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...VAN DE REDACTIE

Wij zijn geen menselijke 
wezens die het spirituele 
ervaren. Wij zijn spirituele 
wezens die het men-
selijke ervaren, zei ooit 
Teilhard de Chardin. Die 
uitspraak komt overeen 
met wat Een Cursus in 
Wonderen vertelt. Toen 
die mij destijds in een van 
de lessen aansprak met 

‘licht van de wereld’ dacht ik: hier wordt aangeklopt bij het 
verkeerde adres. En daarin had mijn ego volkomen gelijk. 
Het verwijst namelijk daaraan voorbij, naar onze godde-
lijke essentie. 
Dit nummer van ...van hart tot hart... herbergt interviews 
met twee vrouwen die daarover uit ervaring kunnen spre-
ken. Gangaji bijvoorbeeld. Haar verlangen naar volmaakte 
vervulling bracht een Indiase goeroe in beeld, die haar 
hielp de sluizen naar Zelf-herkenning te openen. Nu is 

zij zelf een leraar voor mensen die het zoeken beu zijn en 
willen vinden. De helderziende Patti Conklin kreeg op 
jonge leeftijd te horen dat haar levensdoel zou worden: 
onderwijzen dat het mogelijk is de materie te overstijgen 
zonder daarvoor eerst te hoeven sterven. Zij helpt mensen 
inzicht te krijgen in de oorzaak van ziekte en die te gene-
zen. Tenminste, als dat past bij het pad van hun ziel. Hans 
de Rijke kreeg daarover een inkijkje. Hij zag zichzelf een 
voorgeboortelijke keuze maken, die moedig te noemen is. 
En een uitwerking daarvan is het bewustzijn, lichtdrager 
te (willen) zijn. Wanneer we ons herinneren wie we werkelijk 
zijn dan straalt ons innerlijk licht voor iedereen duidelijk zicht-
baar. Tasha Abdou uit Kameroen schreef een fantastisch 
ervaringsverhaal over hoe je anders kunt kijken naar je 
overvallers. En continentgenoot plus oude bekende Pieter 
Smit leverde ook weer een bijdrage. 
Als laatste nog dit. In het lezersinterview laat Marion 
Welch weten dat het blad wel iets dikker mag. Wie zijn wij 
om haar iets te weigeren? Daarom bevat dit nummer vier 
extra pagina’s voor nog meer inspiratie om uw licht voluit 
te laten schijnen. Tenslotte bent u het licht van de wereld!

Annemarie van Unnik

Een les uit de natuur
Dagelijks zoek ik mijn meditatieplekje in de tuin op. Vaak neem ik drukte mee, kan 
ik maar niet loslaten. Soms geëmotioneerd door het moment, soms helemaal stil, in 
puur bewustzijn en eenheid voelend met alles om me heen. Deze mooie lentedag 
nam ik me voor om eens een half uur NU ‘te doen’.

  De kerkklok luidt
  Een auto komt voorbij
  De geur van de rozenstruik
  De poes springt op mijn schoot

Hé...wat bijzonder! Een hoop getjilp, echt een hele hoop! Drukte, gedoe, allemaal vogeltjes! Oh...een nestje 
vogels vliegt uit! Vader en moeder druk in de weer om het spul bij elkaar te houden. Zo mooi om te zien. 
En dit hele schouwspel nog geen meter van me af!
Ik ben helemaal in het nu, leef mee met elke ongelukkige landing en elke zweefduik. De poes op mijn schoot 
ligt weldoorvoed te knorren. Maar haar instinct is sterker. Ze maakt gekke geluidjes, gaat staan en weer liggen. 
Ze wil slapen, maar haar instinct niet.
Stel je voor! Krijg je zoiets moois te zien als een uitvliegend nest en dan gaat die kat op jacht!
Wat zal ik doen? De kat alvast binnen brengen? Kan ik haar tegen houden? Als ze zo’n vogeltje opeet, hoe 
reageert zo’n vogelmoeder dan? Moet ik de kat dan straffen? Dat kan toch niet! Bloederige, moorddadige taferelen 
spelen zich af in mijn gedachten. Ik voel me gespannen en alert. Erger nog... ik voel me verantwoordelijk!
Tot opeens de kerkklok luidt. Het brengt me gelijk terug in het nu. De vogelfamilie is weer naar huis. 
De poes slaapt rustig door. 

Ik heb gereisd door de tijd. Gereïncarneerd door het opnieuw beleven van oude ervaringen. 
Waanbeelden die je ‘toekomst’ zou kunnen noemen maakten me angstig. 
En opeens ben ik weer terug in het NU.
Wat een prachtige les!

Leneke van der Velde
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om hen heen. Gangaji onderwijst non-dualiteit. Open je 
voor wat je denkt dat er is in de dualiteit en je valt in de 
non-dualiteit.
Mensen komen naar het kleine podium en gaan op een 
stoel bij Gangaji en Eli zitten en delen hun ervarin-
gen, vertellen verhalen en stellen vragen. Met opperste 
aandacht, of beter gezegd, in totale aanwezigheid, luistert 
Gangaji lachend toe en reageert met een wedervraag of 
uitleg. De vraag die telkens weer opklinkt is: ‘Wie is het 
die dat denkt, die dat voelt? Wie is degene die dat ziet en 
hoort? Wat is het dat je echt wilt? Waar is die gedachte 
van gemaakt?’
Mensen stellen zich al dan niet open voor het antwoord. 
Er breekt een glimlach door op hun gezicht, of er wordt 
een nieuw verhaal ingezet. Dan is de reactie: Stop met 
het vertellen van verhalen!

Een diep en aanhoudend verlangen
Gangaji werd op 11 juni 1942 geboren als Toni Roberson 
en groeide op in Mississippi, USA. Nadat ze in 1964 van de 
universiteit van Missisippi kwam, trouwde ze en kreeg 
een dochter. In 1972 verhuisde ze naar San Francisco en 
onderzocht ze de diepere lagen van haar ‘zijn’.
Ze deed Tibetaanse en Zenmeditatie, maar er bleef een 
diep en aanhoudend verlangen naar meer vervulling. 
Vele wegen probeerde ze uit, maar niets leidde tot dat 

ene. Daarom deed ze een laatste gebed om échte hulp. 
In 1990 kwam, volkomen onverwacht, het antwoord op 
haar gebed. Het bracht haar naar India waar ze, op de 
oevers van de Ganges, Papaji ontmoette, die ‘de sluizen 
naar Zelf-herkenning opende’. Daar eindigt Gangaji’s 
persoonlijke verhaal van lijden en bloeit de belofte van 
een echt leven op.
Tegenwoordig reist ze de wereld rond en spreekt met 
zoekers vanuit alle geloofs- en andere richtingen. Ze 
deelt een eenvoudige boodschap. Ze nodigt uit om je 
aandacht te verleggen van de activiteiten van je denken 
naar de aanwezigheid van je Zijn. 
Ik spreek Gangaji in de tuin van het hotel in Baden-Ba-
den waar ze op dat moment verblijft.

In Amsterdam zei je: Eérst is er een emotie en de gedachte 
volgt. Byron Katie zegt: Eérst is er een gedachte en de emotie 
volgt. Kun je daar wat meer over zeggen?
‘Dat dacht ik aanvankelijk ook. Maar ik las in een rap-
port van de Universiteit van Harvard, dat ze ontdekt 
hebben dat er eerst een soort van lichaamsemotie is en 
dat er daarna een gedachte komt. Het lijkt alsof ze samen 
komen, omdat ze elkaar zo snel opvolgen. Dit is interes-
sant om te weten omdat we de neiging hebben alsmaar 
in gesprek over gedachten te blijven hangen, terwijl er 
een emotie achter ligt. Mijn idee is om gedachten te 

laten voor wat ze zijn en te kijken naar de emotie erach-
ter. Dat brengt het onderzoek nog meer naar binnen.
In feite maakt zo’n onderzoek van Harvard me niets uit. 
Het gaat er alleen maar om of je dieper kunt onder-
zoeken. En dan ontdek je: ik ben alles en dit ene. Het 
individuele en alles. Hoe ik mezelf ervaar hangt van de 
context af. Als er lichaamspijn is, of als de aandacht naar 
het lichaam wordt getrokken, dan zie ik mezelf als li-
chaam. Als de aandacht naar een boom wordt getrokken, 
dan voel ik me de natuur. En als er geen referentiepunt 
is, zie ik mezelf als niets/geen-ding (no-thing).

Ik houd van het leven zelf, van de totaliteit ervan. Het 
niet vooraf kennen, de verrassingen, de niet-contoleer-
baarheid van het leven. Er zijn ook dingen die opkomen 
in het leven, waar ik niet van houd. Het leven is een 
mysterie, en ik houd van dat mysterie. Mijn denkproces 
kan het mysterie niet omvatten, maar zich er wel aan 
overgeven. Daar houd ik van en daar ben ik aan toege-
wijd. Ik houd van het onbekende. 

Er zijn ook dingen bekend. Bijvoorbeeld wat ik me kan 
herinneren. Dat betekent niet dat het waar is, want het 
kan veranderen. Van deze dingen houd en geniet ik ook 
en ik word erdoor geïnspireerd. Maar dat is niet het ver-
rassende deel van het leven.’

Collectieve herkenning van vrede
‘Mijn goeroe gaf me de opdracht mijn ervaringen te 
delen met iedereen die daarin geïnteresseerd is en met 
wie het resoneert. Dit is niet een missie als van een 
missionaris om mensen te bekeren. De Gangaji Foun-
dation heeft onder andere als missie het dienen van de 
waarheid van het universele bewustzijn. En daarnaast het 
dienen van het potentieel voor de individuele en col-
lectieve herkenning van vrede, die in het wezenlijke van 
alles aanwezig is. Het is het doel van de Foundation om 
de leringen en overdracht van Gangaji te ondersteunen 
en presenteren. Daar ben ik ontroerd door. Ik weet dat 
vrede leeft in alle wezens. En als iemand in die vrede 
geïnteresseerd is, dan is het mijn ‘werk’ om dat te on-
dersteunen. Het is niet mijn missie om iemand daarin te 
trekken. Je voelt je ertoe aangetrokken of niet. En ik heb 
geen idee wie ertoe aangetrokken moet zijn of niet. 
In dit werk ligt mijn hartstocht en het verbindt zich met 
de hartstocht van andere mensen. En als het dat niet 
doet, dan kan ik mensen op een ander niveau ontmoe-
ten. 
Dit jaar zijn de bijeenkomsten in Europa heel vervul-
lend. Het lijkt erop dat de mensen écht in vuur en vlam 
staan om wakker te worden. Het is totaal anders dan 
tien of twintig jaar geleden. En ik wil daar tegelijker-

tijd niet naïef over zijn. Ik weet dat er onderdrukkende 
krachten zijn die zich manifesteren als vrijheid opkomt 
en tegelijkertijd zie ik dat vrede levend is in dit land. We 
moeten oplettend zijn in ons denken om te zien wat er 
opkomt dat die vrede ontkent en dat moeten we tege-
moet treden. Als we in onze individuele geschiedenissen 
kijken, zien we dingen waar we, op zijn zachts gezegd, 
niet sensitief in waren. Soms gedragen we ons opzettelijk 
gemeen en destructief. Als we collectief kijken, zien we 
de gruwelijkheden van elke natie tegen iedereen die hij 
wilde veroveren en tegen zijn eigen onderdanen. Denk 
maar aan religieuze oorlogsvoering. 
Nederland is een voorbeeld van een vrije samenleving. 
Jullie hadden je slaven, je executies, je vreselijke verleden, 
maar op de een of andere manier is daaruit een diepe 
maatschappelijke intelligentie voortgekomen. Nederland 
en ook Duitsland, waar we nu zijn, en Amerika, waar ik 
woon, hebben vreselijke dingen gedaan. Als we bereid 
zijn daarover de schaamte te ontmoeten, niet om onszelf 
daarover om de oren slaan, maar om ervoor open te 
staan voor wat mogelijk is, kunnen we daarin een groter 
commitment naar vriendelijkheid, compassie, het einde 
van slavernij maken en de oorlog beëindigen. Dus niet 
schaamte gebruiken in de zin van beschaamd zijn en 
onszelf vervolgen. Maar wel in de zin van het herkennen 
dat we in ons eigen denken de capaciteit tot veroordelen 
hebben, innerlijk of naar buiten, naar anderen toe. Dat 
wat vrede ontkent is een aanwezige kracht in ons en we 
moeten er bewust van zijn dat we die hebben en weige-
ren die te gebruiken.’

Ontmoeten
‘De essentie van mijn werk is om te ontmoeten. Om 
mij, om jou, om de lezers, om mensen die vragen en 
zoeken te ontmoeten. Om de natuur en om mezelf te 
ontmoeten. Uiteindelijk is het om mezelf te ontmoeten 
in iedereen, in alle relaties en alles. 

Het is niet dat ik jou ontmoet. Het is dat wij ontmoeten. 
Ik word buitengewoon verrijkt door de ontmoetingen 
waar ik aan deelneem. Ik zit op een podium en speel de 
rol van leraar en word verrijkt door wat mensen zeggen 
en delen. Het verdiept in mezelf, want ik ben het zelf. 
Het is een andere vorm van mezelf. Net zoals wanneer 
ik op het gras lig of zwem. Het is verrassend om jezelf in 
alle vormen te ontdekken. 
Alles inspireert me! Natuurlijk zijn er mensen die 
naar voren treden, zoals de Dalai Lama. Het feit dat hij 
compassie kan hebben met mensen die zijn land en cul-
tuur vernietigen. Maar ik word het meest geïnspireerd 
en verrijkt door gewone mensen die in hun denken en 
hart, hun leven en verleden, daar waar het moeilijk is ge-

Wat is het dat je echt wilt?

Interview met Gangaji

De Cursus zegt: ‘Niets werkelijks kan 

bedreigd worden. Niets onwerkelijks 

bestaat’. Gangaji zegt het met de 

woorden: ‘Wat blijvend is kan niet 

bereikt worden en niet verloren gaan’. 

Een vriendelijke, liefdevolle, radicale 

helderheid. Daar wilde Els Thissen 

meer van weten!

Els Thissen

aden-Baden, Duitsland. 120 
mensen bijeen in het Fiedrichs-
bad. Ik neem deel aan een zes-
daagse retraite met Gangaji en Eli 

Jaxson-Baer. Drie maal per dag 1,5 uur een 
ontmoeting die begint met een meditatie 
van 20 minuten. Gangaji zit op een grote 
stoel, op een klein podium. Naast haar zit 
haar man Eli. Het publiek zit in halve cirkels 

Ik weet dat vrede leeft in alle 
wezens

Er is geen ‘mij’ die dienstbaar 
is aan ‘jou’
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weest, aankijken en vrij zijn. Ik krijg dat ook uit boeken 
die ik lees. Daar waar mensen bereid zijn de demonen 
uit het verleden in de ogen te kijken. Er is altijd een 
vermogen om te herkennen dat we vrij zijn, dat onze 
geest vrij is.
Papaji, mijn Goeroe, is in mij. Daarom noem ik hem 
niet apart als iets of iemand die me inspireert. Ik zou 
eerder zeggen: hij wordt geïnspireerd door wie of wat ik 
word geïnspireerd. Haha... En ik inspireer mezelf door te 
rusten. Door bereid te zijn het rustig aan te doen. Mijn 
leven is vervuld. Er is een energie om te delen en om te 
geven. We kunnen allemaal een burn-out krijgen en dat 
is niet erg inspirerend. Daarom is het goed om 
het rustig aan te doen.
Ik heb een intentie of een gebed, dat we als 
mensheid in liefde en vrede komen. Maar ik 
heb geen vorm over hoe dat er uit zal zien, of 
wat de uitkomst daarvan is.
Het grootste inzicht dat ik ooit heb gehad, is 
dat wie ik denk dat ik ben niet bestaat. Het 
is alleen een gedachte gemaakt uit andere 
gedachten. Het heeft geen realiteit. Wie ik ben 
is een realiteit. Maar de gedachte, dit lichaam, 
deze persoonlijkheid, zijn onwerkelijk, niet 
bestaand. 
Een meester en een heilige zien er ook als 
“niets” uit.
Je vraagt me iets te zeggen over dienstbaar-
heid. Er is een bepaald punt waar je niet aan 
iets of iemand dienstbaar bent, waar geven en 
ontvangen hetzelfde zijn en dáár is dienstbaar-
heid. Dan is er geen “mij” die dienstbaar is 
aan “jou”. Dan zijn we dienstbaar aan elkaar, 
ontmoeten en delen we. Veel mensen proberen 
door dienstbaarheid te zijn geluk te verwer-
ven. Ik probeerde dat ook en in mijn ervaring 
was mijn dienstbaarheid gekleurd of vervuild 
door de hoop dat ik er iets voor terug zou 
krijgen. Dat is geen echte dienstbaarheid. 
Dat is proberen iets te krijgen. Toen ik het 
idee van dienstbaarheid opgaf, zag ik dat in 
het onvervuld zijn een naar buiten vloeiende 
beweging zat, die feitelijk méér aan mij terug 
gaf. Maar dat was niet langer het doel om 
dienstbaar te zijn.’

De gereedheid van de wereld
‘Zoals ik al zei, vroeg Papaji, mijn leraar, mij om satsang 
te gaan geven. Ik woonde in Hawaï en hij zei: “Als je 
terug in Hawaiï bent nodig dan mensen uit en deel met 
hen wat je ontdekt hebt”. Ik was verbaasd en zei: “Papaji 
ik heb het boek niet gelezen. Ik weet niet hoe ik moet 
onderwijzen”. Hij zei: “Ik wil niet dat je onderwijst, ik 
wil dat je je ervaringen deelt. En je zult zien dat mensen 
daardoor in vuur en vlam raken”.
Papaji wist écht iets over de gereedheid van de wereld 

om te delen. Hij vroeg ook andere mensen dat te doen. 
Ik wist zeker dat hij wat mij betreft een vergissing maak-
te. Maar ik realiseerde me ook dat alles wat hij gezegd 
had juist was. Hij zei nooit: accepteer het omdat ik het 
zeg. Ik gebruikte het gegeven dat ik ging onderwijzen 
als een onderzoek. Ik ontdekte een enorm cadeau daarin, 
want het zette me op het scherpst van de snede. Ik moest 
totaal authentiek zijn. Eens maakte ik notities over wat 
ik die avond wilde doen en de bijeenkomst was vlak en 
dood. Zo ontdekte ik dat dit het niet was. Ik ben dank-
baar, omdat het een fantastische manier is om mensen en 
mezelf in andere mensen te ontmoeten. 

Er stak ook arrogantie op met de gedachte: nu ben ik 
de leraar. Bij een van de eerste grote bijeenkomsten in 
Duitsland kwamen er meer dan 100 mensen en er was 
een gedachte: ze komen om mij te zien. Ik kon die ge-
dachte in mijn lichaam voelen. Er was een soort opge-
blazenheid. Toen realiseerde ik me dat ze niet kwamen 
om mij te zien, maar om de waarheid te kennen. En in 
dat verband ben ik secundair. Het komt wel door mijn 
ervaring, taal en stijl maar het gaat niet over mij. Dat was 
zo’n opluchting, daar zit geen last in. 

Ik kan wel eens twijfelen of dit individu in staat is de 
waarheid uit te drukken, maar ik twijfel nooit aan de waar-
heid zelf. Soms zeg ik na een bijeenkomst wel eens dat iets 
niet vakbekwaam was. Maar ik twijfel niet aan dat-wat-
er-is. Ik heb vaak van mensen gehoord dat ze een gewoon 
mens willen horen die ervaringen deelt. Ik geloof dat het 
geniaal van Papaji was om te herkennen dat er niet een 
Heilige nodig is om dit te delen. Dat het de tijd is voor 
gewone mensen om gewone mensen te horen. 
En sommige mensen denken dat ik een goeroe ben. Maar 
voor mezelf ben ik dat niet. Ik heb een goeroe, er is geen 
ruime voor een andere. Hahahaha...
Ik leef een simpel leven. Ik hou ervan om laat op te blij-
ven, ik slaap uit. Ik hou van wandelen, ga naar de bijeen-
komsten. Ik doe boodschappen, hou ervan om naar de film 
te gaan. Ik heb altijd een boek wat ik lees. Een heel nor-
maal leven. Niet zo opwindend als het vroeger was. Maar 
dat kan ook mijn leeftijd van 67 zijn. Ik mediteer niet 
regelmatig. Ik word er wel toe aangetrokken om te stop-

pen, te relaxen en alles te laten gaan. Vroeger heb ik wel 
regelmatig gemediteerd. Tibetaanse meditatie, zenmeditatie, 
vipassana. Dertig jaar geleden, toen ik met mijn zoektocht 
begon, zette ik twee maal per dag een kookwekker op 20 
minuten. Dat was moeilijk voor me en het was behulp-
zaam voor dit actieve mens. Daardoor kon ik mijn denken 
in mijn lichaam brengen en focussen. Dat bracht me toen 
enkele goede ervaringen, vooral de zenmeditatie. Maar op 
een gegeven moment was het af.  Het bracht me niet in 
de richting die ik werkelijk wilde, namelijk bij waarheid 
en vrijheid. Dus ik leerde gewoon stil te liggen op het gras 
om in vrede te zijn.’

We zijn integraal verbonden
‘Eenheid is de waarheid. We zijn onafscheidelijk. Het is 
zowel een fysieke alsook een spirituele waarheid. We zijn 
integraal verbonden. We zijn één, één planeet, één aarde, 
één universum, één wezen.
En er kan een bepaalde dierlijke angst opkomen. Ik ben 
niet bang voor vliegen in een vliegtuig. Maar op een keer 
vloog ik in erge turbulentie. Ik kon angst voelen opko-
men. Maar ik ben niet bang voor angst. Ik respecteer die 
dierlijke angst. De angst heeft het recht om er te zijn. 
Soms voel je angst, en dan is er iets waarvoor je uit de weg 
moet gaan. Angst is geen bekende metgezel van me. Ik 
heb wel de gebruikelijke zorgen van een mens. Ik voelde 
me vroeger melancholiek en bedroefd en had gevoelens 
van waardeloosheid en inadequaat zijn.  We hebben ieder 
een eigen manier van ons vervreemd voelen, alsof we op 
de verkeerde plaats zijn. Dat maakt het voor sommigen 
beangstigend. Ik heb dat niet.
Doordat ik veel ziek was ging ik als kind tijdelijk naar een 

katholieke school, in plaats van naar een openbare. Toen 
werd ik verliefd op Christus en bad ik veel tot Jezus en 
zocht een connectie met de engelen en Christus. Bij al die 
afbeeldingen van Christus en de Maagd Maria en bij de 
nonnen voelde ik zoveel passie in mezelf. Dat was onac-
ceptabel voor mijn ouders. Zij waren protestant. Daardoor 
kreeg ik op de een of andere manier de boodschap mee 
dat ik me rustig moest houden. Dat was een bron van neu-
rose voor me, want er was een opzwellende liefde die ik 
klein moest houden. Pas toen ik mijn hindoegoeroe Papaji 
ontmoette, kon ik Christus ook weer ontmoeten.’

Gevoelens werkelijk ervaren
‘Ook gevoelens van ongelukkig zijn kunnen passend zijn. 
Als mensen hun man of kind zijn verloren door dood of 
scheiding dan is er droefheid en rouw. Voor mij is dat een 
aspect van liefde. Als we verliezen waarvan we houden is er 
droefheid en ongelukkig zijn.  
Als we de krant lezen en er zijn mensen ergens op de 
wereld die lijden, kan er ook bedroefdheid zijn. Dat is al-
lemaal een onderdeel van liefde. Maar dat kan ook een val 
zijn, wanneer we het groter maken. Wanneer we onszelf 
onnodig bedroeven uit naam van solidariteit of helpen. 
Dus er is een gepaste droefheid en een valkuil die in stand 
gehouden kan worden door cirkels van gedachten.
Vooral spirituele zoekers hebben menselijke gevoelens op 
een bepaalde manier goed en fout gemaakt en zeggen dan 
dat we bepaalde dingen wel of niet zouden moeten voelen. 
Beter is het om te herkennen wanneer we bepaalde dingen 
wel of niet voelen. Als we wat we voelen niet als goed of 
fout beoordelen, maar als er-nu-zijnd, dan hebben we de 
gelegenheid om die gevoelens werkelijk te ervaren. We 
hoeven ze niet te weerstaan of verder op te blazen. Door je 
voor die gevoelens te openen en ze er te laten zijn zonder 
inmenging, eindigen ze vaak. En als ze nog niet geëindigd 

zijn, openbaren ze vaak een inzicht of een oude herin-
nering of iets diepers. Of ze raken misschien gewoon aan 
verlichting. Als we gevoelens beoordelen als goed of fout 
stopt het onderzoek. Dan proberen we ze kwijt te raken en 
beoordelen we droefheid als fout en verlichting als goed. 
Dan proberen we naar verlichting te grijpen. Zo blijven 
we in oude mentale patronen van onderdrukking steken. 
Vrijheid betekent om alles toe te staan deel van het geheel 
te zijn.
Als er één ding is wat ik tegen mensen zou willen zeggen 
dan is het: vertrouw werkelijk op jezelf en op wie je bent. 
Vertrouw niet op je gedachten, niet op je gevoelens en 
zonder ze als fout te bestempelen. Maar vertrouw dieper, 
vertrouw een niet te definiëren roep van de geest, van het 
hart, van de ziel, van de waarheid om zichzelf te kennen 
door jou, als jou. Vertrouw dát en het brengt je thuis!’ •
www.gangaji.org

Wie ik denk dat ik ben bestaat niet

Sommige mensen denken dat ik 
een goeroe ben

6 7
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Pieter Smit
Vertaling: Jaqueline Houben & Annemarie van Unnik

T
ijdens drie prachtige zonnige dagen in augus-

 tus was ik uitgenodigd in Algoabaai om over 
 Attitudinal Healing te vertellen. Het was het  
 jaargetijde met de helderste zon, windstilte en 
brede stille stranden zonder vakantiegangers, een lieflijke 
diepblauwe Indische Oceaan, vogels en vrede. Algoabaai 
is in Port Elizabeth gelegen, een vriendelijke stad, tegen 
de oostelijke rand van Zuid-Afrika, zo’n vijf uur reizen 
van De Rust, waar ik woon.
Ik was om vijf uur ‘s ochtends gereed om daarheen te 
vertrekken, maar nam eerst de tijd om van binnen rustig 
te worden, mijn ziel te voeden met stilte. De kat sprong 

op mijn schoot en ik liet het toe, omdat ik een paar dagen 
weg zou blijven. Het was een uitdaging om mijn aandacht 
‘boven mijn wenkbrauwen’ gericht te houden tot de zon 
op was. Die kwam rond kwart voor acht op. Toen kon ik 
vertrekken. 
Ik moest recht tegen het licht in. Nogal symbolisch om 
recht het licht in te rijden, bedacht ik. In mijn hoofd 
tolden duizenden vragen over de artsen en tandartsen 
die mij gevraagd hadden over Atitudinal Healing (AH) 
te vertellen en de toepassingsmogelijkheden in hun 
werk, bij de behandeling van aids-, tbc- en hiv-patiënten: 
AH als voorgeschreven medicijn. Hoe kan ik hen ervan 
overtuigen dat AH niet als medicijn voorgeschreven kan 
worden? vroeg ik mij twijfelend af. Maar ik wilde wél 
van de gelegenheid gebruik maken om te vertellen over 
de wonderbaarlijkheden van AH. 
Ik had de deelnemers gevraagd allemaal een introducé mee 
te nemen, zodat we er een weekend van vreugde en liefde 
van konden maken. Ze dachten dat dit een grapje was, maar 
stemden er toch mee in. De directeur had zelfs een zaal met 
allerlei technische snufjes geregeld, van TV- toestellen tot 
een opleidingsbeambte, een technicus en een kookploeg. En 
ook parkeerplaatsen en een bewaker waren geregeld. Ik heb 
nog nooit zo’n volledige en luxe verzorging gehad. Alleen 
het beste is goed genoeg voor de zonen en dochters van 
God, heb ik maar gedacht. AH hier kom ik!

Van de liefde leren
Op één na waren al de zestien ingeschreven personen al 
een uur voor aanvang aanwezig. Daarom begonnen we 
maar vast. Dit is ongewoon, hier gaat iets gebeuren, dacht 
ik nieuwsgierig. Deelnemer zestien kwam op tijd voor 
onze afspraak, maar dus eigenlijk ook te laat, want we 
waren al begonnen. Het was een zeer sceptische tandarts. 
Mijn hart klopte in mijn keel toen ik zijn strenge gezicht 
en uiterst kritische benadering van alles wat ik naar voren 
bracht bemerkte. Ik gebruikte het huwelijk en de relaties 
op kantoor als voorbeelden om over AH te praten.  
We zijn allemaal hier, in dit leven in deze zaal, ongeacht 
status of afkomst, om te leren over liefde. We zullen dit 
leren voor onszelf en we kunnen het niet voor iemand 
anders leren. Liefde leren we al in onze jeugd, en later 
wanneer we verliefd worden oefenen we hier vaak mee. 
Denk maar aan ‘Falling in and out of love many times’.
Daarna betreden we de fase die we de romantische fase 
noemen. Van alle mensen om ons heen hebben we net 
die ene gekozen, die de eigenschappen bezit die we 
nodig hebben om te oefenen en te leren van de liefde. 
Helaas is deze les voor bijna iedereen pijnlijk omdat ons 
ego weerstand biedt tegen het overgeven aan totale liefde. 
Ons ego houdt de afscheiding in stand. De romantische 

Pieter Smit, vriend en medewerker van dit blad, 

houdt zich intensief bezig met AH en ECIW. Hij 

woont in Zuid-Afrika en geeft wie er om vraagt 

AH. Hier deelt hij zijn ervaring van AH met artsen 

en tandartsen. Zijn ingang: relaties.

fase verdooft ons totaal voor de pijn die in de toekomst 
van deze verhouding ligt en pas nadat we behoorlijk 
diep in deze relatie zitten, samenwonen, gezamenlijke 
verantwoordelijkheden hebben, raken we ook elkaars 
zere plekken. Die lessen staan keer op keer voor ons en 
we zijn sterk in het ontwijken ervan. We gaan TV kijken, 
sporten, geven een hobby overmatige aandacht, zijn altijd 
bezig met iets anders, in plaats van met onze ‘geliefde’ van 
de Liefde te leren. Zelfs de kinderen worden gebruikt als 
uitvlucht om maar niet te hoeven leren. Of we begin-
nen relaties en elke keer als de romantische fase voorbij is 
stappen we eruit. Zo wordt het huwelijk of de relatie ei-
genlijk een onzichtbare echtscheiding en delen we alleen 
nog het adres. We kunnen zo’n huwelijk een onbewust 
huwelijk noemen, want niemand heeft meer aandacht 
voor de ander en voor de relatie, terwijl er in de romanti-
sche fase zo duidelijk voor gekozen is.
Door vergeving kan AH een plek hebben en kunnen 
we weer kiezen. We beseffen dat onze basis liefde is en 
dat we leven voor dit hogere doel en niet om geld te 
verdienen, veel te leren en bezig te zijn tot we dood gaan. 
We zijn hier om elkaar met liefde te bedienen, liefdevol 
naar de ander te kijken en te leren van de liefde omdat 
we liefde zijn. Wanneer we de keuze maken om de ver-
schillende onbewuste relaties te herstellen, dan betreden 
we een nieuwe fase, een bewuste relatiefase of huwelijk. 

Hiervoor bied ik een aantal 
technieken aan om de deu-
ren, die de ergste botsingen 
en argumenten, de langste 
negeer- en stilzwijgende 
stiltes en weigeren-om-te-

praten periodes, een voor een veilig af te sluiten. Te helen 
zonder het ego te kwetsen, maar het eerder zijn ware rol 
te geven en te gebruiken om van de Liefde te leren. AH 
is daar een hulpmiddel in.
Die technieken heb ik een voor een met de groep dok-
ters en tandartsen doorgespit en laten oefenen met elkaar. 
En het was elke keer een voltreffer. Hoe dat kan? Omdat 
dit alles is wat er nodig is om weer te leren vanuit en met 
Liefde.

Het pad naar de volkomen heilige relatie
Het hebben van een relatie en volledig toegewijd zijn 
gaan hand in hand. Zoals de slurf deel uitmaakt van de 
olifant, zo maakt de voorwaarde van toegewijd zijn deel uit 
van een wezenlijke relatie. Romantische Liefde is voor-
waardelijk en behoort tot de categorie ‘speciale relaties’. 
Het is een relatie, waarbij de voorwaarde is dat jij degene 
bent die mij de allerbelangrijkste lessen bezorgt die ik 
nodig heb om heel te worden. Harville Hendrix noemt 
romantische liefde het verdovingsmiddel van de natuur 
om je in een relatie terecht te laten komen, die voor jou 
de meest wezenlijke stappen zal blootleggen die jij nodig 
hebt om spiritueel te kunnen groeien.
Groeien is normaal gesproken pijnlijk en riskant en 

om die reden dikwijls beangstigend. Dit heeft vooral te 
maken met verwondingen, opgelopen in onze jeugd, 
waarvoor wij zelf de keuze hebben gemaakt om die te 
ervaren. Geen enkele ouder kwetst zijn kind opzettelijk.
Neem nou het eikeltje dat een eikenboom wil worden: 
daarvoor moet het eerst uit de boom vallen! En als dit 
eikeltje al niet in een stenige bodem of een gat in de 
grond terechtkomt, dan moet het ook niet gebeuren dat 
iemand erop trapt of dat het wordt opgeraapt door een 
eikeltjesetend dier. Vervolgens moet het ook nog ontkie-
men en insecten, ziektekiemen en bacteriën, droogte en 
nattigheid trotseren, terwijl het opgroeit tot babyboom 
en daarna tot jonge boom. Dan nog zou dit boompje 
verpletterd kunnen worden door een rund of een boe-
renkar. Maar ondanks alle risico’s gaat het toch groeien. 
Dan breken er takken af, wordt het belaagd door wind 
en stormen, door koude en hitte, totdat het op een dag 
zo geworteld is, dat het zijn functie als eikenboom in zijn 
volle omvang kan vervullen door schaduw, voedsel en 
een nestelplek te bieden aan vogels en andere kleine en 
grote dieren.

Onvoorwaardelijke liefde is niet alleen ware liefde, maar 
evenzeer een noodzakelijke stap om de eeuwigheid bin-
nen te gaan. We schenken haar zonder welke vorm van 
verwachting ook. Deze liefde kunnen we niet afdwingen. 
Ook kan niemand een ander werkelijk leren wat liefde is. 
Wel is het hebben van een relatie de enige manier waar-
door we iets over liefde kunnen leren. Dat maakt het de 
moeite waard de relatie helemaal aan te gaan. Als je dit doet, 
kun je tot de verbazingwekkende ontdekking komen dat 
je alles al weet wat er te weten is om tot een heilige relatie 
te komen - en ook weet je al alles over liefde. Maar, zoals 
Shakespeare zei, het innerlijk weten moet het uiterlijk 
weten ontmoeten om tot iets zinvols te leiden.

Attitudinal Healing in Alg oabaai
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De verschillende fasen van de speciale relatie in onze ver-
bindingsvormen zijn als volgt te omschrijven: (a) verliefd 
worden en het uitmaken. Wanneer we hiermee klaar zijn 
geven we ons over aan ‘de ware’ en spreken dan van (b) 
de romantische liefde. Dit is een truc van de natuur om ons 
samen te brengen met die persoon die ons belangrijke 
lessen kan leren. Als we eenmaal vastzitten in een relatie 
die in eerste instantie bedoeld is ‘permanent’ te zijn en 
we tevens sociale en economische verplichtingen op ons 
hebben genomen, begint de strijd om de macht. Deze 
fase noemen we (c) de onbewuste relatie. Hierin kunnen we 
dagelijks de keuze maken of we volledig opgaan in een 
van de vele leefwijzen die onze creatieve geest creëert, 
óf dat we de uitdaging accepteren om de volgende fase 
binnen te treden, namelijk die van (d) het bewuste huwelijk. 

De bewuste relatie schenkt ons technieken om ons te 
ontwikkelen in de richting van het wezenlijke doel: (e) 
de heilige relatie. Bedenk dat de kleinste eenheid die in 
het universum kan groeien een groepje van twee is, met 
andere woorden ‘een stel’.

Het heilig ogenblik
Speciale relaties brengen veel pijn, angst, wanhoop, schuld 
en aanvallen met zich mee. Ze zijn weliswaar opgesplitst 
in periodes waarin de pijn ogenschijnlijk verdwenen 
is, maar het duurt meestal maar even of het volgende 
obstakel dient zich aan. Dit geeft ons ofwel het gevoel 
zelf onbekwaam en mislukt te zijn, ofwel zijn we ervan 
overtuigd dat de andere partij daaraan schuldig is. Het 
belangrijkste kenmerk van de speciale relatie is dat deze 
zich wreekt op het verleden en daaraan volledig is toege-
wijd. Hiermee gaat de relatie voorbij aan het heden.
Het hebben van een heilige (of hele) relatie brengt ons 
bij het heilig ogenblik door ons eraan te herinneren dat 
het heden in werkelijkheid het enige is wat er is - en 
dat het er is opdat we ons de waarheid herinneren en 
aanvaarden.

‘Het heilig ogenblik is echter eeuwig, en jouw illusies 
over tijd zullen het tijdeloze niet beletten te zijn wat het 
is, noch jou ervan weerhouden dat te ervaren zoals het 
is. Wat God jou gegeven heeft, is waarlijk gegeven, en zal 
waarlijk ontvangen worden. Want los van jouw ontvan-
gen hebben Gods gaven geen werkelijkheid’
(ECIW T16.VII.7:5-8:3).

Wanneer iemand jouw wereld binnentreedt, kun je dit 
beschouwen als een heilige ontmoeting. In hem of in 
haar zul je altijd alleen maar jezelf ontmoeten. Iets anders 
kun je niet herkennen. En alles wat je de ander wilt laten 
horen, is vooral wat je zelf te leren hebt. Spreek om die 

reden alleen over liefde, zegt Jerry Jampolsky. Ze staat je 
altijd en overal ter beschikking. Weet ook dat krenkin-
gen niet persoonlijk gericht zijn, maar louter en alleen 
gebeuren met de bedoeling ze te uiten. Naarmate iemand 
groeit, zal de betekenis ervan veranderen.
Uiteindelijk zul je merken dat er niets is dat je tegen de 
waarheid kunt inbrengen. Je zult absoluut leren wat liefde 
is. Het heden biedt je hiertoe in alle opzichten kansen en 
ervaringen. Dit is waarom we hier zijn, zodat we de volle 
omvang van eeuwige Liefde leren kennen.

Niets is ooit persoonlijk gericht
Hebben berust op geven, niet op halen! Het is onmogelijk 
je God te herinneren in het verborgene of alleen. Het 
is alleen maar mogelijk te groeien in het gezelschap van 
anderen.
Liefde zoekt geen enkele reden buiten zichzelf, noch resultaat. 
Liefde is het resultaat van zichzelf, de vreugde van zich-
zelf. Ik heb lief, omdat ik liefheb met de bedoeling nog 
meer lief te hebben. Niets is ooit persoonlijk gericht. Het 
is alleen maar. Je bent liefde, op een bepaald niveau. En 
dat is wat je zult leven zodra je je ontdaan hebt van wat 
liefde niet is. Ontneem jezelf Jezelf niet. Schenk daarom 
onuitputtelijk liefde. En geven doe je aan jezelf. Geven 
en ontvangen zijn in wezen één. Mogelijk kun je dan 
anderen helpen de verwondingen te voorkomen die jij 
hebt opgelopen. 
Rechtvaardigheid is rechtschapen zijn. Rechtschapen zijn, is 
gewoon zijn. En... God is niet degene die is zoekgeraakt. 
Hoe meer je ontwaakt om lief te hebben, des te meer zul 
je ontwaken. In wezen ben je net zo volmaakt als jouw 
Schepper. Je kunt niet sterven, ook al zou je dat willen, 
want leven is eeuwig. In een lichaam zitten is dat echter 
niet en dus is het van belang deze periode te benutten 
om los te laten wat niet perfect is. Je bent niet je lichaam. 
Wel is het, net als je persoonlijkheid, een instrument om 
Liefde te leren. Je bent een eeuwig spiritueel wezen dat 
een tijdelijke ervaring als mens heeft en je bent niet een 
menselijk wezen dat een tijdelijk inzicht in spirituele 
eeuwigheid heeft.

‘De diepere geheimen des levens worden onthuld aan 
diegenen die risico’s nemen en die er stoutmoedige 
experimenten mee ondernemen. Ze zijn niet bestemd 
voor de bange lanterfanter die voor elke stap zekerheden 
nodig heeft. Hij die vanaf het strand speculeert hoe de 
oceaan zal zijn, zal iets te weten komen over het opper-
vlak ervan. Maar hij die de oceaan werkelijk wil leren 
kennen, moet de bereidheid hebben erin te springen’ 
(Meher Baba).

Het hebben van een relatie en 
volledig toegewijd zijn gaan hand 
in hand

Ons ego biedt weerstand tegen het 
overgeven aan totale liefde

Relaties zijn de leerscholen waarin we de door God 
aangereikte lessen leren die we in dit leven nodig hebben. 
Ze kunnen niet vrij van conflicten zijn, zolang wij de 
conflictgedachte erop overdragen. Wel kunnen we leren 
er vrij van te raken, er geen nachtmerrie van te maken 
maar een mooie droom. Dat is de enige manier om de 
volgende les te bereiken, en de daaropvolgende. Door 

vergevingsgezindheid te beoefenen en het met elkaar vol 
te houden terwijl heling plaatsvindt. Er bestaan eenvou-
dige technieken die je leren dat conflict in relaties voor 
beiden heilzaam kan zijn in plaats van dat het je uitput 
en je het geloof in jezelf of in liefde laat verliezen. De 
uitdaging bestaat dan alleen maar uit leren hoe je te 
gedragen in een heilige relatie. Mogelijk plukken onze 
kinderen er de vruchten van, zodat zij later een betere 
start kunnen maken. Alles begint met te leren onze rela-
ties in betrokkenheid te leven - en het verleden te laten 
voor wat het is.

Nog dit:
• Houd niet je adem in tot je jezelf voldoende 
 verbeterd hebt, je zou wel eens kunnen stikken. 
• Sluit je aan bij de echtgenoot die zegt: tot het 
 moment dat alles wat er is alleen maar geluk is, 
 is het op een na beste dat er is, tijdelijk ongelukkig  
 zijn met jou. Óf bij de echtgenote die zegt: 
 we zijn door veel narigheid heengegaan en het   
 meeste daarvan was jouw schuld.
• Het huwelijk (de relatie) is een vorm van therapie.  
 En als je de bittere pil en enkele van de neven-
 effecten ervan kunt verdragen, ben je bestemd   
 voor geluk.
• Jij bent het antwoord op alle problemen waarvan 
 ik niet wist dat ik ze had, voordat ik jou kende.

Maak van patiënten volwaardige mensen
Terug naar de artsen en de tandartsen in het weekend. 
De tweede dag was heel emotioneel. Al die hooggeleerde 
mensen met tranen in de ogen, zich bewust geworden 
van de positieve aspecten van het proces en van leven in 
liefde. Want net zoals er overtuigingen zijn vóór woede 
en de schijnbaar negatieve argumenten, zijn er overtui-
gingen voor de positieve aspecten. Wanneer we dit over 
kunnen brengen, is er veel om te vieren. Dat de Lief-
desvloed, een van de hoogtepunten van die techniek, 
schaterlach en jeugdigheid brengt, maar ook tranen van 
vreugde. Zo lag hier de eerste ervaring tot een afspraak 
voor meer, het inzicht dat elk mens dit moet leren en de 
erkenning dat medicijnen niet alles kunnen helen, zelfs 
niet voor aids-patiënten. Daar is ook dieper inzicht bij 
nodig. Deze opleiding in de ware aard van mensen, is 
meer waard dan een medicijnen- of economische studie. 
Maak van patiënten volwaardige mensen, met mens-
waardige vaardigheden uit het hart van AH. Alle mensen 
willen dit leren, zelfs wetenschappers. 
We hebben al een volgende afspraak gemaakt om verder 
te werken. Nog dieper deze keer en dan met water en 
fruit in plaats van koffie en koek. Uiteindelijk zal ieder-
een die genezen relatie bereiken en weten dat dit vooral 
om de relatie met jezelf gaat. Die is heilig en zuiver, zoals 
de liefde zelf. •

Relaties zijn de leerscholen 
waarin we de door God aangereikte 

lessen leren

vervulling
 

nu kan ik stil zijn

in diepe stilte zijn

terwijl de wind

de bomen moe striemt

schuw ik de stilte niet

begroet haar als

een verre vrind

laat flarden van

gedachten toe

totdat ik langzaam

leeg word

en in die absolute leegte

raak ik aan de bron

de polsslag van

mijn bestaan

ik word volledig

licht en liefde

en ga naar waar ik

nooit ben weggeweest

de strijd gestreden

nader ik de zomen

van het licht

Coco de Lang
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Annemarie van Unnik

D
e Amerikaanse Patti Conklin (1957) is een 
vrouw met opmerkelijke gaven. Ze woont in 
Stone Mountain, Georgia USA en heeft zes, 
inmiddels volwassen kinderen, waarvan twee 

biologische, twee geadopteerde en twee stiefkinderen. Er 
is een Engelstalig luisterboek getiteld Healing within over 
haar werk en leven. Verder ontwikkelde ze de visualisatie 
Colorworks.

‘Door bepaalde levensomstandigheden ben ik in staat 
geweest mijn zintuiglijke waarneming tot grote hoogte 
te verfijnen. Verder ben ik gewoon een alleenstaande 
vrouw en moeder. Van jongs af aan was ik helderziend. 

En in mijn tienerjaren zat ik graag op straat om te zien 
hoe mensen denken. Ik zag de woorden zich vormen in 
de hemisfeer van de hersenen - en dan in het lichaam 
verdwijnen. Fascinerend! Van elk woord, iedere gedachte 
wordt een kopie opgeslagen ergens in de cellen. 
Toen ik zeven jaar was, kreeg ik voor het eerst een be-
zoekje van God. Dat was een keerpunt in mijn leven. In 
mijn slaapkamer begon helderwit licht door de muren 
te sijpelen. En er werden mij drie dingen verteld. Van 
mijn 38e tot 42e zouden jaren worden van grote groei. 
Van mijn 42e tot 62e zou ik mijn gaven schenken aan de 
mensheid. En het doel van mijn leven zou zijn: onderwij-
zen dat het mogelijk is de materie te overstijgen zonder 
daarvoor eerst te hoeven overgaan (sterven). Wat dat 
betekent begon ik pas te begrijpen rond mijn veertigste. 
Met mijn gaven kan ik mensen helpen hun goddelijkheid 
te ervaren. We kunnen onvoorwaardelijke wezens wor-
den; observeren zonder oordelen - en waarlijk geloven 
en weten, dat wat we zien maar een klein onderdeeltje is 
van er een veel groter plaatje. Hoe dat te bereiken valt? 
Eigenlijk is het een proces in twee stappen: 
1. Let op wat je zegt of denkt. Wees je bewust van de 
woorden die je denkt en spreekt. Stel je wordt in een 
broodjeszaak zo traag bediend dat je dreigt te laat te 
komen. Op een dergelijk moment is het belangrijk je te 

Let op wat je zegt of denkt

I N T E R V I E W  M E T  PAT T I  C O N K L I N

Een van onze lezers, geïnterviewd in ...van hart 

tot hart... 3/2008, sprak over Patti Conklin. Dat 

intrigeerde ons redactielid Annemarie van Un-

nik zodanig, dat ze van de gelegenheid gebruik 

maakte om Conklin te interviewen toen ze in 

Nederland was. Hier volgt het verslag daarvan.

realiseren dat je niet weet waarom er zo gewerkt wordt. 
Misschien is er privé iets aan de hand bij die persoon. 
Ieder heeft een eigen weg in het leven die wij niet ken-
nen - en waarvan we de betekenis niet weten. Dus hoe 
kun je oordelen? Stop ermee. 
2. Schoon je lichaam op. Gebruik kleur of geluid. Dit zijn 
twee actieve frequenties in het universum, waarmee op-
geslagen geheugen en emoties uit het lichaam verwijderd 
kunnen worden. Een kopie van elk woord dat je dacht of 
sprak, ligt opgeslagen in het lichaam. Als bepaald gedrag 
blijft terugkomen, ook al ben je er bijvoorbeeld voor in 
therapie geweest, weet dan dat het ligt opgeslagen in de 
celstructuur. Als je tegen je lichaam zou zeggen: welke 
kleur heb ik nodig om wat dan ook te verwijderen, en 
je zou die kleur gebruiken, dan zou dat de opgeslagen 
emoties uit de cellen verwijderen.’

The issue is in the tissue
‘Herinneringen en emoties liggen opgeslagen in de 
peptiden van de lichaamscellen. Wat er in het werken 
met kleur of geluid gebeurt, is dat je de peptide los-
schudt. Dat kan je je moe doen voelen, er kan verdriet 
naar boven komen, en zelfs kan het voelen als na een 
operatie. Mensen voelen zich meestal beter wanneer ze 
me ontmoeten dan wanneer ze na een sessie vertrekken. 
Wanneer een cliënt tegen me spreekt, laat zijn lichaam 
me iets zien wat sterk lijkt op een film. Het geeft me een 
indicatie van wat de oorzaak van de ziekte is. The issue 
is in the tissue. En vanaf dat moment leer ik de methode 
Colorworks te doen. Vervolgens is het aan de ander dat 
daadwerkelijk zelf te gaan doen. De cliënt is de healer, 
niet ik. En eens in de zoveel tijd gebeurt het dat God me 
vraagt een ziekte weg te nemen van iemand. Zelf hoef 
ik geen beslissingen te nemen over dingen, ik luister naar 
mijn innerlijke stem.

Nog even iets over frequenties. Jaren geleden werd in 
Texas een proef gedaan met een kist met zand in een 
glazen omhulsel. Terwijl er een luchtstroom doorheen 
gevoerd werd, liet men tegelijkertijd zeer luid een toon 
klinken. Het zand schudde en vormde een geometrische 
figuur. Bij een andere toon schudde het zand zich in een 
andere geometrische vorm.’  

Niets om bang voor te zijn
‘Voor mij is de dood een voortzetting van het leven en 
als iemand naar me toekomt die op het punt staat te 
sterven, zie ik het als mijn taak de angst erover weg te 
nemen. 
Er kwam een non in mijn praktijk, ze had borstkan-
ker. Ze moest vreselijk huilen. Bestraling, chemokuur 
en alternatieve geneeskunde hadden niet geholpen en 
doktoren gaven haar nog hooguit zes maanden. Ze was 

doodsbang voor de dood. Ik zei: “Je bent al lang non, dus 
waarschijnlijk geloof je, of heb je ervaren, dat God je al-
tijd leidt op je pad”. Dat beaamde ze totaal. Ik vervolgde: 
“En nu God erover denkt je naar Huis te brengen, ga je 
daarover redetwisten? Wat mij betreft zit je in een win-
win situatie. Of je geneest en blijft nog een poosje hier 
- of je gaat dood en naar Huis terug. Is er dan nog iets 
om je druk over te maken?” De non barstte in lachen uit 
en vond dat ik helemaal gelijk had. 

Wanneer we loskomen van onze fysieke vorm, zijn we 
naar mijn idee zoveel meer verbonden met... waar je 
ook maar in gelooft. Het fysieke verhindert ons dan niet 
langer de sereniteit te ervaren van die andere manier van 
zijn, dus er is niets om bang voor te zijn. Mensen zeg-
gen wel dat er bij het doodgaan veel liefde en vreugde 
zal zijn, maar dat zijn menselijke emoties. Er bestaat een 
sereniteit, een miljoen maal sterker dan wat wij kunnen 
ervaren in onze aardse vorm. Als ik een bezoekje krijg 
van God komt er iets van die sereniteit mee. Als dat ge-
voel verdwenen is, huil ik dagenlang omdat ik nog steeds 
hier ben. Doodgaan? Ik kan niet wachten tot het zover is.’

Lessen leren
‘Het spirituele pad wordt wel gezien als een proces van 
je bewustzijn laten samensmelten met je ziel. Je kunt dat 
ervaren op elk moment van de dag en, zoals de Yogi’s 
zeggen, toeschouwer zijn. Of ik al echt toeschouwer 
kan zijn? Ik zit erbij in de buurt, maar heb nog oordelen 
over pedofielen en mensen die kinderen mishandelen. 
God stuurt me er drie of vier per jaar. Waarschijnlijk om 
me uit te dagen ermee te leren omgaan - en dan moet 
ik altijd eerst even diep ademhalen. Bij de eersten was 
het moeilijk voorbij mijn woede en oordelen te komen. 
Maar ik wil dat wel. Zij komen tenslotte met een vraag 
om hulp. En op een dag wil ik naar Huis toe gaan om er 
te blijven. 
In de hoedanigheid van toeschouwer kan ik hier zitten, 
terwijl tegenover mij iemand een moord pleegt. Ik zou 
dat kunnen omdat ik begrijp dat ik het grote geheel 
waarin de dingen plaatsvinden, niet overzie. Er ligt een 
reden aan ten grondslag die ik niet ken. Ik denk ook dat 
moordenaar en vermoorde hierover een afspraak maak-
ten voordat zij op aarde kwamen. Er moet dualiteit zijn. 
Zonder duisternis weet je niet wat licht is. Hoe goed 
kunnen we zijn als we niet weten hoe slecht we kun-
nen zijn? Wanneer we begrijpen dat er in de wereld nog 
nooit iets gebeurd is dat slecht is, moet daar iets goeds 
uit voortkomen. Altijd! En soms moet je echt kijken om 
te zien wat dat nu was. Als iemand vermoord wordt, of 
als een kind overlijdt, brengt dat gewoonlijk enorme leer-
kansen met zich mee. Onze manier om te groeien is via 

Doodgaan? Ik kan niet wachten 
tot het zover is

Geef me een steak en een biertje
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die lessen. Dat doen we niet als onze rekeningen betaald 
zijn en we met een wijntje aan het zwembad liggen. Het 
gebeurt door de dingen waar we ontzet over raken. Ik 
noem dat het SHIT-effect (Spiritual Humans In Transi-
tion). In dat soort situaties kan er ruimte ontstaan voor 
verandering.’ 
 
Gewoon zijn. Hoewel?
‘Ik had een buitengewoon moeilijke jeugd. Ondermeer 
doordat mijn ouders vanwege mijn helderziende gaven 
doodsbang waren voor mij. Ik geloof trouwens dat alle 
kinderen met die gaven geboren worden. En het hangt 
af van de omstandigheden of die zich meer openbaren, 
of verdwijnen. Alles wat ik in mijn leven deed, was op 
verzoek van God. Ga daar wonen. Doe dat werk. Trouw 
met die man om deze kinderen binnen te brengen. En 
soms was ik vreselijk kwaad op God. Pas op mijn 42e 
was ik voor het eerst verliefd. En het is moeilijk voor een 
man om met mij te zijn. Ik zie alles. Ziet hij een vrouw 

die hij aantrekkelijk vindt, dan kan ik dat zien. Omdat ik 
niet oordeel maak ik me er niet druk over, maar mensen 
houden ervan hun kleine geheimpjes te hebben. 
Ik heb een gezegend leven en ben blij dienstbaar te kun-
nen zijn. En ook zou ik meer gewoon willen zijn, niet 
alles zien - en een privé-leven hebben. Toch zou ik niet 
werkelijk met een ander willen ruilen. Want als ik met 
iemand ben die op het punt staat de oversteek te maken 
in de laatste uren van zijn of haar leven - of als het erop 
lijkt dat zich bij iemand spontaan een genezing voltrekt, 
of als ik iemand begeleid in het omgaan met het feit dat 
het bij diens zielepad hoort een ziekte te hebben... Ja, dat 
is geweldig. En soms is het helpen heel gemakkelijk. Dan 
zegt iemand het er moeilijk mee te hebben dat er op het 
werk niet naar hem geluisterd wordt. Zijn lichaam laat 
me het cijfer zes zien. Als ik dan vraag naar de manier 
van omgaan in de familie - blijkt dat de vader niet naar 
hem luisterde. Die persoon heeft dus vanaf zijn zesde jaar 
een probleem met zich de moeite waard voelen. Mijn 
gave om de emotie of woorden te zien die een blokkade 
vormen, en daar een verschuiving te laten plaatsvinden, 
is mooi. Ik speel de detective en moet de juiste vragen 
stellen. Want ik kan de ander wel een lezing geven over 
zijn leven, maar dat is niet half zo betekenisvol, als wan-
neer iemand zelf zijn patronen gaat ontdekken. Vrouwen 
met chronische vermoeidheid of fybromyalgie zijn bijna 
altijd mensen die moeite hebben met grenzen stellen. 
Omdat ze geen nee durven zeggen overwerken ze zich. 
Ze zorgen voor iedereen behalve zichzelf. Het feit dat er 
aan de symptomen ook iets heel anders ten grondslag kan 
liggen, houdt het werk boeiend voor me.’
Over voeding
‘Of ik iets te vertellen heb over voeding en de eventuele 
invloed ervan? Het is goed alles met mate te doen, dus 

ook waar het eten en drinken betreft. Allergieën zijn 
aangeleerd gedrag. Bij een allergische reactie denkt ie-
mand: Oh jee, ik ben hier allergisch voor. En het lichaam 
reageert gehoorzaam met: Oké, ik ben hier allergisch 
voor. En er wordt niet stilgestaan bij wat er emotioneel 
gezien 24 uur daarvoor gebeurde als aanleiding voor de 
allergie. Met wat hulp kan je binnen twee uur weer alles 
eten waar je bang voor was. Verder slaan we informatie 
op in de genen over welke voeding goed is en welke niet. 
Als ik onderweg ben en hard werk, eet ik veel rood vlees. 
Geef me een steak en een biertje. Thuis eet ik vooral sala-
des en dergelijke. Een keer gaf ik een weekendworkshop 
aan een groep die zeer vastomlijnde ideeën had over 
voeding en andere zaken. De volgende morgen wachtte 
ik met de deur uitgaan totdat ik zeker wist dat ik te laat 
zou komen. Verder stopte ik onderweg bij een McDo-
nald’s voor een reusachtige koffie in zo’n meeneembeker. 
Toen ik daarmee de ruimte binnenkwam, stopte iedereen 
met praten. Koffie?! Eén brave borst vertelde me dat ik 
een veel hoger energieniveau zou hebben als ik dat niet 
dronk. De anderen beaamden dat van harte. Ik opende 
mijn energieveld en vroeg ze te gaan staan. Niemand kon 
uit zijn stoel komen. Nadat ik mijn energie terugnam, 
konden ze dat wel. Toen vroeg ik ze naar voren te ko-
men. Maar omdat ik opnieuw mijn energieveld verruimd 
had, kon niemand ook maar een centimeter dichterbij 
komen. Ik zei: “Volgens mij is er niets aan de hand met 
mijn energieniveau. En dank je”. En ik dronk mijn beker 
leeg. Hahaha. 

Als er bij de televisie storing optreedt zie je een soort 
sneeuwbeeld. Zo ziet mijn wereld eruit. In plaats van 
een normaal visueel zicht zie ik energiepatronen. Op de 
snelweg zie ik niet de auto voor me, maar een verdich-
ting van deeltjes - en afstand schatten gaat ook niet goed. 
Om die reden verbind ik me met de persoon die voor 
me rijdt - en weet al dat hij gaat remmen, voordat die het 
zelf weet. Als ik mijn frequentie moet verlagen om iets te 
kunnen lezen of zo, is dat zeer vermoeiend. Echt lezen 
deed ik voor het laatst toen ik twaalf was. Na mijn pensi-
onering zou ik een cruise rond de wereld willen maken 
met alle boeken die ik nooit gelezen heb. En lekker in 
alle stilte op mijn dekbalkonnetje zitten. Ik houd van al-
leen zijn. Als mensen me vragen of dit mijn laatste leven 
is dan zeg ik nee. Want ik heb het verzoek ingediend om 
voor de volgende miljoen jaar een rots te zijn op Mercu-
rius, zodat ik echt even kan uitrusten.’

De ziel en het koffertje
‘Nee, als een cliënt van mij doodgaat heb ik niet het idee 
dat ik faal. Dat zou ik wel hebben als ik ze valse hoop gaf. 
Als ik naar iemand kijk, zie ik ter hoogte van het hart een 
schommelstoel met daarop een heen-en-weer bewegend, 
vormloos figuurtje dat de ziel voorstelt. En als er naast de 
stoel een koffertje staat, weet ik dat de ziel zich opmaakt 
om naar huis te gaan.

Zelf volg ik mijn intuïtie blindelings

Waarschijnlijk hebben we twee of drie mogelijke vertrek-
momenten waarop gecheckt wordt of de aardse les geleerd 
is. Pas op exact het juiste tijdstip staat het koffertje klaar. 
Voor mij staat onomstotelijk vast dat dat het check-out 
moment is. We houden ervan te denken dat we controle 
hebben over ons leven, maar de werkelijkheid is dat God 
daarover gaat. En als het tijd is om naar huis terug te 
keren ga je ook. Bij dat vliegtuig van Air France dat in zee 
stortte was een vrouw die net die vlucht miste. Een dag 
later kwam ze om in het verkeer. Ik denk dan: het was 
de bedoeling dat ze naar huis zou gaan. De ziel moet de 
mogelijkheid hebben te vertrekken, moet misschien alweer 
door naar een volgend project. Omdat we er te goed in 
zijn geworden het lichaam in leven te houden, worden er 
nieuwe ziektes gecreëerd.’

Niets mis met sterven
‘Een vrouw uit Colorado met wie ik gewerkt had aan cel-
reiniging, belde een jaar later vanuit een hospice. Ze wilde 
naar een workshop komen terwijl ze aan de morfine zat 
en het zuurstof. Bij onze ontmoeting vroeg ze, mijn werk 
kennende: “En, staat mijn koffer al gepakt?” Dat was zo en 
ik vertelde haar dat er niets meer voor haar te doen viel. 
Die dag wilde iedere genezerik in de groep bij haar aan 
handoplegging of wat ook doen. Gehealed moest en zou 
er worden! Ik heb laten weten dat onze grootste gift zou 
zijn, haar te laten sterven in vrede. En dan ook nog zonder 
haar het gevoel te geven dat er iets niet goed is. Er is niets 
mis met sterven. De volgende morgen hielp ik haar in het 
busje voor naar het vliegveld. Ze vroeg me hoe om te gaan 
met haar nog jonge zoon. Ik adviseerde: Geef hem wat 
van je favoriete spulletjes en een foto van jullie twee en zet 
die ergens neer in zijn kamer. Als hij dan met je wil praten 
weet hij waar hij naartoe kan. En later kan hij die dingen 
meenemen. Toen ze vroeg hoe lang ze nog zou hebben, 
schatte ik dat op vijf dagen. “Bel me als je aan de ander kant 
bent,” grapte ik. Er werd inderdaad gebeld en ik hoorde: 
“U ontvangt een collect-call uit Colorado van ...” (en daar 
moet een gespreksaanvrager de naam noemen, maar het 
bleef doodstil). De operator zei tegen de bellende partij: 
“Mevrouw, u moet me uw naam zeggen!” Maar ik zei het 
al te begrijpen en dat het goed was zo. Hoe lukte het haar 
om die telefoon te laten werken??? Een half uur later belde 
een dochter om te vertellen dat ze overleden was.’

Woorden die vorm creëren
‘Alles is energie, totdat het niet zo is. En wat ik denk dat 
ooit gebeurde, is... en ik noem dat Patti-isme... Toen wij 
ooit naar deze planeet kwamen, waren we wezens met 
een hoog vibratieniveau. Engelen, goddelijk, of wat ook. 
Maar gaandeweg begonnen we woorden te ontwikke-
len en daarmee samenhangend emoties te ervaren, ook 
voorwaardelijke als boosheid, jaloezie of angst. Door die 
zwaardere energieën begon ons energieveld te vertragen 
tot op het punt waarop we veranderden in vaste materie, 
onze menselijke vorm. Om op frequentieniveau met het 
universum te blijven, ontwikkelden we een auraveld en 
chakra’s. En de laatste 5000 jaar zijn die nog meer verstopt 
en vertraagd geraakt vanwege onze grote angst. We kijken 
naar angst als naar vals bewijs dat er uitziet alsof het echt 
is. We vergaten de godsvonk in ons en zoeken buiten ons 
naar wat in werkelijkheid in ons ligt. In een Bijbeltekst die 
me echt aanspreekt staat: In den beginne was het Woord en 
het Woord was bij God en het Woord was God (Johannes 
1.1). En in vers 14 staat: Het Woord is vlees geworden. Ik 
vertaal dat naar: onze voorwaardelijke woorden vertragen 
de energie en creëren op die manier vorm. 
Als boosheid zich bijvoorbeeld opslaat in de longen en 
het energieveld zich vertraagd totdat het verdicht, begint 
ziekte op het moment dat de druppel de emmer doet 
overlopen. Vele lagen geheugen waaraan sterke emoties 
gekoppeld zijn, kunnen de subtiele energiestromen in het 
lichaam blokkeren. Het is de zichzelf herhalende emotie 
die uiteindelijk een ziekteproces in werking stelt. Soms 
kan een geneeswijze geweldig aanslaan. Ik zal dan ook 
nooit voorstellen te stoppen met een chemokuur. Wel 
stel ik voor Colorworks te gaan doen en aan het lichaam 
te vragen: Welke kleur heeft mijn lichaam nodig om het 
teveel aan chemo te verwijderen? Het kan gebeuren dat 
er dan zwarte substantie uit de poriën naar buiten komt. 
Tegelijkertijd behoudt het lichaam van de chemo wat het 
nodig heeft. Daarbij uiteraard, onderzoek ik met de cliënt 
wat de onderliggende oorzaak van de ziekte is. Als een 
ziekte na een aantal jaren terugkeert, komt dat doordat de 
emotie nog in het systeem zit. Dus duikt die ziekte weer 
op, of een andere. Het gedrag dat de ziekte gecreëerd heeft, 
is niet begrepen en veranderd. 
Het lichaam is een voertuig waarin Geest tot je spreekt. 
Pijn zegt: je hebt nu een emotie of gedrag dat minder is 
dan onvoorwaardelijk - en daar mag je mee stoppen. Het 
denken staat je toe te stappen in het bekende dat-kan-ik-
niet: Ik ben niet goed genoeg. Onvoldoende gekwalifi-
ceerd. Ik ben bang, enz. Dit soort gedachten begrenzen 
wat je bent als ziel. Je denken in lijn krijgen met je intuïtie, 
dat werkt. Zelf volg ik mijn intuïtie blindelings. En dat wil 
niet zeggen dat ik daarna niet ga proberen uit te vissen 
waarom het gebeurde plaatsvond. Maar soms kom ik niet 
verder dan... dat de dingen gebeuren omdat ze gebeuren. 
En ik hoef me er niet mee te bemoeien.’ •

www.patticonklin.com
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1...van hart tot hart...
H E T  H A R T

31 oktober  2009, Eindhoven
Familie- & Systeemopstelling
8 november 2009, Raalte
Workshop ECIW
15 november 2009, Moorveld
Miniworkshop ECIW
20-22 november 2009, Wahlwiller
Familie- & Systeemopstelling
6 december 2009, Amersfoort
Miniworkshop ECIW
12 december 2009, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
13 december 2009, Moorveld
Miniworkshop ECIW
27 dec’09-1 jan’10, Havelte
Van oud naar nieuw; 
Vergeef, en je bent vrij!
9 januari 2010, Maassluis
Familie- & Systeemopstelling
22-24 januari 2010, Wahlwiller
Facilitatortraining
5-7 februari 2010, Wahlwiller
Training Familie- & Systeemopstelling
13 februari 2010, Den Haag
Familie- & Systeemopstelling
14 februari 2010, Den Haag
Familie- & Systeemopstelling
27 februari 2010, Moorveld
Familie- & Systeemopstelling
6 maart 2010, Lottum
Workshop ECIW
27 maart 2010, Eindhoven
Trainingsdag familieopstelling
3 april 2010, Hilversum
Landelijke Facilitatordag
4 april 2010, Amersfoort
Mini-Workshop
10-11 april 2010, Groesbeek
Voorjaarsretraite ‘Wie ben je 
zonder je verhaal?’
1 mei 2010, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
12-16 mei 2010, Havelte
Stille voorjaars-retraite met sapmaaltij-
den ‘Wie ben je zonder je verhaal?’
27-30 mei 2010, Wahlwiller
Meditatief Mandala schilderen
19 juni 2010, Eindhoven
Trainingsdag familieopstelling
26 juni 2010, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
24 juli-2 augustus 2010, Havelte
Zomer-retraite ‘Jij bent het op wie je 
gewacht hebt!’

RETRAITES
Van oud naar nieuw. Vergeef, 
en je bent vrij!
Een 5-daagse retraite rond de jaarwisse-
ling, om in alle rust terug te blikken op 
het oude en vooruit te kijken naar het 
nieuwe. Om de vraag te beantwoor-
den: kan ik nu vergeven, kan ik het 
oude laten gaan en het nieuwe welkom 
heten? We ervaren wat de betekenis van 
vergeven is en wat de effecten daarvan 
zijn. We maken contact met de altijd 
aanwezige vrede en vrijheid, die ieders 
erfdeel is. Stilte, uitwisseling, geleide 
meditaties en schrijven.
27 dec’09-1 jan’10, Havelte
Zo 18-vrij 11 uur. Meeuwenveen, 
Meeuwenveenseweg 1-3, 7971 PK. 
Cursus € 300. Verblijf 2pk € 300 
(slapen & eten).

Wie ben je zonder je verhaal?
Een 2-daagse voorjaarsretraite en een 
4-daagse stille voorjaarsretraite met 
sapmaaltijden.
Stilte en uitwisseling zullen elkaar 
afwisselen. Thema’s die in jouw leven 
spelen kun je naar voren brengen. De 
vraag ‘Wie ben ik zonder mijn ver-
haal?’, en het antwoord daarop, zullen 
deze dagen centraal staan. 
10-11 april 2010, Groesbeek
Za 10–zon 16 uur. De Poort, 
Biesseltsebaan 34, 6561 KC. 
Cursus € 130. Verblijf 1pk € 110; 
2pk € 100 (slapen & eten).

12-16 mei 2010, Havelte
Woe 18.00- zo 11.00 uur. Meeuwen-
veen, Meeuwenveenseweg 1-3, 7971 
PK. Cursus €�200. Verblijf 2pk €�225 
(slapen & sapmaaltijden).

WORKSHOPS
Familie & Systeemopstellingen
‘Ja’ zeggen tegen dat wat er is! Die kans 
heb je in een familie- of systeemopstel-
ling. Inzicht in de situatie en ‘ja’ zeggen 
voelt als het herwinnen van je vrij-
heid, die er overigens altijd al was. Het 
geboortegezin, het huidige gezin, een 
werksituatie of strijdende elementen in 
een relatie of persoon kunnen onder-
werp zijn van een opstelling waardoor 
patronen en spanningsvelden zichtbaar 
worden. Deze aan het licht te bren-
gen, leidt vaak tot harmonisering en 
genezing. 
31 oktober  2009, Eindhoven
Zat 10-16.30 uur. Doopsgezinde 
gemeente Eindhoven, Da Costaweg 
16, 5615 NB. Cursus �€ 60 (incl. Kof-
fie/thee).
20-22 november 2009, Wahlwiller
Vrij 10-zon 16 uur. Arnold Janssen 
Klooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA. 
Cursus �180. Verblijf 1pk €�110.
9 januari 2010, Maassluis
Zat 10-16 uur. Ontmoetingscentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 3145 XN. 
Cursus €�70 (incl. koffie/thee/lunch). 
Opgave: Nelly Tweehuijsen 
010-5917289 – nelke2@caiway.nl

Activiteiten 
chronologisch

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

O Ik bestel (titel): 

 Van (artiest): 

 Datum:   Handtekening:

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

Aanmelding activiteiten e/o bestelling

A C T I V I T E I T E N  D O O R  E L S  T H I S S E N  
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Vraag
Ik lees de Cursus en gechannelde literatuur zoals onder 
andere het Seth-materiaal, Edgar Cayce, Neale Walsch, de 
Openbaringen van Gabriela Gaastra-Levin en de boe-
ken van Gary Renard. Jezus lijkt méér boodschappers 
te hebben. Nu zijn er verschillende verhalen in omloop. 
Bijvoorbeeld over de al-dan-niet maagdelijke geboorte van 
Jezus. Over of Jezus wel of niet getrouwd was met Maria 
Magdalena. Bij Gary Renard heeft hij geen kinderen, bij 
Gabriela vier. 
Wat is nou de (historische) waarheid? 
Ik weet wel, ‘ik ben alles’. Zo voel ik het ook, alhoewel 
niet altijd.
De ‘Jezus’, die aan het woord is bij Gabriela Gaastra-Levin, 
is een totaal andere dan de Jezus van de Cursus. Zijn er 
net zoveel Jezussen als er mensen zijn? Of moet ik me daar 
allemaal niet zo druk om maken?
Waarom zijn er zo weinig ‘kruisverbindingen’ tussen de 
verschillende spirituele boeken? Als de Cursus voldoende 
is, waarom zijn The Work van Byron Katie, De helende 
reis, familieopstellingen en dergelijke ‘nodig’ om tot in-
zicht, zelfkennis en zelfrealisatie te komen?
  
EG

Antwoord
Ja, we zijn alles en niets, en alles en niets en alles en niets...
Een van de valkuilen in/van de dualiteit is de vorm. Ik 
heb geen idee of er ooit een man met de naam Jezus heeft 

rondgelopen. Dat kan heel goed zo zijn. Misschien waren 
het er wel méér! Jezus geïncarneerd in verschillende Jezus-
sen...
Ik denk dat het gaat om de Jezus-energie, net als de Maria-
energie, of de God-energie. Telkens als we die in een vorm 
proberen te vatten/gieten/pakken raken we het zicht erop 
kwijt omdat we op verdeeldheid en afgescheidenheid 
focussen omdat we proberen het te isoleren.
Zoals er zoveel mensen zijn en niet slechts één. En tegelij-
kertijd is er slechts één in eenheid. Zoals er ook maar één 
Jezus is in eenheid, waar wij vanzelfsprekend deel van zijn.
De Cursus zegt: Wij (alle mensen) zijn de éne Zoon van 
God.
De kruisverbinding is meteen gelegd als je de (misleiding 
van de) vorm weet te overstijgen. Al die richtingen zijn 
nodig (binnen de dualiteit) omdat een blinde nou eenmaal 
braille nodig heeft om te lezen, wél naar een Nederlandse 
film kan luisteren en zo het verhaal kan volgen, en hem 
dat bij een ondertitelde Japanse film niet lukt. Terwijl de 
dove prima de ondertiteling kan lezen van diezelfde Ja-
panse film, en met een prachtig concert in de schouwburg 
niet uit de voeten kan. 
Alhoewel veel doven ook de trilling van muziek voelen. 
Sommige richtingen weten net even anders dan andere 
binnen te geraken. Daar kan zich dan een ervaring voor-
doen. En de Cursus zegt het al, er zijn vele theorieën, er is 
slechts één ervaring.

 Els Thissen

VRAAG & ANTWOORD
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13 februari 2009, Den Haag 
14 februari 2009, Den Haag
Za / Zon 9.30-17.30 uur. Buurtthuis 
de Hyacint, Annemoonstr. 25. Cursus 
€�60 per dag; �€ 115 voor 2 dagen. 
(Incl. koffie/thee).
27 februari 2010, Moorveld
Zat. 10-16.30 uur. Parochiehuis De 
Kollekamp, Heerenstr. 77, 6237 NC. 
Cursus €�50. (Incl. koffie/thee).

Mini-Workshops ECIW
Moorveld, 10-12.15 uur. Op basis van 
donatie, tenzij anders vermeld.
15 november 2009, Moorveld
6 december 2009, Amersfoort
Zo 14-15.30 uur. Meridiaancollege, 
Daam Fockemalaan 12, 3818 KG. �€ 8
13 december 2009, Moorveld
4 april 2010, Amersfoort
In MIC programma. Meridiaancollege, 
Daam Fockemalaan 12, 3818 KG.

Workshop Een Cursus in Wonderen
In deze interactieve workshop werken 
we met kwesties die door deelnemers 
worden ingebracht. Een Cursus in 
Wonderen is daarbij richtinggevend.
8 november 2009, Raalte
Zo 10-16 uur. Domineeskamp 6, 
8102 CC. Opgave: Frans Pijnacker 
0653483268, info@centrumraalte.nl, 
www.centrumraalte.nl Cursus €�59 
(incl koffie/thee)
6 maart 2010, Lottum
Za 10-16.30 uur. Hoofdstraat 44, 
5973 NG. Cursus €�50 (incl koffie/thee)

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 hoef je niet gestudeerd te heb-
ben of te kunnen tekenen. Gevraagd 
wordt de bereidheid om open te staan 
voor de impuls van het moment. 
27-30 mei 2010, Wahlwiller
Do 10 – Zo 16 uur. Arnold Janssen 
Klooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA. 
Cursus €�200. Verblijf 1pk €�165.

TRAININGEN
Training Familie & Systeemopstel-
lingen
Voor mensen die zelf opstellingen wil-
len (gaan) begeleiden. Heb je belang-
stelling? Neem dan contact met ons op.
5-7 februari 2010, Wahlwiller 
vrij 10-zon 16 uur. Arnold Janssen 
Klooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA. 
Cursus €�200. Verblijf 1pk €�125
Trainingsdagen Familie & 
Systeemopstellingen
Hilversum 2009: 12 dec.; 2010: 
1 mei; 26 jun; 25 sep; 4 dec.
Za 10-16.30 uur. Nieuw Nazareth, 
Dr. Cuypersplein 7, 1222 NC. 
Cursus €�60 per dag.
Eindhoven 2010: 27 mrt; 19 jun; 
30 okt.

Zat 10-16.30 uur. Doopsgezinde 
gemeente Eindhoven, Da Costaweg 
16, 5615 NB. Cursus €�60 (incl. Kof-
fie/thee).

Facilitatortraining 
Training voor het begeleiden van AH-, 
Course- & andere groepen en bedoeld 
voor mensen die willen leven en 
werken met de principes van Attitu-
dinal Healing en/of het gedachtegoed 
van Een Cursus in Wonderen en/of 
(AH- en /of Course) groepen willen 
begeleiden. We oefenen verschillende 
vaardigheden die samenhangen met de 
richtlijnen voor het werken in AH-
groepen. Ook kijken we naar onze mo-
tieven om groepen te begeleiden. Wie 
wil, krijgt de gelegenheid om tijdens de 
training een groep te begeleiden. 
22-24 januari 2010, Wahlwiller
Vrij 10– zon 16 uur.  Arnold Janssen 
Klooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA. 
Cursuskosten: €�185. Verblijf (1pk): �
€ 115

Landelijke facilitatordag
Voor facilitators van AH- en Course-
groepen, mensen die de facilitatortrai-
ning hebben gevolgd, en/of overwegen 
een groep te starten.
3 april 2010, Hilversum
Zat 10-16.30 uur. Nieuw Nazareth 
Dr. Cuypersplein 7, 1222 NC. 
Op basis van donatie.

Naam:
 
Straat: 

Postcode en plaats: 

Telefoon:     E-mail:

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

Aanmelding activiteiten e/o bestelling

Informatie en opgave
Centrum voor Miracles-Studies

Luipertstraat 12, 
6237 NM Moorveld, 

tel: 043-3647987 
e-mail: cms@elsthissen.nl 
website: www.elsthissen.nl

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 020-4184947
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):
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
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
Dreischor:
Trudy Huter 0111-406006
Middelburg (1):
Ria Castenmiller 0118-639949
Middelburg (2):
Pauline Klerkx & Paul Vreugdenhil
0118-644020
Vlissingen:
Ellen Heystek 0118-418294 &
Ankie Spinnewijn 0118-419498
Overijssel
Oldenzaal (1):
Rogier Pondaag 0541-510844
Oldenzaal (2):
Trudy ter Braak 0541-539261
Drenthe
geen groepen

Nederlandstalige groepen in het
buitenland:

BELGIË
Ruimte voor innerlijke vrede:
Beja Pingnet, Victor Nelisstraat
16, 2900 Schoten, tel 03-6588287,
Website: www.InnerlijkeVrede.be
Houthalen:
Maria van Engeland 0497-571303 
(NL)
Christiane Volders 0498461212 (B)
Oelegem:
Fons & Diane Melis 03-4816439
Schoten:
Beja Pingnet 03-6588287

OOST-SPANJE
Benitachell (Alicante):
Trudi van Dorp (0034)
965973199/639361999

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

AT T I T U D I N A L  H E A L I N G G R O E P E N

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

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

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

gratis tot maximaal € 7,- per bijeenkomst. Je mag méér betalen.

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 
030-6920905

Limburg/Sittard
Beppie Cloo
046-4581597

Set van 12 kaarten met de 

geïllustreerde principes van 

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 
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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 Neder-
land en België faciliteert lees-/studiegroepen, workshops en lezingen, 
een maandelijkse ontmoetingszondag in Amersfoort en geeft het MIC 
Magazine uit. Zij is het contact- en ontmoetingspunt voor studenten 
en leraren van ECIW.

MIC ontmoetingszondag
Iedere eerste zondag van de maand (met uitzondering van juli) bent u 
vanaf 13.30 tot 17.00 uur van harte welkom in het Meridiaan College, 
Daam Fockemalaan 12, 3818 KG Amersfoort. Tijdens deze ontmoe-
tingszondagen wordt een lezing met miniworkshop gegeven en ver-
zorgt MIC een uitgebreide boekentafel, waar u de Cursus, boeken en 
CD’s over de Cursus kunt inzien en aanschaffen. Er is een MIC-info-
stand voor nieuwe Cursusstudenten en na de lezing is er ruimschoots 
tijd voor uitwisseling en kennismaking. Ook liggen er folders van 
leraren met hun cursusprogramma. Er wordt een bijdrage van � 8 per 
persoon gevraagd, koffie of thee inbegrepen (eerste bezoek is gratis).
De agenda:
6 dec / Els Thissen Interactief! Les 240 van ECIW zegt: Niet één 
ding in deze wereld is waar. Toch kunnen we ons aangevallen voelen 
en geloven dat iets wel waar is. Hoe komen we hieruit? Les 153 zegt 
dat in verdedigingsloosheid mijn veiligheid ligt en dat in deze wereld geen 
veiligheid te vinden is. Er is geen innerlijke vrede mogelijk waar gevaar 
dreigt. En verdedigen versterkt het gevoel van onveiligheid en gevaar. 
Moedwillig stoppen met verdedigen tegen overvallers, ziekte, maar ook 
tegen al die andere gebeurtenissen op ons pad, laat ons terugkeren in 
onszelf, in onze stilte. 
4 jan / Frans Kok Interactieve lezing: Wat zijn onze leermiddelen? 
In ECIW worden alle situaties en omstandigheden in je dagelijks leven 
als mogelijkheden gezien om tot inzicht te komen. In deze interac-
tieve lezing wil ik meer specifiek een aantal zaken aanreiken die in de 
Cursus als leermiddelen worden genoemd, zoals het lichaam, relaties 
en oordelen. Vooral het oordelen was voor mij een ontdekking om als 
leermiddel te gebruiken. Waar het mij vooral om gaat is, om in alle 
situaties een Geschenk te zien. En wellicht kunnen we dit samen, ter 
plekke ontdekken. 
7 feb / Margot Krikhaar De stem van het ego of de Stem van de 
Heilige Geest? Interactieve lezing met oefening en ruimte voor vragen. 
De Cursus leert ons dat we voortdurend kiezen naar welke stem we 
luisteren:naar die van ons ego of naar die van de Heilige Geest. De 
vraag is hoe we die twee stemmen uit elkaar kunnen houden. Het ego 
kan immers heel verstandig of zelfs spiritueel klinken, terwijl de Heilige 
Geest wel eens andere dingen kan aangeven dan je verwacht had. Het 
Cursuspad is een training in het goed leren onderscheiden van deze 
twee stemmen, en hij geeft hiervoor een aantal duidelijke criteria. Die 
zullen we in deze lezing belichten en met behulp van een oefening 
toetsen aan de praktijk.

MIC website / www.miraclesincontact.nl Hier kunt u het 
programma van de ontmoetingszondagen in Amersfoort bekijken en 
een routebeschrijving downloaden. Verder vindt u hier de uitgebreide 
webwinkel met boeken, audio- en dvd materiaal, de dagelijkse Cur-
suslessen, een vraag- en antwoordservice, de activiteiten van leraren in 
binnen- en buitenland, een overzicht van de studiegroepen etc.  

MIC Magazine 4/09 In het komende decembernummer kunt u 
wederom boeiende artikelen lezen die geinspireerd zijn op Een Cursus 
in Wonderen. Met onder meer een hoofdartikel, persoonlijk verhaal, 
vraag/antwoordrubriek, columns, reacties van lezers en Cursusnieuws. 

Wilt u een abonnement? De minimale bijdrage voor 4 nrs per 
jaargang is €15; los nr €�4,50.  Via de MIC website www.miraclesin-
contact.nl kunt u hiertoe een machtigingsformulier downloaden of het 
aanvragen via ons kantoor. Stichting Miracles in Contact, Postbus 3086, 
3760 DB Soest, tel 035 7539458 of 035 8883073 op di en vrij 10:00 
- 16:00 uur E-mail: info@miraclesincontact.nl

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-Al-

liance) &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 he nummer 

00 32 49 8461212 Houthalen-België. www.happybodyandmind.be

SPIRITUELE KAARTEN. Gun jezelf en anderen een moment van

schoonheid. wwwliduinejansen.nl

DE CIRKEL, praktijk voor gezond bewustzijn biedt aan: 

* The Work of Byron Katie: met partners, jongeren, individuele 

consulten en open workshops, elke 1e zaterdag van de maand; 

* Intuitive guidance (AngelWork); 

* Adem- en lichaamswerk. 

Aanmelding: praktijkdecirkel@home.nl of 06 27317717. 

Buitenplaats 11, 8251PZ Ketelhaven (Dronten).

CD lijst
De volgende CD’s zijn bij het Centrum te bestellen met de bestel-
bon of e-mail cms@elsthissen.nl. Prijzen exclusief portokosten.

R E G E LT J E S

Ontmoetingspunt Utrecht  voor Een Cursus in Wonderen

Maandelijkse uitwisseling rond thema’s uit de Cursus via mini-work-

shops. Programma van 11.00 tot 12.30 uur: ruimte open vanaf 10.30 

uur. Entree €�7 (U-pas €�5). Locatie: Angelshop, Oude Gracht 288a 

in Utrecht, ingang winkel (15 minuten lopen van station). 

Info: 030-6565024. Voor de komende periode zijn de volgende 

bijeenkomsten gepland

• 15 november Ad de Regt: Vergeven als dagelijkse oefening

• 20 december Bert en Juno Quist: Kiezen voor het Licht

• 17 januari Rozemarijn Ockhuysen: thema nog niet bekend

• 21 februari Titia Kremer: thema nog niet bekend

E N  V E R D E R . . .
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PLATFORM VOOR EEN CURSUS IN WONDEREN

MIRACLES in CONTACTMMMMMIIIIIRRRRRAAAAACCCCCLLLLLEEEEESSS iinn CCOONNTTAACCTT
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Voorwaarden voor vrede

Laat de waarheid zijn wat ze is.
Dring je niet aan haar op,

val haar niet aan,
en onderbreek haar komst niet.

Laat ze iedere situatie omsluiten
en jou vrede brengen.

Zelfs geloof - wordt er niet van je gevraagd,
want de waarheid vraagt niets.

Laat haar binnen,
en ze zal het geloof dat jij nodig hebt

om vrede te ervaren
voor je oproepen - en veiligstellen.

Maar kom er niet tegen in opstand,
want ze kan niet komen tegen jouw verzet in.

ECIW T17.VIII.2:2-7

James Twyman
Emissary of light €�19,50
May Peace Prevail on Earth
€�19,05
The Order of the Beloved
Disciple €�20,50

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
In Love Divine €�19,00
I’m right here €�19,00

Kathy Zavada
Mother‘s Song €�19,00
Return to love €�19,00

Kirtana
Parrish Light €�18,50

Sophia
Hidden waters/Sacred ground
€�19,00
Return €�19,00

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
Shine €�19,00
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Tasha Abdou 
Vertaling: Emilia van Leent

T
asha Abdou maakte kennis met Attitudinal  
Healing toen hij, nadat zijn vrouw en kinderen 
hem verlaten hadden, werkloos was en met zijn 
ziel onder zijn arm het boekje Liefde is angst 

laten varen van Jerry Jampolsky, in een kraampje langs de 
weg zag liggen. Hij dacht: ‘Van liefde weet ik niets, van 
angst des te meer. Laat ik het kopen en lezen. Slechter 
dan nu kan het niet worden’. Van zijn laatste geld kocht 
hij het boekje en las het. Hij startte met het toepassen 
van de lessen en dat veranderde zijn leven totaal. Hij 
vond werk. Zijn vrouw en kinderen kwamen terug. En 
hij nam contact op met Jerry Jampolsky. 
Al geruime tijd probeert hij een visum te krijgen om in 
Nederland deel te kunnen nemen aan de Facilitatortrai-
ning van Attitudinal Healing in januari 2010. Dat wordt 
in samenwerking met Jerry Jampolsky, het Nederlandse 
Centrum voor Attitudinal Healing en enkele facilitators 
van AH-groepen mogelijk gemaakt.

Dieven hebben meer liefde nodig
Het doet me veel plezier de volgende les met jullie te 
kunnen delen. In Kameroen, waar ik woon, is het heel 
gewoon om in Douala een lijk te zien. Vaak betreft het 
iemand die geprobeerd heeft een ander te beroven van 
zijn gekoesterd bezit: dat kan een motor zijn, een auto, 
een mobiele telefoon of wat dan ook. Iedere keer dat 
ik hierover spreek met vrienden, vertel ik hen dat het 
belangrijk is om van een dief te houden en hem een 
nieuwe kans te geven liefde te voelen. Ik ben van mening 
dat dieven eenvoudigweg meer liefde nodig hebben 
van mensen om hen heen, en dat ze geen buitenaardse 
wezens zijn die het nodig zouden maken dat we ze 
vermoorden om onszelf veilig te voelen. Het antwoord 
dat ik gewoonlijk terugkrijg is, dat ik dat alleen maar kan 
zeggen omdat ik het zelf nooit heb meegemaakt. Dat ik 
anders wel zou begrijpen waarom zij ze het liefst levend 
zouden verbranden, in plaats van ze als gast in hun huis 
toe te laten. Nou... gisteren gebeurde het. Ik ontving om 
ongeveer een uur ’s-nachts een gewapende bende van 
vier personen. Mijn gezin lag al in bed.
Mijn vrouw en ik hebben een klein gezondheidscentrum 
in hetzelfde gebouw waar we wonen, en ze kreeg rond 
die tijd een telefoontje waarin ze gevraagd werd naar de 
kliniek te komen om een patiënt te helpen die dringend 
medische hulp nodig had. Dat gebeurt vaak en we zijn 
menige nacht bezig een hoofd te hechten dat gewond 
werd in een gevecht of in een ongeluk, of we bereiden 
een patiënt zover voor dat hij kan worden opgenomen in 
het regionale ziekenhuis.

Een les in liefde en vergeving
Tasha Abdou uit Kameroen maakte ongeveer een 

jaar geleden kennis met Attitudinal Healing. Toen 

hij onlangs in zijn huis werd overvallen, leidde dat 

tot een ervaring van diepe vrede. Hier deelt hij 

dat met ons.

Terwijl we in de woonkamer stonden konden we iemand 
horen kreunen van de pijn, dus opende ik vlug de deur 
terwijl ik mijn shirt nog niet eens aanhad. Tot onze ver-
bazing stopte het kreunen en zagen we twee mannen die 
een geweer op ons richtten en daarachter twee andere 
met een mes in de hand. Ze vroegen ons te gehoorza-
men als we niet vermoord wilden worden. Dat deden we 
dan ook: we lagen op onze buik in de woonkamer en ze 
eisten alle geld en andere spullen van waarde. Ik zei dat ik 
geen geld had maar dat ze in huis konden rondkijken om 
uit te kiezen wat ze wilden. Ze gingen naar onze slaapka-
mer, namen onze mobiele telefoons, mijn laptop en een 
motor die ik pas twee maanden geleden had aangeschaft 
om makkelijker te kunnen reizen: we hebben namelijk 
geen auto.
Ze maakten zich uit de voeten met spullen die bijna 
4000 dollar waard waren, en lieten ons opgesloten achter 
in ons huis. 
Terwijl ze die spullen verzamelden, vroeg ik me af wat de 
pijn is die mensen zo genadeloos kan maken jegens die-
ven. Ik concludeerde dat het de hechting van het ego is 
aan materiële welstand, die de vraag om liefde, die helder 
schijnt in de gezichten van die mannen, verbergt. Meteen 
voelde ik opluchting en een mildheid naar hun situatie 
en op dat moment voelde ik een diepe innerlijke vrede.
Ik besef dat iemand, zelfs in zo’n moeilijke situatie, vrede 
kan voelen. Moet je je voorstellen: deze mannen stalen 
vrijwel ons hele bestaan. En toch voel ik vrede en zou ik 
willen dat ze terugkwamen, om te zien hoeveel liefde ik 
voor hen voel. Dankzij Een Cursus in Wonderen en At-
titudinal Healing ben ik echt veranderd. In het geven van 
liefde aan hen die verondersteld worden onze vijanden te 
zijn, voel ik een diepe vrede.
Nadat we tot onszelf waren gekomen praatte ik met mijn 
vrouw en baden we voor de dieven, opdat ze het licht 
mochten zien, niet in de dingen die ze waardevol achten, 
maar in de liefde en in de band met de hele gemeen-
schap. 

De principes gaan cultuur en ras te boven
Ik wil mijn ‘nieuw gevonden zelf ’ aan jullie allen opdra-
gen en je vertellen hoeveel goeds jullie werk doet, zelfs 
in een veraf gelegen dorp in Afrika. Deze principes gaan 
daadwerkelijk cultuur en ras te boven.
Ik ging door met mijn werk terwijl ik me heel gelukkig 
voelde en voortdurend glimlachte, en ik kon de verba-
zing in de gezichten van anderen zien toen ze hoorden 
wat zich nog maar een paar uur geleden had afgespeeld.
Dank jullie voor je licht. Jullie leren me dat ik niets an-
ders kan zijn dan liefde omdat dat de essentie is van ons 
bestaan. Natuurlijk vind ik het soms moeilijk te praten 
met mijn cliënten en natuurlijk kom ik moeilijkheden 
tegen in het dorp. Maar ik heb dat als een proces van 
genezing aanvaard en dat is echt een heerlijk gevoel. •

De slak
 

Ik glij door het leven op mijn tempo.

Ik tast mijn omgeving af en als het me niet bevalt 

trek ik mijn voelers in.

Ik heb geen bescherming nodig, 

er gebeurt toch wat er gebeurt.

Ik eet wat de aarde geeft.

Ik verteer de aarde en voedt de aarde.

Door mij voltrekt het hele proces zich van binding 

en ontbinding en binding en ontbinding...

Wat heb je van mij nodig wat je niet al zelf draagt?

Je bent op zoek naar wat er al is.

Maak jezelf niet gek.

Vertraag en vertraag en vertraag.

Je bent al thuis.

 

Antonius Liket

VHTH, jrg. 3 nr. 4

Liefde stroomt op alle plekken toe,

waar geen blokkades zijn.

Anders gezegd: in een schone

onbelaste geest is God aanwezig.

Marrigje Dijksma
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2003
‘Wat is er met jou aan de hand,’ vraagt de euritmiste aan 
me. Ik loop de lerarenkamer van de vrije school binnen, 
waar ik later op de dag als schoolbegeleider een afspraak 
met een leerkracht heb. De kleine vrouw zit in het mid-
den van de kleurige ruimte aan een roze tafel haar koffie 
te drinken. Ze kijkt me nieuwsgierig aan. Bij haar heb 
ik drie maanden lang iedere morgen een euritmiecursus 
gedaan en zij is goed bekend met de manier waarop ik 
beweeg. Van haar heb ik geleerd om mijn lijf te gebruiken 
als voertuig van mijn ziel. Ik schrik van haar onderzoe-
kende blik. Is het al zo zichtbaar?
Sinds drie maanden weet ik dat ik de ziekte van Par-
kinson heb. Maandenlange pogingen om een haperend 
handschrift, een niet-meezwaaiende arm en een slepend 
been weer op gang te krijgen, hebben geleid tot een 
bezoek aan de neuroloog, die na een paar onderzoekjes 
voorzichtig constateerde dat het wel eens een ‘begin-
nende Parkinson’ zou kunnen zijn.
De pauzebel rinkelt en temidden van het tumult van bin-
nenkomende leraren vertel ik haar zachtjes mijn verhaal. 
Haar gezicht verzacht bij het uitspreken van meelevende 
woorden. Dan pakt ze me bij de schouders en kijkt me 
aan: ‘Er is nu maar één opdracht voor je,’ zegt ze plechtig, 
‘des te stijver je lichaam wordt des te meer licht moet je 
van binnen ontsteken. Je moet een lichtdrager worden, 
mijn lieve Hans’.
Ik voel de waarheid van haar woorden en moet mijn tra-
nen onderdrukken. Ik kus haar voorzichtig op een wang  
en verlaat snel de lerarenkamer.

2008
Het is woensdagmorgen en we lezen met een groep 
van zeven mensen uit Een Cursus in Wonderen. Het 
gesprek aan de lange tafel gaat over de opvatting dat je 

je eigen leven kiest. Ik heb daar duidelijke beelden bij, 
maar omdat ik nog niet zolang aan deze groep meedoe, 
aarzel ik om ze naar voren te brengen. Mijn rechterhand, 
die steeds meer gaat trillen, verraadt mij en ik stop hem 
onder de tafel. Mijn linkerhand zoekt voorzichtig de tril-
lende andere hand onder de tafel en knijpt hem zachtjes: 
‘Het is goed, je kunt het hier vertrouwen’.
Met aarzelende stem zeg ik: ‘Ik heb voor dit leven geko-
zen’. 
Alle gezichten kijken me aan, vol verwachting. Ik vertel 
mijn verhaal:‘Tijdens een intensieve therapiesessie kreeg 
ik de volgende beelden: Ik zit op een soort troon en voor 
mij liggen draden op de grond. De draden liggen strak 
gespannen en verschillen van kleur en dikte. Sommige 
draden zijn met elkaar verknoopt, andere draden houden 
plotseling op. Naast mijn troon staan diverse raadgevers 
die mij aanwijzingen in het oor fluisteren. Ik voel dat ik 
mijn huidige leven aan het bekijken ben. Of ik aan dit 
leven wil beginnen, zo wordt mij gevraagd. Ik kijk naar 
de draden die mijn levenslijnen representeren. Ik zie de 
knopen. Ik voel een grote weerstand en denk: dit leven 
wil ik niet. Ik kijk de andere kant uit. 
Het beeld vervaagt en ik hoor de stem van één van mijn 
raadgevers naast mijn troon: ‘We willen je nu laten zien 
met wie je dit leven gaat leiden’. Dan ontstaat er een 
beeld, ik zie het niet duidelijk, maar het is een zeker-we-
ten. Ik weet dat ik dit leven ga leiden om mijn vrouw en 
mijn zoon te ontmoeten. Een ontroering maakt zich van 
me meester en van binnen voel ik een duidelijk ‘ja’ naar 
dit leven.
Wanneer ik klaar ben met mijn verhaal, valt er een stilte.
We sluiten de ochtend af in een kring en wanneer ik 
mijn trillende rechterhand in de hand van mijn buur-
vrouw leg, kan ik alleen maar dankbaar zijn.

De levensdraden

2009
‘Ken jij iemand die moedig is?’ Mijn vrouw kijkt me vol 
verwachting aan. We zitten samen aan de avondmaal-
tijd en we hebben ‘een boompje opgezet’. In de och-
tendkrant staan regelmatig artikelen over de menselijke 
deugden en moed is het onderwerp van die ochtend. Het 
blijft even stil, maar veel verder komen we niet. Bekende 
namen uit de wereldgeschiedenis passeren de revue, de 
onvermijdelijke Mandela komt ook nog even langs. ‘Ja, 
maar mensen die wij persoonlijk kennen,’ dringt mijn 
vrouw aan. Daar blijven wij beiden het antwoord schul-
dig op.
De volgende avondmaaltijd krijgt het gesprek een ver-
volg. ‘Ik ken toch iemand die ik moedig vind,’ zo vertelt 
mijn vrouw met een vrolijke blik. En omdat ik haar al zo 
lang ken, weet ik welke kant het zal opgaan. Ze vervolgt: 
‘Ik vind jou een moedige man, zoals jij met je ziek-zijn 
omgaat’. Hoewel ik het al vermoedde, word ik geraakt 
door haar opmerking. Ik, die de afgelopen jaren wel 1000 
keer bang ben geweest, word moedig genoemd. Nou ja!

Een week later drink ik koffie met een vriendin in mijn 
favoriete koffiewinkel en ik vertel haar het verhaal over 
de avondmaaltijdgesprekken. Wanneer ik ben uitverteld, 
pakt ze met een grote glimlach een boek uit haar tas. ‘Dit 
boek heb ik voor je meegenomen, dit moet je echt lezen. 
Het gaat over de overtuiging dat mensen voordat ze het 
leven instappen, ervoor kiezen bepaalde gebeurtenissen 
mee te maken zodat ze zich daardoor kunnen ontwikke-
len. Ze noemen het voorgeboortelijke planning. En weet 
je hoe het boek heet?’ Ik schud van nee en ze houdt het 
boek met twee handen op ooghoogte. Moedige keuzes 
staat er met grote letters op de voorkant. En hoewel de 
geluiden van de koffiewinkel gewoon doorgaan en het 
koffiezetapparaat stoom afblaast, wordt het om mij heen 
even helemaal stil.

Gefascineerd lees ik de dagen daarna het boek. Aan het 
eind van de inleiding staat: ‘Liefde is het belangrijk-
ste thema van de voorgeboortelijke planning. Door de 
(negatieve) levensomstandigheden die we vooraf kiezen 
geven we onszelf de kans om op een dieper niveau in 
contact te komen met de liefde in haar diverse verschij-
ningsvormen: invoelingsvermogen, vergeving, geduld, 
niet-oordelen, moed, evenwicht, acceptatie en vertrou-
wen. Wanneer we de fysieke wereld binnen gaan, zijn we 
liefde die tijdelijk voor zichzelf verborgen is. Wanneer 
we ons herinneren wie we werkelijk zijn dan straalt ons 
innerlijk licht voor iedereen duidelijk zichtbaar. Ik geloof 
dat we daarom op aarde zijn’. 

Ik geloof het ook! 

  Hans de Rijke

Wij zijn allen lichtdragers, dragers van het 
eeuwige licht, het licht van de eeuwigheid.

Daar hoeven wij niets voor te doen. 
Laat deze woorden tot je doordringen: 

Je BENT het licht van de wereld. 
Jouw zijn in een lichaam op deze aarde,

 zou niet kunnen bestaan zonder dat licht.

Het licht is overal, ook daar waar het 
niet gezien wordt, is het licht toch aanwezig. 

Volledig in liefdevolle verbinding staan 
met al wat is, 

zal je laten voelen, dat deze woorden 
de volle waarheid bevatten.

Laat je niet afleiden
door je persoonlijkheid, je ego,

 met zijn beperkende, betekenisloze kijk 
op het leven in dit lichaam.

Je identificeren met het licht, 
laat het meer en meer schijnen

 en zal uitstralen door jou naar je omgeving. 
Het is je identificatie met dat 

wat je werkelijk bent: LIEFDE

Zeg: 'Ik ben het licht van de wereld'
en weet je gedragen en veilig 

tot in de eeuwigheid.

Hier en Nu
 

Niek Zervaas

www.niekzervaas.nl

Het licht 
van de wereld
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B
uiten hoor ik een duif koeren. Wat een ‘s 
zomers geluid is dat toch. Met mijn benen 
over een hoek van de ontbijttafel geniet ik 
van mijn bestaan. Het is prachtig weer. Ik zie 

door het raam het huis van de overburen, maar daar-
boven vermoed ik een staalblauwe lucht. Even later 
zie ik Arend langs het raam lopen met een moeder 
van school. Hij zal haar toch niet mee naar binnen 
nemen? Ik ben nog half ontkleed, mijn haar zit schots 
en scheef, ik heb me niet opgemaakt en... in huis is 
het een puinhoop. Ik hoor de sleutel in het slot en 
twee paar voetstappen in de gang. Hij neemt haar wel 
mee. Snel zwaai ik mijn benen van tafel en begroet 
de moeder met zo min mogelijk adem omdat ik mijn 
tanden nog niet heb gepoetst. Als Arend haar maar niet 
het huis gaat laten zien, want dat doet hij altijd met 
mensen die voor het eerst komen, ongeacht de staat 
van on- of opgeruimdheid. En het lukt me niet hem 
dit af te leren. ‘Ik laat haar even het huis zien,’ zegt 
Arend. ‘Dat meen je niet,’ zeg ik. ‘Het is overal nog 
een waanzinnige troep.’ ‘Maak je geen zorgen,’ zegt 
de moeder, ‘ik zal niet te goed kijken’. Met haar ogen 
samengeknepen tot spleetjes, zie ik haar achter Arend 
aan het huis in verdwijnen. Langs telepathische weg 
roep ik naar Arend dat hij haar niet mee naar boven 
moet nemen. En ja hoor, daar klossen ze de trap al 
op. In de hoop dat er geen ondergoed wijdbeens op 
de badkamervloer ligt, neem ik me voor te ontspan-
nen en me open te stellen voor het bezoek. Want het 
vroege tijdstip mag dan ongunstig zijn, het is wel leuk 
dat Arend nu juist met deze vrouw aankomt. Ik heb 
gehoord dat zij met spiritualiteit bezig is. En al is dat 
geen garantie voor goed gezelschap, het is natuurlijk 
wel waar mijn affiniteit ligt. Als laatste leidt Arend 
haar rond in de tuin. Daar is hij gezien de oppervlakte, 
zeven stappen naar voren en achterwaarts weer terug, 
snel mee klaar.
Terzijde. Arend is geboren in een bedstee op een boer-

derijtje in Overijssel en enkele van zijn familieleden 
wonen nog steeds op boerderijen. Zijn moeder nam een 
keer een boerderijtante mee naar ons, vlak nadat Arend 
alle potten in ons tuintje vol had gezet met bloemen. 
Zijn tante staat met de handen op haar rug in de serre 
naar buiten te kijken. Arend blikt trots op de bloe-
menpracht mee over haar schouder, wachtend op haar 
oordeel. Dat komt: ‘Een tuun heije nie dhè?

In dit tuintje dat wij niet hebben, nemen we plaats en 
ik schenk koffie in. Op een bepaald moment vertelt 
de moeder dat zij nóg een kind had. Met kerst gebo-
ren, een lichtend kind. Mensen verdrongen zich om 
in zijn aanwezigheid te zijn. Na een maand overleed 
het. Ze vertelt atheïstisch opgevoed te zijn en dat dit 
kind gekomen was om haar eraan te herinneren wie zij 
werkelijk is. Zij ervaart nog steeds de aanwezigheid van 
het kind in haar nabijheid. Wanneer ik wat later vertel 
dat ik onlangs tijdens een meditatie vanbinnen volledig 
oplichtte tot er niets anders meer was dan dat, zegt zij: 
‘Ik ben het licht’. Ter illustratie van deze uitspraak vertelt 
ze over een aurareadingbijeenkomst waar het gebeurde 
dat het licht in haar, samen met dat van haar kindje, 
zo begon uit te stralen dat het de gehele ruimte vulde. 
Mensen die het zagen begonnen te huilen. Omdat zij 
door het overgaan van haar eerstgeborene ervoer dat het 
hebben van een kind niet iets vanzelfsprekends is, geniet 
zij nu heel bewust en intens van haar tweede. Zij laat 
hem voortdurend weten hoe veel zij om hem geeft. 
Wat een prachtig verhaal, als ik de pijn van het (in zeker 
opzicht ogenschijnlijke) verlies van de baby buiten 
beschouwing laat. En wat geweldig iemand te horen 
zeggen: ‘Ik ben het licht’. Een Cursus in Wonderen zegt 
dat wij dat zijn. Dat ik nu toch iemand meemaak die dit 
hardop en in alle eenvoud durft te verwoorden! 

Annemarie van Unnik

Het licht van de wereld                                                                                          

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

innen de dualiteit kunnen we elk moment 
van ons leven kiezen met welke blik we wil-
len kijken naar de mensen en situaties om 
ons heen en naar onszelf. De Cursus vertelt 

ons dat als dat geen blik vanuit liefde is, het een blik 
vanuit angst moet zijn. Kijken vanuit angst kan vele, 
ook subtiele, vormen aannemen en vaak herkennen we 
die niet als angst. Denk aan geïrriteerdheid en wrevel. 
Het gaat om veel meer situaties dan alleen wanneer 
ik overvallen word, zoals Tasha Abdou in Kameroen 
overkomt, of wanneer ik hoor dat ik kanker heb, zoals 
Nelleke Odekerken die daarover vertelt in ...van hart 
tot hart... 3/2009. Het wonderlijke is dat beiden aan de 
situatie een grote innerlijke vrede hebben ervaren. Door 
de directe ervaring van innerlijke vrede konden ze de 
gebeurtenissen en de mensen die daarin figureerden, in 
datzelfde vredevolle Licht en in liefde zien. Dat toont 
ons dat wat van binnen aanwezig is, buiten waargeno-
men wordt.
Zodra mijn innerlijke vrede verstoord is, ben ik geneigd 
de oorzaak daarvan buiten mij te zoeken. Dat is wat pro-
jectie doet. Principe 12 van AH nodigt uit wanneer ik 
bij anderen geen liefde zie, dat wat ze doen als een vraag 
om liefde te zien. 
Dat vraagt helderheid over mijn projecties en over wat ik 
werkelijk wil: gelijk of geluk. Als ik voor geluk kies, kan 
ik niet anders dan mijn projecties terugnemen en vanuit 
een andere houding opnieuw kijken. Om te proberen de 
kern, de essentie, het Licht, liefde te zien. Daar de focus 
op te leggen. Om te kijken voorbij de vorm. Eenheid 
willen zien.
Soms vraagt dat noeste arbeid. Sommige dingen in de 
wereld lijken zo evident waar. 
De Cursus zegt in Les 240: Niet één ding in deze wereld 
is waar. En als ik mezelf vraag of ik zeker kan weten of 
iets waar is, kom ik altijd bij een ‘Nee’ uit. 
Wat behulpzaam is om anderen in een ander Licht te 
kunnen zien is verdedigingsloosheid. Les 153 van de 

Cursus doet daar nog een schepje bovenop en zegt dat 
in verdedigingsloosheid mijn veiligheid ligt en dat in 
deze wereld geen veiligheid te vinden is. Er is geen in-
nerlijke vrede mogelijk waar gevaar dreigt. En verdedi-
gen versterkt het gevoel van onveiligheid en gevaar.
Moedwillig stoppen met verdedigen tegen overvallers, 
een ziekte, maar ook tegen al die andere gebeurtenis-
sen op ons pad, laat ons terugkeren in onszelf, in onze 
stilte. Vanuit die rust kunnen we opnieuw kijken naar de 
wereld om ons heen, zonder er als bange speelbal in te 
figureren. Dan hebben we de rust en de helderheid om 
te kunnen zien wat er op dat moment nodig is. Welke 
behandeling er aan de orde is bij een lichamelijke ziekte, 
wat wijsheid is in de buurt van overvallers of bij iemand 
die boos of overstuur is. 

Dat betekent niet dat in de vorm ook alles één wordt. 
Door voorbij de vorm te kijken stuiten we op een-
heid, die zich in de dualiteit als duizenden verschillende 
vormen toont.
Daarom is het in de wereld ook onmogelijk alles het-
zelfde te laten zijn. Om de neuzen, zelfs binnen een 

Liefde wacht op een welkom

In deze rubriek nodigt Els Thissen uit 

om ons samen met haar wat meer in 

de principes van Attitudinal Healing 

te verdiepen. Bij ieder principe dat zij 

bespreekt, geeft zij ook een oefening.

Principe 12  
We kunnen onszelf en anderen altijd zien         
als mensen die óf liefde verspreiden, óf een         
beroep doen op liefde.

In werkelijkheid word je door 
geen enkele uiting van een gebrek 

aan liefde ook maar 
enigszins aangetast. 

Die kan uit jou en uit anderen komen, 
van jou naar anderen of van anderen 

naar jou uitgaan. 
Vrede is een eigenschap in jou. 
Je kunt die niet buiten je vinden 

(ECIW:T2.I.5:6-9).

B
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organisatie waar mensen eenzelfde passie delen, dezelfde 
kant op te laten wijzen. Want het kan zijn dat er bij de 
één een innerlijke beweging is de neus naar links te laten 
wijzen, terwijl het voor de ander gepast is de neus naar 
rechts te laten wijzen. We ontkomen er niet aan telkens 
bij onszelf te rade te gaan wat er - in de vorm - nú aan 
de orde is. En vervolgens de moed op te brengen daar 
verantwoordelijkheid voor te nemen en er volkomen en 
vol vertrouwen in te staan. Zodra we dat doen, in totale 
verdedigingsloosheid, vinden we de kracht die rust, wijs-
heid en het besef van eenheid schenkt. 
Eenheid weet dat alles één is en laat zich niet foppen 
door de vorm. Nu wij nog!
En wat de liefde betreft: liefde eist en dwingt niet. Liefde 
wacht tot er een welkom is.

Susan Trout zegt over dit principe in To see differently:
‘Om te zien dat iedereen altijd óf liefde geeft óf om 
liefde vraagt moeten we voorbijgaan aan uiterlijkheden 
om de waarheid daarachter te kunnen zien. Een roep om 
liefde kan vele vormen aannemen. Vraag om innerlijke 
leiding om te kunnen reageren op een roep om hulp. 
Als iemand anders om hulp vraagt herinnert hij je aan 
je eigen vraag om hulp. Onder iedere vraag om hulp ligt 
een verzoek om ons te herinneren dat we een kind van 
God zijn. Dit principe gaat er niet over dat we proberen 
het gedrag van iemand anders te veranderen maar dat we 
anders gaan kijken naar iemands gedrag.’

Oefening 
• Als je boos, onvriendelijk, ongeduldig of anderszins 
 geïrriteerd bent, vraag jezelf dan af: Waarin of 
 waarover ben ik verward? Waarin voel ik me 
 aangevallen. Wat wil ik verdedigen? 
 Waar ben ik bang voor?
• Als je denkt dat iemand anders boos, onvriendelijk, 
 ongeduldig of anderszins geïrriteerd is, vraag jezelf 
 dan af: Wat keur ik af in die ander en mezelf? 
 Waarin voel ik me aangevallen? 
 Waar ben ik bang voor?
• Stel je in die concrete situatie voor, dat jouw gedrag  
 door angst is ingegeven. Kijk vanuit die 
 vooronderstelling nog eens naar jezelf. 
 Wat zie/ervaar je dan?
• Stel je in die concrete situatie voor, dat het gedrag   
 van de ander door angst is ingegeven. Kijk vanuit 
 die vooronderstelling nog eens naar de ander. 
 Wat zie/ervaar je dan?

Els Thissen

Wat louter is, 
behoeft geen verdediging, 

en biedt er ook geen 

(ECIW:T22.V.1:7).

Wie zijn onze lezers? De redactie van ...van hart 

tot hart... wil ze graag beter leren kennen en... aan 

u voorstellen. Marion Welch (1954) is moeder van 

een volwassen dochter en woont met haar man in 

Bussum. Zij werkt in de zorg en doet daarnaast aan 

ECIW-gerelateerde begeleiding.

ijdens een AH-facilitatiortraining kwam 
ik in aanraking met VHTH en ik vind het 
een heerlijk blad. Ik zorg er steeds voor 
het eerder in handen te hebben dan mijn 

echtgenoot. Valt het door de brievenbus dan race ik erop 
af en plof ermee op de bank met een pot thee erbij. Er 
staan zulke herkenbare en toegankelijke verhalen in. Met 
de boekbesprekingen ben ik wel een beetje klaar, voor 
mij mag het meer richting ECIW. Verder zou het blad 
wat dikker mogen. 
Spiritualiteit begon voor mij toen ik moeder werd. Het 
was alsof ik door die gebeurtenis echt landde - op aarde, 
in mijn lijf, mijn leven. Door het voeden en knuffelen 
van het kind kon ik mijn hart meer openen. Onoplos-
bare huwelijksproblemen deden me opstappen en ik 
ging een opleiding doen voor emotioneel lichaams-
werk. Daar leerde ik kennen wat er in mij leefde. Op 
het landgoed waar we verbleven, ontmoette ik Harry.                       
We keken elkaar aan en... klik. In de tuin van het verblijf 
was een groot bad dat ook werd gebruikt voor rebir-
thing. Op een avond droegen wij elkaar daarin door het 
water. Onder de sterrenhemel. Heel bijzonder. Omdat ik 
me dit keer zeer bewust wilde verbinden met een man, 
nam ik zijn naam aan bij ons trouwen. Voor mijn toen 
zesjarige dochter was het lastig dat ik zo’n duidelijke 
meneer binnenbracht, het veroorzaakte pijnlijke situaties. 
Via Jeugdzorg en video-hometraining werd ik me ervan 
bewust dat ik mijn dochter de dingen liet bepalen, ou-
derlijk gezag ontbrak. Daarin verandering brengen bracht 
respect voor mij met zich mee. Zowel van haar kant als 
de mijne. En het was zoeken hoor. Mijn dochter verliet 
zelfs een half jaar het huis. Zij wist dat ze terug kon ko-
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men, maar op de manier zoals wij het wilden. Inmiddels 
studeert ze al en zij en Harry zijn net een week samen 
weggeweest en hadden het fantastisch. 
In de beginperiode van ons huwelijk kwam ECIW in 
beeld. Was dat niet zo geweest dan waren wij vast ook 
gescheiden. In die lastige periode was de Cursus mijn 
reddingsboei en we zijn er nu tien jaar mee bezig. 
In geval van frustraties richting de ander, doen we tegen-
woordig regelmatig de praktische five-step oefening. 
Eerst vertel ik wat me dwars zit en Harry zegt dan 
alleen: Dank je. Dan vertel ik over de gevoelens en over-
tuigingen die eraan ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld 
dat ik me eenzaam voel en niet de moeite waard. Daarna 
volgt een omkering daarvan. En ik eindig met een focus 
op de waarheid over mezelf: Ik ben liefde, een kind van 
God. Deze oefening voorkomt dat we zaken op elkaar 
gaan projecteren. Het heerlijke van onze relatie is dat 
we steeds bereid zijn dit te doen. Dankzij de relatie met 
deze man kan ik helemaal ontdekken wie of wat ik ben.’

Jezus is mijn innerlijke leraar
‘Drie jaar geleden stond ik op het punt een Yogale-
rarenopleiding te volgen. Uiteraard geworteld in het 
Hindoeïsme. Maar... twee paden bewandelen is lastig. 
En toen heb ik definitief de keuze gemaakt voor ECIW. 
Dit omdat ik inmiddels zo kon voelen en ervaren dat 
Jezus mijn innerlijke leraar is. Een voorbeeld daarvan? 
Een keer had ik knallende ruzie met mijn echtgenoot 
- en over niets natuurlijk. Ik bleef norsig en hij zei niet 
met mij te willen wandelen als ik daarin bleef volharden. 
Ik koos voor mijn eigen gelijk en hij draaide zich om 
en liep terug. Innerlijk vroeg ik om hulp en hoewel ik 
wanhopig was, werd ik rustiger. Ik sloeg een bospad in 
en liep een vrouw tegemoet. Vanwege mijn betraande 
gezicht wilde ik haar niet aankijken en deed het toch. Ik 
keek in het gezicht van Christus! Blij dat het me maakte. 
Wat verderop moest ik een weg oversteken. En wie 
wachtte mij daar op aan de overkant? Harry. 
Een andere mooie ervaring had ik tijdens een mandala-
workshop bij Els Thissen. Ik zat mezelf erg in de weg. Ik 
vond de aanpak niet ECIW-achtig genoeg en bovendien 
bracht ik de kleuren veel te fel op. Hoewel ik advies 
kreeg over hoe die te dimmen zei ik nog eens ze echt 
niet mooi te vinden. Daarop zei Els: “God is in alles wat 
ik zie”. Op de derde dag droogden bepaalde vlakken 
vlekkerig op en tijdens het gesprek over ons werk barstte 
ik in tranen uit en was zó negatief. Het liefst verscheurde 
ik het geval. Els kwam ermee dat ik er vrienden mee te 
worden had. En ineens dacht ik, ja, daar gaat het om, ik 
kruisig mezelf door mijn oordelen. De volgende dag kon 
ik me verzoenen met mijn schilderwerk - en ben er zelfs 
zo blij mee geworden dat ik de mandala heb ingelijst. 

Hij herinnert me eraan wat ik ben. Ik ben het licht van 
de wereld. Die woorden heb ik er thuis nog omheen aan 
toegevoegd.
Ik merk dat het me gelukkig doet voelen, het vertellen 
en daardoor herbeleven, van deze ervaringen. Eigenlijk 
heb ik zoveel geleerd en ont-dekt. En totaal gelukkig 
zijn is mijn doel. Wat me weerhoudt dat te leven? Mijn 
overtuigingen. Van de week was ik even het tegenover-
gestelde ervan. Door mijn voornemen om wellicht dit 
jaar terug te treden uit het bestuur van Miracles In Con-
tact (MIC) was ik ineens bang er niet meer bij te horen. 
En dat terwijl ik daar nog de nodige werkzaamheden 
blijf doen. MIC wees mij niet af, maar ik mezelf - en dat 
veroorzaakte een pijnlijke worsteling waar ik weer in-
nerlijk huiswerk mee deed. Ik ben ook best trots op die 
bestuursperiode. Voor hete vuren stond ik en ik ben veel 
angsten tegengekomen, die ik overwon door ze aan te 
gaan: Feel the fear and do it anyway! Blijkbaar is het tijd 
voor iets anders. En ook daarin zit God. Na een poosje 
komt dan weer dat vertrouwen en daarmee de vrede.’

Steeds blijer en vrijer
‘Thuis begeleid ik mensen met vergevingsprocessen en 
ik faciliteer twee ECIW-studiegroepen. Steeds meer lukt 
het me daarin te ontspannen en me geleid te weten. Pas-
sies zijn zingen, dansen en yoga. En een andere tak van 
sport is de particuliere thuiszorg. In dat kader ben ik een 
soort gastvrouw en ook daar doe ik innerlijk vergevings-
werk, want het kan me storen als iemand steeds hetzelfde 
zegt. Er zijn mooie gesprekken en het is dankbaar werk. 
De cursus ‘Omgaan met dementie’ leert me niet cor-
rigerend op te treden bij wartaal, maar mee te gaan met 
de stroom. Op ooghoogte zitten en aanraken wordt fijn 
gevonden - evenals 100 procent aandacht. Zo langza-
merhand begin ik meer van mezelf te houden. En soms 
niet. Maar mijn ervaring is dat ik een steeds blijer vrijer 
mens aan het worden ben.’ 

Annemarie van Unnik

VHTH, jrg. 3 nr. 4

ECIW is voor mij de leraar geweest

die mij heeft thuis gebracht.

Ik heb mijn thuis gevonden in mezelf.

En dat blijkt liefde te zijn.

Koos Janson

Totaal gelukkig  zijn is mijn doel
‘T
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‘Plannen we onze levensuitda-
gingen vóór de geboorte?’ is de 
ondertitel van Moedige keuzes van 
Robert Schwartz. De auteur leidde 
een onbevredigend bestaan en ver-
langde ernaar een wezenlijke bij-
drage te leveren aan de wereld. Hij 
raadpleegde een medium van wie 
hij een globale levensbeschrijving 
ontving - en ook werd hem verteld 
dat hij met behulp van niet-fysieke 
gidsen zijn leven vooraf plande. En 
de uitdagingen daarin zijn niet om 
te lijden maar om te groeien. Door 
deze sessie herinnerde Schwartz 
zich wat hij had voorgenomen om 
op aarde te doen. Een paar we-
ken later werd hij overmand door 
een diepgaande, onvoorwaarde-

lijke liefde voor iedereen om zich 
heen. Het was alsof zijn ziel zei: 
deze liefde is wie je bent. Vond hij 
voorheen moeilijkheden zinloos 
lijden, nu raakte Schwartz ervan 
doordrongen dat hij zijn uitdagin-
gen zelf had gepland. Dat te weten 
verzachtte - en het waarom ervan 
doorgronden hielp lessen bewust te 
leren en er zelfs dankbaar voor te 
zijn in plaats van boos of verdrietig. 
Samen met verschillende medi-
ums en vele proefpersonen ging 
Schwartz onderzoek doen naar het 
plannen van uitdagingen voor de 
geboorte. Tien deelnemers vertel-
len hun verhaal in het boek. Zo 
plande Jon dat hij aids kreeg. Een 
ziekte die gaat over de gespleten-
heid tussen een verlangen naar 
onvoorwaardelijke liefde en de 
overtuiging dat je die niet verdient. 
Doris kreeg kanker, voortkomend 
uit haar gedachten en gevoelens 
over zichzelf; ze werden kwalen die 
genezing zochten. Weer een ander 
is doof, blind, gehandicapt, drank- 
of drugsverslaafd, of kreeg een 
ernstig ongeluk... Op zielsniveau 
scheppen wij alles wat we ervaren, 
uiteindelijk bedoeld om ons hart 
open te breken. En niemand is zie-

lig. Omdat we de rollen zelf heb-
ben bedacht, zijn we geen slachtof-
fer. Integendeel, er zijn moedige 
keuzes gemaakt om diepgaande 
lessen te leren, of anderen daarin 
bij te staan. En tegelijkertijd heb-
ben we een eigen wil en kunnen 
we bijvoorbeeld kiezen voor verzet 
in plaats van leren. In ieder geval... 
weinig in ons leven is wat het lijkt 
te zijn. En in de scenario’s komen 
geen schurken voor, alleen zielen 
die handelen met en vanuit liefde. 
Wij houden van de zielen met wie 
wij ons leven planden; de meesten 
plannen hun levensuitdagingen 
om dienstbaar te zijn aan anderen. 
Alles is gebaseerd op liefde; we 
zijn liefde. Ons gemeenschappe-
lijke doel op aarde is genezing van 
negatieve energieën - en vergeven 
is daarbij uiteraard wezenlijk. 
Een regelrechte aanrader, dit boek. 
Het is prettig leesbaar, geeft verras-
sende inzichten en een ruime mee-
dogende blik op het leven van hen 
(of onszelf) die uitdagende dingen 
meemaken en/of veroorzaken. 

Annemarie van Unnik

Robert Schwartz. Moedige keuzes. 
Ankh-Hermes, Deventer, 2008. 
€ 29.50.
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Jij bent DAT is het tweede Neder-
landstalige boek van Gangaji. Eer-
der verscheen De diamant in jezelf, 
dat ik besprak in VHTH 2/2008 
en dat mij diep raakte. Jij bent DAT 
is anders van opzet. Gangaji geeft 
antwoord op vragen van mensen en 
stelt tegenvragen. Zo ontspint zich 
een gesprek. De gesprekken zijn 
thematisch gesorteerd, bijvoorbeeld 
Het hart van relaties of Overgave, een 
uitdaging. Binnen één thema komen 
er fragmenten van gesprekken met 
verschillende mensen aan de orde.
Gangaji: ‘Wat blijvend is kan niet 

bereikt worden en niet verlo-
ren gaan; wanneer je bereid bent 
je gekwetstheid rechtstreeks te 
ervaren, zonder enig idee van het 
hoe en waarom en wanneer, zul je 
wonderbaarlijk genoeg ontdekken 
dat je niet gekwetst bent; totale 
overgave is moeiteloos vastberaden 
zijn.’
Als u zich geraakt voelt door 
deze citaten en het interview met 
Gangaji voorin dit nummer, dan 
kan ik alleen maar zeggen: lezen 
dat boek. 

Els Thissen

Gangaji. Jij bent DAT. 
Ankh-Hermes. Deventer, 2009. 
363 blz., �€ 29,50
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Voor mij liggen 33 vierkante kaar-
ten, een stevige doos en een boekje 
met afbeeldingen van de kaarten, 
met een inleiding op het Graal-
thema. Op de kaarten zijn meest 
geometrische beelden afgedrukt, in 
prachtige kleuren - veel blauw/paars, 
rood/paars - met cirkels, driehoeken, 
sterren, strepen, bogen en een enkele 
keer met een verenmotief. Soms ma-
ken de afbeeldingen een indiaanse 
indruk. Er valt veel te zien.
Janosh is geïntrigeerd door de 
zoektocht naar de Heilige Graal.          

In het boekje bij de kaarten gaat hij, 
na een samenvatting van wat door de 
eeuwen heen over de Graal gezegd 
is, dieper in op de precieze betekenis 
ervan, aangevuld met nieuwe infor-
matie die, zo zegt hij, boven de eer-
dere uitstijgt. ‘De Heilige Graal ligt 
aan de basis van de Schepping van 
Alles. Het is de ultieme en univer-
sele vorm van de heilige geometrie, 
aanwezig in alles en via een vastom-
lijnd plan volgens de principes van 
de Gulden Snede gecreëerd. Het 
manifesteert zich in onszelf en in alle 
dingen om ons heen.’
Janosh gaat in op de materie van de 
Heilige Geometrie via een korte 
bespreking van historische patro-
nen, zoals de Flower of Life, Tree of 
Life, Fruit of Life en de kubus van 
Metatron. Hij zegt dat de zoektocht 
naar de Graal niets anders is dan de 
Ultieme zoektocht naar Alles. En: 
‘in de studie naar geometrie is de 
blauwdruk van creatie opnieuw ont-
dekt. ... de zoektocht naar de Graal 
is de zoektocht naar het Goddelijke 

in onszelf ’.
De 33 Graalkaarten die Janosh heeft 
gemaakt, hebben geen specifieke 
betekenis. Wel hebben ze elk twee 
namen. De eerste naam is die van 
de kaart. De tweede geeft het thema 
aan. Een voorbeeld. Kaart 28. Op de 
kaart is een oneindig knoopwerk te 
zien. De namen die worden gegeven 
zijn: De Herhaling en Bevestiging. 
De interpretatie van de afbeelding, 
al dan niet in combinatie met de 
namen, wordt geheel aan de legger 
overgelaten. De instructie is: ‘volg je 
eigen gevoel, volg je eigen waarheid. 
... Geniet, geef je over en speel met 
de kaarten zoals jij wilt’.
Voor wie van geometrische afbeel-
dingen houdt, zijn dit prachtige 
kaarten, mooi uitgegeven, in een 
stevige doos mét magneetsluiting.

Els Thissen

Janosh. Geometrie en de zoektocht 
naar de Heilige Graal. Ankh-Hermes, 
Deventer, 2007. �€ 32,95

Geometrie

Robert Boerman laat diverse hoe-
veelheden trilling, frequentie, hertz 
op water inwerken en fotografeert de 
beelden die dat geeft. Hij noemt ze 
waterklankbeelden en de foto’s zijn 
opgenomen in dit boek. 
Op enig moment kwam Boerman in 
aanraking met de kwantumtheorie, 
waarin wordt gesteld dat alles bestaat 

uit energie, uit trilling, frequenties. 
Trilling schept vorm, en de water-
klankbeelden van Boerman bewijzen 
dit. Hij ontdekte ook dat er een 
grote gelijkenis is tussen graancirkels 
en waterklankbeelden. Maar zijn 
plan om beelden van graancirkels in 
water op te wekken is hem niet ge-
lukt. De inwerking van verschillende 
hoeveelheden hertz op water geeft 
wel prachtige, geometrische vormen 
die op mandala’s lijken met hun 50-
voudige, 28-voudige, 16-voudige, 8-
voudige en nog andere meervoudige, 
ronde structuren. 14 hertz brengt 
trouwens een vierkant beeld voort.
Interessant is het verband dat Boer-
man legt tussen de invloed van ge-
dachten en aandacht op water en het 
beïnvloeden, door middel van het 
geheugen van water, van ons DNA. 
Masaru Emoto heeft daarin al veel 

voorwerk gedaan met het fotografe-
ren van waterkristallen onder diverse 
omstandigheden en blootstelling aan 
woorden en muziek.
Boerman refereert ook aan allerhan-
de (ongewenste) trillingen van GSM- 
en UMTS-masten en de effecten 
van de trilling van die masten op de 
(waterhuishouding van de) mens.
Boerman schrijft populair en direct. 
Daar moet je van houden. De 
geïnteresseerde lezer kan daar vast 
doorheen kijken en de foto’s spreken 
voor zich.

Els Thissen

Robert Boerman. Water Klank 
Beelden; de geometrie van geluid. 
Ankh-Hermes. Deventer, 2008.  
€ 19,50

Waterklankbeelden
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Het internationale succes dat 
Masuru Emoto had met zijn boek 
over de invloed van woorden, 
foto’s en muziek op de vorm die 
waterkristallen aannemen, De bood-
schap van water (o.a. besproken in 
VHTH, 2006/4), stimuleerde hem 
om door te gaan met hierover te 
publiceren. Het wonder van water is 
zijn vijfde boek.
Heeft Emoto dan steeds nieuwe 
bevindingen met ons te delen? 
In feite niet, zijn boodschap blijft 
hetzelfde. Water is een informatie-
drager (van deze eigenschap wordt 
als zodanig ook gebruik gemaakt 
in de homeopathie), waarvan in 
bevroren toestand kan worden 
vastgesteld dat het reageert op 
positieve of negatieve impulsen. 

Positieve woorden als ‘liefde’ en 
‘dankbaarheid’ (en het maakt niet 
uit in welke taal!) leiden tot mooie, 
harmonische ijskristallen, negatieve 
woorden als ‘hekel’ en ‘lelijk’ leiden 
tot gemankeerde of vervormde 
kristallen. 
De impact van deze boodschap is 
groot omdat het menselijk lichaam 
voor 70% uit water bestaat. Ons 
lichaam zal dus even sterk op po-
sitieve en negatieve boodschappen 
reageren als water doet. Emoto: 
‘Woorden zijn vibratie. Wanneer 
ons lichaam, met al het water 
dat erdoorheen stroomt, goede 
woorden te horen krijgt, kunnen 
we niets anders dan gezondheid 
en welzijn ervaren. Evenzo valt te 
voorspellen dat negatieve woorden 
en hun slechte vibraties een nega-
tief effect hebben op ons lichaam. 
Het hoeft ons dus niet te verba-
zen dat vernietigende woorden 
vernietigen’.
Emoto is ervan overtuigd dat je je 
leven kunt veranderen door naar 
de positieve foto’s van ijskristallen 
te kijken. Om hierbij behulpzaam 
te zijn heeft hij het Water Crystal 
Oracle samengesteld en zijn advies 
is om iedere ochtend naar een van 
de positieve foto’s te kijken. Of, en 
dat is ook een mogelijkheid die hij 
nadrukkelijk aangeeft, kijk elke dag 
naar jezelf in de spiegel en zeg iets 

als: ‘Ik ben zo mooi’. Al gauw zal 
het water in je veranderen en word 
je een echt mooi mens. 
De kracht van negatieve vibraties 
is volgens Emoto ook groot. Als 
je jezelf hier onnodig aan bloot 
stelt, zet je je eigen geluk op het 
spel. Maar hier is vaak moeilijk 
aan te ontkomen omdat mobiele 
telefoons, televisies, computers en 
andere elektronische apparaten, 
en elektromagnetische velden een 
negatieve invloed zouden uitoefe-
nen en we daar voortdurend mee 
te maken hebben. 
Hij waarschuwt expliciet voor de 
negatieve invloed van internet en 
e-mail: ‘een tekst schrijven waarbij 
elektronische velden zijn betrok-
ken harmonieert volmaakt met 
de vibratie van je zenuwstelsel. 
Dit levert resonantie op en maakt 
dat een mail- of tekstbericht een 
enorm effect heeft op je hersens 
en je hele lichaam. ... Als je iets 
negatiefs over iemand te zeggen 
hebt, is e-mail niet het geschikte 
medium.’ Stel je anderzijds eens 
voor, welk enorm effect liefdevolle 
woorden in mail, chatboxen en 
weblogs zo op de wereld kunnen 
hebben, want positieve woorden 
geven welzijn!

Anita Koster

Masaru Emoto. Het wonder van 
water. Ankh-Hermes, Deventer, 
2007. 132 blz., € 14,50

Positieve woorden 
geven welzijn
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Een van de mooiste teksten van Een 
Cursus in Wonderen vind ik:
‘Ik ben hier alleen om werkelijk 
behulpzaam te zijn. Ik ben hier om 
Hem te vertegenwoordigen die 
mij gezonden heeft. Ik hoef me 
geen zorgen te maken om wat ik 
zal zeggen en wat ik moet doen, 
want Hij die mij gezonden heeft, 
zal mij leiden. Ik ben tevreden, daar 
te zijn waar Hij me wenst, wetend 
dat Hij me vergezelt. Ik zal genezen 
zijn, wanneer ik toelaat dat Hij mij 
genezen leert’ (ECIW T2.V.18:2-6).

Toch zijn er tijden dat deze tekst me 
niets zegt. Ik vraag me dan alleen 
maar af: Hoezo leiding? Hoezo mij 
vergezellen? Ik merk er niets van! 
In zo’n fase mag ik graag naar een 

ander soort boek grijpen. Een boek 
dat me wellicht aanspreekt op de 
golflengte waarop ik dan met mijn 
vragen zit: wie ben ik ook alweer in 
dit leven, deze droom, als je wilt, en 
welke weg kan ik inslaan naar een 
betekenisvol bestaan? Ik hoor Byron 
Katie zeggen: ‘Je kunt in het leven 
drie dingen doen: zitten, liggen en 
staan’. Ja hoor! Nu even niet!
In zo’n stemming las ik het boek 
Je identiteitscode van Larry Ackerman.
Aanvankelijk viel het me niet mee. 
Ik moest me door nogal wat breed-
sprakigheid en modieuze tekst heen 
worstelen. Je identiteitscode kraken, 
de wetten van identiteit! Een beetje 
21-eeuwse schrijver vindt een code 
uit die gekraakt moet worden en 
een aantal nieuwe natuurwetten. 
Maar toen ik mijn oordelen opzij 
zette, kwam ik bij de kern die het 
boek voor mij tot een juweel maakt.
De waarde voor mij zit vooral in de 
effectiviteit van de oefeningen die 
horen bij hoofdstuk een tot en met 
vier. Ackermans boodschap is: durf 
anders te zijn! Zoals Loesje zegt: 
‘Wees jezelf, er zijn al zoveel ande-
ren’. Kortom, vind een antwoord 
op de vragen: Wie ben jij eigenlijk? 
Wat maakt jou bijzonder? Welke 
patronen vertoont jouw leven? 
Wat past bij jou? Wat is jouw gave? 

De oefeningen helpen je om hier 
onderzoek naar te doen. Ik ga ze 
niet verklappen, want ik gun Larry 
Ackerman zijn inkomsten. Niet de 
tekst, maar de oefeningen verlenen 
dit boek zijn diepgang, als je ten-
minste bereid bent te investeren.
Ik ben altijd geïnteresseerd in boe-
ken over het creëren van je eigen 
werkelijkheid. Hoe overbodig som-
mige goeroes en entiteiten ze ook 
mogen vinden: ik ben er gewoon 
graag mee bezig. Ze hebben al-
lemaal iets boeiends te melden, ook 
al is er niet één bij die het verlos-
sende woord spreekt. Dat doet de 
Cursus natuurlijk wel, maar wat heb 
ik daaraan als mijn oren dicht zitten. 
Het verfrissende van Je identiteitscode 
vind ik dat Ackerman niet de vraag 
stelt: Wat wil je creëren?, maar: Welk 
verlangen toont zich vanuit jouw 
levenspatroon? Als ik daar intensief 
mee aan de slag ben, lijkt het alsof 
de Heilige Geest toch even om de 
hoek komt kijken.

Marian van den Beuken

Larry Ackerman. Je identiteitscode. 
Spectrum, Utrecht, 2006. 197 blz., 
€ 17,75

Een fijn boek voor als mijn oren dichtzitten
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Richard van Rijswijk ziet in 2005 
in een meditatie een beeld van een 

geometrisch patroon in het zand. Dat 
is de aanzet tot De Taal van het Licht. 
Dit boek is vooral een verslag van 
zijn ervaringen met het innerlijk zien 
van de figuren en het daadwerkelijk 
uittekenen van die cirkels in het 
zand. Verder geeft hij een toelichting 
op de geometrie van de natuur en de 
mogelijkheid om via die figuren met 
een hogere werkelijkheid te com-
municeren. 
Ik vind het een erg boeiend boek. 
Van Rijswijk leidt ons via begrij-
pelijke beschrijvingen langs o.a. de 

Fibonacci-reeks (een getallenreeks), 
de Gulden Snede (Phi) die gebruikt 
wordt in de architectuur, de Vesica 
Piscis (met als basis twee over elkaar 
liggende cirkels, die je bijvoorbeeld 
terugziet in bepaalde heilige bron-
nen) en Pythagoras (die het heeft 
over muziek als geometrie). Van 
Rijswijk kent ook het werk van 
Masaru Emoto die waterkristallen 
fotografeert en laat zien dat water 
een gegevensdrager van geluid en 
beeld is.
In het boek zijn 33 beelden of getal-

De Taal van het Licht
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lencodes opgenomen met daarbij 
een foto van dat beeld, getekend in 
zand. Daarbij wordt vermeld wat de 
(helende) werking van het beeld en 
de getallen is. Een voorbeeld daarvan: 
‘Zandcirkel en code – 21. Deze code 
helpt je met het bewandelen van het 
Kosmische Octaaf in resonantie met 
de kwaliteiten van de Witte Broeder-
schap’. 
Zo vreemd is dit natuurlijk niet. 
Mandala’s en Yantra’s worden al 
eeuwen gebruikt als helend beeld. 

Jung maakte gebruik van de helende 
werking van het tekenen van manda-
la’s voor en door zijn patiënten. De 
afbeeldingen in het boek doen me 
ook denken aan de tekeningen die ik 
heb gezien in Geometrie en de zoek-
tocht naar de Heilige Graal van Janosh, 
ook besproken in dit nummer van 
...van hart tot hart...
Als je belangstelling hebt voor man-
dala’s, yantra’s, graancirkels, water-
kristallen en waterklankbeelden als 
gevolg van geluidstrilling, en als je in 

geometrie en numerologie geïnteres-
seerd bent, dan is dit een boeiend 
boek voor je. Niet alleen vanwege de 
tekst, maar ook vanwege de prach-
tige foto’s die erin zijn opgenomen.

Els Thissen

Richard van Rijswijk. De Taal van 
het Licht en de heilige geometrie van 
de zandcirkels. Ankh-Hermes. 
Deventer, 2009. €�24,50 

vervolg
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ABONNEMENT!

Gun uzelf een abonnement 

door het sturen van een kaart met uw naam, adres en abonnement 2010 en gelijktijdige overmaking van:

• Nederland: € 16 of meer op postgiro 8905507

• Overige landen: € 22 of meer op IBAN: NL 10ING0008905507 / 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 2010. 

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 lichtend voorbeeld een abonnement! 

Een abonnement cadeau geven kan door overmaking van het abonnementsgeld en het sturen van een kaartje 

met uw naam en adres en naam en adres van degene voor wie het abonnement bestemd is.

Geïntrigeerd door de formulering 
op de achterkant van dit boek, ESP 
voor iedere dag, die melding maakt van 
het bewuster contact maken met de 
leiding door hogere intelligenties, 
wilde ik daar meer van weten. ESP 
is de afkorting van Extra Sensory 
Perception ofwel buitenzintuiglijke 
waarneming.
Het boek is geschreven door, onder 
andere, José Silva junior, de zoon van 
José Silva senior, die de inmiddels 

redelijk bekende Alfa-cursus heeft 
ontwikkeld. Het woord alfa verwijst 
naar de frequentie van hersengolven: 
als u en ik zitten te praten en er zou 
een EEG van onze hersenen worden 
gemaakt dan zouden we in een 
diagram bètagolven zien. Alfagolven 
zitten, net zoals de deltagolven waar 
het in het onderhavige boek voor-
namelijk over gaat, op een lagere fre-
quentie. In het kort gezegd komt het 
erop neer dat hoe meer we in staat 
zijn met behoud van ons volledig 
bewustzijn de frequentie van onze 
hersengolven te verlagen, we des te 
beter in staat zijn om gebruik te ma-
ken van ons voorstellingsvermogen. 
En omdat we dat kunnen, wordt het 
ook makkelijker om dingen in ons 
leven te programmeren waarvoor we 
een oplossing zoeken of die we graag 
willen.
Belangrijk in dezen is de visie waar-
van de schrijvers uitgaan: iedereen is 
op aarde met een specifieke levens-
taak, met als uiteindelijk doel om van 
de aarde een paradijs te maken. In dit 
kader wordt uitgegaan van leiding 
door een hogere intelligentie. En om 
bewuster daarmee samen te werken 
wordt geadviseerd te werken met 

programmering op het deltaniveau 
van de hersengolven: dit is het niveau 
dat door een EEG, in de diepste 
slaap, gemeten wordt. Uitgangspunt 
is dat op dit niveau de sluier tussen 
de beide werelden het dunst is. Dat 
gegeven - zo leggen de schrijvers uit 
- maakt het gemakkelijker om te le-
ren aanwijzingen van hogerhand op 
te vangen, zodat voorkomen wordt 
dat we ons op een pad begeven dat 
niet het voorbestemde is voor ons 
huidige leven. Dat laatste is niet per 
definitie fout, maar het kan voor on-
nodige vertraging zorgen. De Cursus 
zou zeggen: vertraging maakt niet uit 
in de eeuwigheid, maar in de tijd is 
het tragisch.
Het boek is nogal gefragmenteerd 
geschreven, met het benoemen van 
wetenschappelijk onderzoek op dit 
gebied en met de beschrijving van 
de onderliggende visie, en gelardeerd 
met veel voorbeelden uit de prak-
tijk. Zeer zeker wel de moeite van 
het lezen waard. Al vraag ik me af of 
de gegeven oefeningen te doen zijn 
zonder het volgen van een cursus.

Emilia van Leent 

José Silva Jr. & Ed Bernd Jr. 
ESP voor iedere dag. Ankh-Hermes. 
Deventer, 2009. €�24,50

ESP voor iedere dag
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WEEKEND WORKSHOPS 2010

STG STUDIE- EN 
ONTMOETINGSCENTRUM 

ECIW BREDA
organiseert

EEN CURSUS IN WONDEREN-ATTITUDINAL HEALING

2/3/4  JULI 2010
op het landgoed van de Norbertijnen Abdij te TONGERLO (BELGIE)

met als thema “Verlossing, Verzoening, Vergeving”
In de workshop wordt ingegaan op de termen Verlossing, Verzoening, Vergeving zoals 

Een Cursus in Wonderen ze bedoelt. 
Tijdens de workshop gaan we kijken en onderzoeken middels tekst en oefeningen wat Verlossing, 

Verzoening, Vergeving voor ons betekent. 

9/10/11 JULI 2010
op het landgoed van Klooster Zusters Franciscanessen te DENEKAMP

met als thema “Het Hemels Bewustzijn” (NIEUW)
In de workshop wordt ingegaan op de termen die betrekking hebben op bewustzijn zoals 

Een Cursus in Wonderen ze bedoelt. 
Tijdens de workshop gaan we kijken en onderzoeken middels tekst en oefeningen 

wat deze aspecten van bewustzijn voor ons betekenen. 

19/20/21 NOV 2010 
op het landgoed van het Franciscaans Milieuproject te STOUTENBURG

met als thema “Het 8-voudige pad naar innerlijke vrede”
We gaan dit weekend een 8-tal blokkades onder de loep nemen en kijken wat dit voor ons betekent. 

Herkennen we deze blokkades? Hoe transformeren we deze? 
Zouden we echt gelukkig kunnen worden? 
Zouden we echt gelukkig kunnen blijven?

We komen vrijdags tussen 19.00 en 20.00 uur bij elkaar. 
We sluiten zondags rond 16.00 uur af. We slapen op 1- of 2-persoons kamers. 

Facilatators: Henny en Jopie van der Feer.
Vraag een folder aan: telefoon 076 520 83 77; e-mail: nestel22@casema.nl

A D V E R T E N T I E
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‘Jij bent de drager van het Licht’


