in het huis van mijn ouders,
omdat ons nieuwe onderkomen nog niet gereed is voor
bewoning en het oude is verkocht.
Donderdagochtend 7.45 uur. Met de dochters ontbijt
ik in de keuken. Mijn vader komt binnen en Iris maakt
kofﬁe voor hem. Ik vraag of hij soms een overheerlijke,
zij het een dag oude, mueslibol wil van natuurvoedingswinkel Gaia. Dat wil hij wel. Hij hapt erin, bijt & trekt,
maar krijgt er geen stukje vanaf. We grinniken er samen
om. Ik sla een arm om hem heen en vraag: ‘Zal ik hem
eerst voor je weken in warm water?’ Hij vraagt mij daar
nog een paar jaar mee te wachten. En verdomd, doorzetter als hij is - of hongerig - op een gegeven moment is er
een hap uit het broodje. Direct daarna spuugt hij iets uit
in de vlakke palm van zijn hand. Wat gaan we nou krijgen - zo heb ik hem niet opgevoed! Wat daar ligt lijkt
op een stuk noot, maar gezien zijn ontstelde gezichtsuitdrukking is het iets anders. Het blijkt een complete
hoektand te zijn. ‘Wel potverdorie,’ reageert hij geschrokken, ‘dat broodje gaat me een smak geld kosten.’
Uhm… had ik al verteld dat hij vanavond met mijn
moeder naar een buitengewoon chique diner moet voor
oud-rectoren, deze tandloze grijsaard met nog steeds
verbazingwekkend zwart haar? Het is werkelijk te hopen
dat daar niets te lachen valt.
Nadat wij allen ons medeleven hebben geuit zegt hij
de tandarts laatst gevraagd te hebben hoeveel eigens
hij nog in de mond heeft, buiten alle kronen & bruggen. De teller bleek te blijven steken op twee tanden en
twee kiezen. ‘Nou,’ zegt Iris, ‘daar klopt dan mooi niets
van! Twee kiezen en één tand zal hij bedoelen.’ Ik krijg
iets zeer lacherigs over de situatie. Eva vindt dat zó erg
voor haar opa dat ze boos de keuken uitloopt, mij erop
wijzend hoe hartstikke zielig het wel niet is. Inderdaad,
maar ik krijg die grijns niet van mijn gezicht gepoetst.
‘Die bol is een uitstekend middel om de gezondheid van
je gebit op uit te testen,’ stelt mijn vader gelaten. Als ik
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Dankbaarheid

door de gang loop om mijn jas te pakken, vind ik Eva
bedroefd op de trap. ‘Lieverd vind je het zó erg dat opa
zijn tand verloren is?’ vraag ik. Ze schudt haar hoofd, er
is iets anders dat haar raakt. ‘Het is allemaal mijn schuld,’
snift ze. ‘Jouw schuld?’ roep ik verbaasd. ‘Ja, ik had moeten voorkomen dat hij dat stomme broodje ging eten!’
‘Eva er is geen schuld,’ zeg ik. ‘Maak jezelf niet ongelukkig met dit soort gedachten.’
Als ik de deur uitga om naar het werk te gaan, staat mijn
vader erop, me met de auto naar de dichtstbijzijnde halte
van bus 24 te brengen. Die halte biedt zicht op de natuurvoedingswinkel. ‘Moet ik straks nog langs Gaia ook,’
bromt hij terwijl ik uitstap. ‘Wanneer je er langs komt
- gewoon ogen dicht en gassen,’ adviseer ik. Nog voor
ik de autodeur achter me dichtsla hoor ik hem zeggen:
‘Is in het leven u niets te dol?
Neem dan van Gaia een mueslibol!’
Annemarie van Unnik

VHTH, jrg.3 nr. 1

Ik hoef geen partij te kiezen
in netelige situaties,
ook al verwacht mijn kind dat van mij.
Wanneer ik in gedachten kies voor liefde,
werkt dat meestal wonderwel goed.

Een liefhebbende moeder
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Wie zijn onze lezers? De redactie
van …van hart tot hart… wil ze
graag beter leren kennen en…
aan u voorstellen.
Len Langeveld (1936) is moeder,
oma en overgrootmoeder - en
gepassioneerd student van Een
Cursus in Wonderen. Zij woont
in Den Haag.

God aan de keukentafel
‘Jaargangen van …van hart tot hart… liggen hier in een
la, maar hoe dat begonnen is weet ik niet meer. Ik lees
het blad niet echt vreselijk goed, maar er is altijd wel iets
bij wat me boeit. Kwesties bijvoorbeeld, die benaderd
worden vanuit onverwachte hoek. Zo kun je er dus
ook naar kijken, denk ik dan. Ik lees altijd op mijn vaste
plekje bij het raam, waar ook ECIW ligt, een boek van
Leo Hartong en de krant. Vanaf die plaats kan ik ook de
vogeltjes zien in de tuin. Ik zou wel meer in …van hart
tot hart… willen lezen over de Cursus, besproken door
Els Thissen of Koos Janson.
Spiritueel leven doe ik door mezelf bij allerlei gebeurtenissen steeds terug te roepen met: het kan niet de
bedoeling zijn, dat ik hier op deze manier naar kijk.
Het moment dat ik dat doe is eigenlijk al bepalend. Dan
hoef ik niets meer te doen aan die verkeerd genomen
beslissing of gedachte, een seconde daarvoor. Het enige
wat daar voorviel, was dat ik even vergat wie ik ben. En
dat 1000 keer per dag. Ik ben een kind van God, een
schepping van God. Dat geloof en vertrouw ik, maar
begrijpen… Ik ben er óók van overtuigd geraakt dat ik
Len ben, een lichaam heb, en ziek kan worden. Die Len
moet beslissingen nemen, een goed mens zijn en vooral
niet oordelen. In de 73 jaar dat ik ‘m speel, ben ik in
die rol gaan geloven. Dus, terwijl ik weet dat ik eeuwig,
puur bewustzijn ben - speel ik tegelijkertijd het spel van
de tijdelijkheid. En nog wel bloedje serieus ook. Maar…
dan komt ECIW met het goede nieuws: Het is niet waar.
Je droomt het alleen maar.
Ik kan dus zo terug naar Huis. Over dat Thuis iets
zeggen, is bijna onmogelijk. Wel had ik niet al te lang
geleden de ervaring halsoverkop naar Panama te moeten.
Dit in verband met een zoon die bezig was daar te
sterven. Hij belde om me dat te vertellen. Hoe ik daarop
reageerde? Ik zei het echt een eer te vinden, dat hij mijn
kind heeft willen zijn - en wenste hem een goede reis.
Daarna, in bijna bewusteloze toestand, vroeg hij om
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mij. Men vroeg me te komen. Maar vanaf minuut één
had ik het idee dat hij niet om Len vroeg, maar om een
oermoeder. Ik logeerde bij een gezin waarvan ik de taal
niet verstond. De vrouw des huizes bad iedere ochtend
met me, dat begreep ik door het veelgebruikte woord
‘Padre’. Haar hele familie stond om me heen. De vriendelijkheid! Ook in het ziekenhuis was de toewijding
naar mijn zoon en mij ongelooﬂijk. Zittend aan het bed
begreep ik dat het voor mij was dat ik daar zat. Misschien
wel om te begrijpen dat je alles kunt vertrouwen, alles
wat gebeurt. En dat je niet weet waarom. Het maakte
me dankbaar en ik was volkomen in vrede. Ook over de
aﬂoop. Welke dat ook zou zijn. Ik heb me zo gedragen
gevoeld. Het was een moeilijke maar geweldige ervaring.
Mijn zoon heeft het avontuur overleefd. Zijn oudste
broer is jaren geleden gestorven en die ervaring delen we
ook. Wij hebben elkaar niets meer te vertellen; wij claimen
elkaar niet langer als moeder en zoon.’
Vergeet de vlekken
‘Ons vroegere gezin zou je tumultueus kunnen noemen.
Van alles en nog wat speelde zich er af, verslavingsproblematiek en noem maar op. Als een soort afronding
van situaties zeiden we vaak tegen elkaar: Vergeet de vlekken, onthoud de gezelligheid! Dat was toen de reclameslogan
van een wasmiddel. Je zag daarbij dan een reusachtig tafellaken vol vlekken. De uitspraak is nog altijd bruikbaar.
Drie zonen heb ik (waarvan één overleden) en een
dochter. Het zijn zulke mooie mensen! Ze maken er écht
wat van, zij het soms een puinhoop. Tijdens bijeenkomsten met hen en de klein- en achterkleinkinderen
zie ik hoe ze kibbelen en elkaar liefhebben. Het speelt,
huilt, lacht, gooit appelsap om, ik geniet me het lazarus.
Gewoon door er te zijn en naar ze te kijken. En ik voel
me niet verantwoordelijk, dat item heb ik inmiddels
uitgeleefd. Dat is klaar.
Mijn leven gaat over lessen leren. Hebben, graaien, ik
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wil alles leren, ondergaan, de moeilijkste lessen - en al
vanaf de start van mijn bestaan. Erop terugkijkend zijn de
heftigheden erin niet erg. Als je ervoor staat, is het pijnlijk en beangstigend, maar dat lost op tijdens het er doorheen gaan. Waarom ik na 50 jaar huwelijk gescheiden
ben? Geen idee. Kennelijk stond het in mijn plan - en
ik heb er geen spijt van. De werkelijke keuzes voor mijn
leven zijn reeds lang gemaakt. Zelf kiezen, gebeurt alleen op oppervlakkig niveau. De dingen vinden gewoon
plaats. Als je dat werkelijk gelooft kun je ook niemand
iets kwalijk nemen. Zelfs jezelf niet.
Soms is wat er gebeurt zo bizar. Ontmoetingen, waarvan
je denkt, wie bedenkt het! Zo was ik ooit in een klooster
te Zundert. Ik ontmoette er de Karmelietessenzuster Maria. Prachtige brieven kreeg ik van haar in een moeilijke
periode in mijn leven. Op een ochtend was ik wanhopig.
Jankend liep ik door het huis. Er viel post in de bus; een
pakje met daarin een boekje van Teresa van Avila. Het
viel uit mijn handen - en open bij de volgende tekst:
Laat niets je storen. Laat niets je schokken. Alles is eindig. Alleen God waarborgt. Onmiddellijk werd ik kalm - en bleef
huilen, maar nu zonder pijn. Je hoeft niet te lijden onder
verdriet. Tijdens mijn bedanktelefoontje zei zuster Maria:
‘Op een bepaald moment moest-en-zou ik dat boekje
naar u toesturen’. Terwijl zij bijna nooit buiten kwam,
was ze het in een brievenbus gaan stoppen, zodat ik het
op tijd in handen zou krijgen. Ze zei nog: ‘Ik dank de
Heer dat ik Zijn instrument mag zijn’. Als ik aan dat
lieve, kleine vrouwtje terugdenk, ben ik altijd ontroerd.
Je kunt een functie hebben in elkaars leven. Ik in mijn
dankbaarheid naar haar - en zij in haar dankbaarheid naar
God.’

met God gaat, is een geschenk. Naar mijn dood gaan
kijk ik, als destijds naar een aanstaande bevalling, met wat
onzekerheid. Kan ik het wel? En met een goede aﬂoop
graag. Geboren worden is zoveel moeilijker dan sterven,
denk ik. In zo’n klein lijfje geperst worden… ik heb
altijd mededogen met pasgeboren baby’s. Bij het verlaten van het lichaam krijg je juist weer ruimte, vrijheid
- verwacht ik. In mijn dagelijks leven voel ik me vrij op
álle momenten waarop ik me herinner wie ik werkelijk
ben. En op momenten waarop ik weet dat iets mijn zaak
niet is. Het verdriet van de wereld is niet mijn zaak. De
wereld bestaat niet. Er is alleen leven, pure levendigheid.’
Annemarie van Unnik

Ont-moeten

Wanneer ik jouw zaken
van de mijne kan onderscheiden
en mij niet laat misleiden
door projecties
op jou…
Wanneer ik jou je eigen verantwoordelijkheid
geef en laat
en mij de mijne…
Wanneer wij geen verborgen spel spelen van macht

Inmiddels houd ik wel van mezelf
‘Veel inspireert me, maar de ECIW lees-/studiegroepen
zijn mijn grootste inspiratie. Met anderen praten over
God aan de keukentafel, dat was altijd mijn ideaal. Dat
daar nu iedere week mensen voor komen, die daar ook
van genieten… geweldig!
Het heeft even geduurd, maar inmiddels houd ik wel van
mezelf. Zij het dat het niet diep gaat. Vaak nog schaam
ik me dood over dingen die ik zeg of denk. Er mag
dus nog aan gewerkt worden, want ergens hier (wijst
op middenrif) houdt het op. Ik ben bereid er dieper in
te zakken en behulpzaam daarbij is stilte. Ik voel dat
ik steeds meer achteruitloop naar een eigen plek. Naar
stiller. En ik kan dromen van de belofte van troost die
vorm krijgt. Van vredige vriendelijkheid, milde vrede.
Dagelijks vraag ik me af: wat belemmert me toch dat te
ervaren? Waarschijnlijk het geloof dat ik denk Len te zijn
en een lichaam.
Over hoe mijn leven gegaan is ben ik zó tevreden.
Ondanks de rottigheid is het gewoon goed. In heb altijd
veel prachtige mensen ontmoet. En wat zorgden mijn
ouders goed voor me. Zij loodsten mij zonder angst de
oorlog door. En een niet-kerkelijke moeder hebben die
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in een stille strijd
om liefde of aandacht…
staan we in onze eigen kracht
en kunnen we - als het nodig is - of moet
zonder schuldgevoel, bezwaar
ook ‘nee’ zeggen tegen elkaar…
En wanneer we zonder masker voor ons gezicht
elkaar zien
in het juiste licht…
dan kunnen we elkaar liefdevol begroeten
en elkaar echt
met en in ons hart
oprecht
ont-moeten…

Anke Stoop
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vader weer’. Dykstra beschrijft dat
de jongen na korte tijd merkbaar
helderder wordt.
Omdat ouders zien dat een andere
benadering van het kind en de
situatie vaak tot grote opluchting
en ontspanning bij het kind leidt,
vinden ze daar de moed en motivatie in om een omslag in benadering en aanpak te maken. Zo vaart
iedereen die erbij betrokken is er
wel bij.
Soms is het echter zo dat een
ouder er niet aan wil. Dat laat
Dykstra dan zo. Ze heeft het
kind geboden wat ze kan voor de
tijd dat het kind meedoet in de
kindergroep. Dan zal het zijn weg
moeten vervolgen met de ouders
die het heeft en de wijze waarop
zij in het leven staan en het kind
benaderen.
In het boekje worden zoals gezegd
ook casussen beschreven met als
kop de zinnen die belangrijk zijn
in die speciﬁeke casus. Ik gun u er
een aantal:
Jan, vier jaar: ‘Ook wat van vader
komt is goed’.
Joshua, tien jaar: ‘Nu ben ik er
voor jou’.
Celine, zes jaar: ‘Mamma, alsjeblieft!’.
Serkan, zes jaar: ‘Nu zie ik je’.
Als je werkt met kinderen of als
je geïnteresseerd bent in verstrikkingen binnen families en het
ontrafelen daarvan, is dit boek een
echte aanrader.
Els Thissen
Ingrid Dykstra. Kind en familielot;
het gedrag van kinderen begrijpen
vanuit systemisch perspectief.
Uitgeverij Het Noorderlicht,
Groningen, 2005. 147 blz.,
�17,50
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In een van de boekwerken waarin ze
diepgaand haar rijke, mystieke leven
beschreef, Innerlijke Burcht, vergelijkt
ze de ziel met een kristallen burcht
waarin zich zeven woningen bevinden, die staan voor bepaalde aspecten
van de spirituele ontwikkelingsweg
en vervolgens uitkomen op de binnenplaats waar God huist. Megan
Don geeft er een vertaling van naar
deze tijd.
Gevallen in de armen van God bestaat
uit 65 korte hoofdstukjes, die zijn
onderverdeeld in zeven delen. De
opbouw is steeds: eerst een citaat uit
Teresa’s geschriften, dan het hoofdstukje en als afsluiting een korte
meditatie.
Van de stapel door de redactie te
recenseren boeken, bleef Gevallen in
de armen van God steeds ongekozen
liggen. De voorkant met zo’n devote
non in combinatie met de titel sprak
niet tot de verbeelding. Tot mijn oog
viel op de subtitel: Meditaties met Teresa van Avila. Nu ben ik zéér van de
meditaties, en van Teresa van Avila
wilde ik al langer eens wat weten.
En ik begin vast met mijn conclusie.
Wat een heerlijk boek!
Spaanse Teresa, geboren te Avila in
de 16e eeuw, was de dochter van een
adellijke joods-christelijke familie.
Op 20 jarige leeftijd trad zij toe tot
de orde der Karmelieten. Eigenlijk
bijna meer voor de gezelligheid: haar
vriendin was er ook heengegaan.
Zijnde een open orde, hielden de
vele bezoekers Teresa’s aandacht stevig bij de buitenwereld. Twintig jaar
lang leidde ze zo een gespleten leven.
Haar ego was druk met ‘daarbuiten’,
terwijl haar ziel uitnodigde naar
binnen. Meditaties werden gaandeweg heel belangrijk voor Teresa.
Zij leidden haar naar die plek van
vrede en liefde in zichzelf. Naar God
binnenin. Op 45 jarige leeftijd werd
haar gevraagd de zowel mannelijke
als vrouwelijke orde te hervormen.
Daarnaast stichtte ze vele nieuwe
kloosters.
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Ontdek het
geheim van
water
Water heeft een geheim van Masuru
Emoto is een mooi boek. Interessant om te zien hoe water zich laat
beïnvloeden door je woorden en
gedachten. De schrijver legt goed
uit hoe water kristallen vormt.
Alleen staan er wel moeilijke
woorden in.
Als je met liefde tegen het water

Teresa nodigt uit ons te verruimen
en deel te hebben aan het mysterie.
Ze wijst op valkuilen en verrukkingen, die je onderweg kunt tegenkomen. Ze geeft heel praktische adviezen en vertelt over haar eigen weg.
Wat een geweldig mens! Modern,
sterk, eerlijk, wijs en vrij. Dit prettig
leesbare boek deed mij in ieder geval
al vallen in de armen van Teresa.
Annemarie van Unnik
Megan Don, Gevallen in de armen
van God; meditaties met Teresa van
Avila. Ankh-Hermes, Deventer,
2006. �24,50.

praat, ontstaat er een mooi
kristal. Als je het uitscheldt
met boze woorden, gebeurt
dat niet. Dit kun je zien onder
de microscoop als je water
bevriest. Als je naar iemand
lacht, breng je positieve
energie over. Als je boos naar
iemand doet breng je negatieve energie over. Ook in
je lichaam voeden boze en
goede woorden zich, want je
lichaam bestaat voor 90% uit
water.
Achter in het boek staan ook
testjes met planten. Die moet je
vooral uitproberen. De vele plaatjes
in het boek geven je een indruk
van hoe het ontstaan van de kristallen eruitziet. Je komt erachter wat
het geheim van water is. Het is
een boek voor de kinderen van de
wereld.

BOEKBESPREKING

Voor Kind en familielot, een boek
van Ingrid Dykstra, geldt ook
wat ik over haar andere boek
Familieopstellingen met kinderen en
jongeren heb gezegd, het is uiterst
toegankelijk geschreven. Dykstra
schrijft mede aan de hand van
voorbeelden uit haar werkpraktijk,
het ‘Institut für Systemische Familieordnungen’ in Hamburg. Daar
werken zij en haar collega Melanie
Niepel met kinderen die door
artsen en andere hulpverleners zijn
doorverwezen. Het gaat daarbij
om kinderen die zijn vastgelopen
in de relatie met hun ouders, op
school, met vriendjes en vriendinnetjes. Dykstra plaatst ze in
kindergroepen die zij begeleidt.
Daarnaast houdt ze contact met de
ouder(s) over de voortgang van het
kind in de groep.
Het eerste deel van het boek geeft
een toegankelijk theoretisch kader.
Het bestaat uit twee hoofdstukken: ‘Evenwicht als levensbasis’ en
‘Houvast geven in de opvoeding’.
Daarna komt nog een deel met
casussen: ‘Als kinderen het lot van
anderen dragen’.
Wat me bijzonder aanspreekt in

Dykstra’s werkwijze is haar open
en oordeelloze houding naar de
kinderen en volwassenen, met wie
ze te maken krijgt in haar praktijk.
Ze is niet op zoek naar de schuldvraag als kinderen ergens in vastlopen. Wel probeert ze de blokkades
te vinden en ontmantelen die het
een kind onmogelijk maken vrij en
ontspannen aanwezig te zijn. Dat
betekent dat het kind in de kindergroep iets geboden wordt, wat het
tot dan toe niet kende. Bijvoorbeeld de instemming om van vader
te houden, ook als hij niet meer
bij moeder of het gezin woont of
bijvoorbeeld in de gevangenis zit.
Bij ‘tirannieke’ kinderen worden
duidelijke grenzen gesteld waarbinnen het kind zich kan bewegen,
in plaats van toe te geven aan ‘buitensporige’ wensen van het kind.
Dit vaak tot grote opluchting van
het kind. Als patronen aan het licht
worden gebracht, wordt er van de
ouder(s) die betrokken zijn bij het
kind ook iets verwacht.
Zo is er een moeder met haar
kind Michael van zes jaar. Hij
is agressief, slaat kinderen op de
kleuterschool, is onrustig en kan
zich niet concentreren. De vader
van Michael heeft moeder meteen
na de geboorte verlaten en is totaal
verdwenen. Dat heeft moeder nog
steeds niet verwerkt. Ze verdringt
elke gedachte daaraan uit angst
voor de gevoelens van pijn en haat
die dan opkomen. Daarnaast zegt
ze dat Michael veel van zijn vader
heeft. Het kind krijgt een plek in
de kindergroep en Dykstra laat
moeder het huidige gezin opstellen
met behulp van houten poppetjes. Ze nodigt moeder uit om het
onverwerkte te verwerken. En
ze geeft moeder een zin mee om
innerlijk tegen haar zoon te zeggen:
‘In jou zie ik mijn liefde voor je

Gevallen in de armen van God
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Iris Boschman (12 jaar)
Masuru Emoto. Water heeft een
geheim. Ankh-Hermes, Deventer,
2007. �12,50
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ABONNEMENT!
Gun uzelf een abonnement
door het sturen van een kaart met uw naam, adres en abonnement 2009 en gelijktijdige overmaking van:
• Nederland: �16 of meer op postgiro 8905507
• Overige landen: �22 of meer op IBAN: NL10ING0008905507 / BIC: INGBNL2A / Shared Costs / Bank: ING,
Tesselschadestraat 1, 8913 HA Leeuwarden
t.n.v. Stichting Centrum voor Attitudinal Healing te Moorveld onder vermelding van: Abonnement 2009.
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 blind-date een abonnement!
Els Thissen

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.

Dr. Masaru Emoto. Het geheime
leven van water. Ankh-Hermes,
Deventer, 2006. 180 blz., �16,50

De ware kracht
van water
In De ware kracht van water geeft
Emoto naast de foto’s, ook een
beschrijving van zijn onderzoek
naar hado en de heling daarvan.
Hado heeft te maken met de speciﬁeke trilling van iets of iemand, in
samenspraak met de ontvangst van
die trilling. Emoto onderzocht het
verband tussen hado, emoties en
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verschillende lichaamsdelen. Tobben,
angst, verdriet en soortgelijke emoties resoneren met een bepaald soort
orgaan en geven hun hado af aan dat
orgaan. Daardoor wordt dat orgaan
ziek. Emoto geeft in een overzicht
aan wat nodig is om die emoties of
ziekte teniet te doen.
Zo is er bij woede een invloed op
de lever en is geelzucht de hado van
de ziekte of kwaal. De emotie die
de ziekte of kwaal teniet doet is mededogen. Water kan in dit verband
behulpzaam zijn door er de noodzakelijke trilling van mededogen in aan
te brengen, zodat het als geneesmiddel kan werken.
Ook onderzocht Emoto de hadowaarde van voedsel. Allerhande groenten,
vis, schaaldieren, vlees, eieren, vruchten, noten en zaden heeft hij gemeten.
Verder deed hij een test met hamburgers. Namelijk kant-en-klare hamburgers, zelfgemaakte hamburgers en
zelfgemaakte hamburgers bereid met
liefdevolle woorden en bereid met
onaardige woorden. De hadowaarden
liepen fors uiteen. Ook het bereiden
in de koekenpan en de magnetron
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werd gemeten. De hadowaarden voor
immuniteit liepen bij deze verschillende bereidingswijzen ﬂink uiteen.
Overigens staat er in tabel 4 op pagina
129 bij de eerste hadowaarde een minteken waar een plusteken moet staan.
De goede lezer ontdekt dat natuurlijk
zelf.
Het blijkt dat een kant-en-klare hamburger met lieve woorden bereid, een
betere hadowaarde oplevert dan een
zelfgemaakt hamburger die met onaardige woorden is bereid. Dit soort verhalen maakt dat ik ook hartelijk heb
moeten lachen bij het lezen van dit
boek. Ik zie zoiets meteen voor me.
Emoto gaat namelijk tot het naadje
met zijn beschrijvingen en uitleg.
Elektromagnetische golven uit al de
apparaten die we gebruiken zijn niet
goed. Dat wisten we al. Emoto geeft
nu aan dat je de negatieve beïnvloeding voor een groot deel opheft door
telkens wanneer je ze gebruikt ‘liefde
en dankbaarheid’ tegen ze te zeggen.
Ook voor het gebruik van de mobiele
telefoon geeft Emoto aanwijzingen.
‘Wanneer je een mobiele telefoon
gebruikt, beperk je in de gesprekken

dan tot prettige, vrolijke onderwerpen.
En als je je mobieltje voor zakelijke
gesprekken gebruikt, doe dat dan voor
dingen als het afsluiten van een contract. Je kunt voor het melden van een
mislukking beter een gewone telefoon
gebruiken. Een stel of een echtpaar dat
vertrouwelijke gesprekken voert via
een mobiele telefoon, kan het effect
van de elektromagnetische golven
misschien uit de weg gaan. Wanneer
het een gesprek vol liefde is, kan zelfs
langdurig telefoneren via een mobiel
oké zijn. Maar zorg ervoor dat je via
een mobieltje nooit over uit elkaar
gaan praat. Zo’n gesprek kun je beter
vis-a-vis voeren.’
Ik zal dat ter harte nemen…
De foto’s van de waterkristallen zijn
weer even prachtig en even schokkend als in eerdere boeken van
Emoto.
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Ik heb al eerder een boek van
Masaru Emoto besproken, getiteld
De boodschap van water en was daar
toen erg enthousiast over. Dat boek
bestond voornamelijk uit foto’s van
waterkristallen. Dit boek bevat naast
een hele serie foto’s van waterkristallen ook veel tekst, door Emoto
geschreven.
De waterkristallen die zijn gefotografeerd, zijn deze keer blootgesteld aan
woorden, zoals geluk, treurigheid,
even volhouden, onschuld, dank je,
precies zoals je bent, genegenheid,
haat, kracht, hulpeloosheid, kapitaal,
olie, hennep, en aan muziek. Deze
keer staan er ook foto’s in het boek
van water waarvoor gebeden werd.
Water uit het meer van Luzern liet
voor het bidden een onduidelijk
ﬁguur zien, vaag en uitgesmeerd.
Na het gebed is een prachtig kristal
te zien. Ook legt Emoto uit hoe het
proces van fotograferen in zijn werk
gaat en op welke manier gekozen
wordt voor een bepaalde foto.
Emoto doet nóg meer in dit boek.
Hij laat naast de foto’s van de kristallen in feite een foto van zichzelf
zien. Hij beschrijft allereerst op
ontroerende wijze hoe hij gegrepen
werd, en nog steeds is, door water.
Heel letterlijk, toen hij tien jaar was
en meegezogen werd door de golven
van de zee en hoe hij, toen hij dacht

dat zijn einde was gekomen en hij al
water binnen had gekregen, uit het
water gevist werd door iemand in
een bootje. En later, nu, hoe hij zich
geleid voelt door de geest van het
water, die door hem gezien wordt
‘als schitterende waterdruppels in
de lucht’ en tegen wie hij zelfs kan
praten. Toen hij bijna verdronken
was, zei zijn moeder tegen hem: je
kunt drijven als je gewoon meegeeft.
Als je je door het water laat optillen
in plaats van het te weerstaan, dan
draagt het je. Emoto zegt dat die
woorden hem altijd zijn bijgebleven
en dat hij sindsdien probeert mee te
drijven met de stroom van het leven,
terwijl hij langzaam vooruitkomt in
de gewenste richting.
Emoto spreekt in het boek over de
onzichtbare wereld van hado, ofwel
trilling. Om hado te begrijpen komen
drie begrippen aan de orde. Namelijk
frequentie, resonantie en gelijksoortigheid. Alles in het universum heeft
een speciale en unieke frequentie.
Sommige blinden bijvoorbeeld zijn in
staat kleur te voelen. Dat komt door
de speciﬁeke trilling van elke kleur.
Resonantie is iets dat optreedt als er
een zender en ontvanger is. Dan sluiten trillingen in wezen op elkaar aan.
Gelijksoortigheid gaat over het feit
dat de macrowereld een uitvergroting
van de microwereld is. In het kleine
ken je het grote en in het grote ken je
het kleine.
De zoektocht naar geluk, zegt
Emoto, is uiteindelijk eenvoudigweg
een zoektocht naar het zelf . ‘Je kunt
ernaar zoeken in verre landen, maar
zult het alleen vinden in de palm
van je hand. Stem je af op de hado
van geluk. Alles wat in het universum bestaat, vibreert op een unieke
frequentie. Als je dus een hado van
geluk uitstraalt, kun je er zeker van
zijn dat het universum zal reageren
met geluk.’
Wat me eerder enorm raakte en me
nu ook weer trof is, dat waterkristallen zo’n expliciete reactie hebben
op woorden en gebed. Er schuilt

kennelijk een enorme kracht in ons
denken en spreken. En ongetwijfeld
ook in ons handelen. En die kracht
kan kennelijk in deze wereld van
dualiteit het scheppen ondersteunen
of het tegendeel versterken. Dat
maakt me wéér en méér bewust van
de wet van oorzaak en gevolg. En
daarbij wil ik nadrukkelijk stellen dat
dit niets met schuld van doen heeft.
Het boek geeft een geweldige combinatie van spirituele inzichten, gekoppeld aan verwijzingen naar resultaten
van proeven en experimenten door
Emoto en anderen, en is écht een
aanrader voor de nieuwsgierige lezer.

Els Thissen
Masaru Emoto. De ware kracht van
water. Forum, Amsterdam, 2007.
183 blz., �16,95
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er kan niets gebeuren - er is niets om bang voor te zijn
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