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...VAN DE REDACTIE

We hebben een 
nieuwe tandarts. 
De vorige schreef 
op haar site dat ze 
heel goed was met 
kinderen en zeker 
met kinderen die 
angstig waren. 
Ze leek me wel 
een goeie tandarts. 
Maar toen we 
bij haar kwamen 
boezemde ze de 
kinderen eerst 
zoveel angst in, 
dat daarna alle 
angstprotocollen 

uit de kast moesten worden gehaald om er nog iets van te 
maken. Ik vond dat een nogal onhandige werkwijze.
De nieuwe tandarts kijkt heel vriendelijk en heeft een 
gezellige spreekkamer met een knalrode stoel. Hij zegt in 
alle eerlijkheid precies wat-ie gaat doen. Niks geen 
angstprotocollen, want er is geen angst. Bij ons thuis gaan 
groot en klein weer blij naar de tandarts.
Wie graag komt met oplossingen voor angst, heeft eerst 
wel angstige mensen nodig. Zo lijkt het in de politiek 

soms ook te werken. En er is altijd de uitnodiging om te 
kijken met liefde. 

Els Thissen vraagt in haar artikel Eenheid in diversiteit, 
diversiteit in eenheid naar onze bereidheid ervoor open te 
staan, dat er sprake is van eenheid. ‘Om tegenstellingen te 
kunnen zien moeten we oordelen en beschuldigen. Niet 
kijken met de ogen van het ego, maar kijken met de ogen 
van de Heilige Geest (of eenheid), geeft ons een totaal 
andere ervaring van onszelf en de wereld om ons heen.’
In onze nieuwe rubriek ‘Spirituele Leidsvrouwen’ vindt u 
een interview met Marieke de Vrij, zieneres en raads-
vrouwe. Linda Bierings laat ons kennismaken met de 
wondere wereld van de honingbij en Anne-Joke Vel-
linga laat ons binnen bij de gasten die zij op één dag in de 
herberg ontvangt. Annemarie van Unnik interviewde weer 
één van onze lezers. Andere bijdragen zijn van Ella Engels, 
Janny Buys, Heleen de Meyer, Niek Zervaas en Hasan 
Gadellaa.
In het vorige nummer is de naam van Emma Veenstra 
weggevallen onder haar bijdrage Engel in schaapskleren. 
Ergens verwacht ik dat dit niet uitmaakt voor u, omdat 
haar schrijfstijl uit duizenden te herkennen is. En toch wil 
het nu genoemd zijn.
Aan het begin van dit nieuwe jaar wenst de redactie u een 
leven in liefde, verbondenheid en vrijheid.                

Boukje Grashuis

Colofon
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Ook als je het feit van eenheid

een tijdje vergeet,

het vergeet jou niet!
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In deze schijnbaar woelige tijd op bijvoorbeeld 

economisch en politiek vlak en de natuur, 

kan de blik waarmee we naar de dingen 

kijken makkelijk op de ogenschijnlijke 

verschillen blijven hangen. Dan doel ik op 

ogenschijnlijke verschillen die we zien als we 

de vorm als uitgangspunt of waarheid nemen. 

Dan kun je paren van tegenstellingen zien, 

zoals rijk en arm, gekleurd en wit, allochtoon 

en autochtoon, rechts en links. Dat is precies 

waardoor we in de dualiteit belanden.

Els Thissen

m tegenstellingen te kunnen zien, moeten 
we oordelen en beschuldigen. Oordelen 
brengt ons weg uit eenheid en werpt ons in 
de illusoire dualiteit, die we vervolgens als 

waarheid aannemen. Alle verschillen die we tot waarheid 
verheffen zijn en blijven niet-onderzochte illusies, hoeveel 
bewijzen we ook denken te vinden voor ons gelijk. 
De verschillen die we denken te zien, zijn naar buiten 
geprojecteerde oordelen, die weergeven wat we willen zien. 
Een Cursus in Wonderen zegt dat we zien waar we op 
focussen. Onze focus verleggen van ‘wrong-mindedness’ 
naar ‘right-mindedness’, van kijken met de ogen van het 
ego, naar kijken met de ogen van de Heilige Geest 
(of eenheid), geeft ons een totaal andere ervaring van 
onszelf en de wereld om ons heen.

Oordelen en verschillen zien
Als we in de draaimolen zitten van oordelen en verschillen 
zien, daar vervolgens bewijzen van denken te vinden, en als 
gevolg daarvan nog meer oordelen en verschillen zien, is 
het niet makkelijk daaruit te geraken. Tenzij we openstaan 
voor de gedachte, dat we het weleens helemaal bij het 
verkeerde eind zouden kunnen hebben. Soms is daarvoor 
nodig dat we niet langer ‘bang’ willen zijn voor mensen en 
dingen om ons heen. Misschien hebben we gemerkt dat 
de buren niet zo eng zijn als we tot nu toe dachten. Of we 
ervaren dat een weg van haat en wrok niet gelukkig maakt. 

O

afscheiding. Het zaadje is geplant en doet zijn werk. Het 
verlangen naar het besef van eenheid blijft zich opdringen. 
Ook als je het een tijdje vergeet, het vergeet jou niet!
Als we projecties terughalen, stoppen met oordelen en 
beschuldigen, proberen langs zogenaamde verschillen heen 
te zien, openen we ons méér en méér voor de ervaring van 
eenheid. En dat is ontspannend, weldadig en verslavend. 
We gaan van een blik die blijft hangen op de uiterlijke 
vorm, naar een veel transparantere manier van kijken. 
Jerry Jampolsky noemt dat in plaats van de lampenkap, 
de lamp zien. In plaats van de uiterlijke vorm, het 
innerlijke licht zien.

De Cursus geeft aan dat het wonder een ‘shift in percep-
tion’ is, een omslag in het zien. Dat we in staat zijn iets op 
een andere manier waar te nemen. Dat we zien dat een 
glas dat half leeg is, met hetzelfde gemak een glas dat 
halfvol is genoemd kan worden. Maar ook dat we 
‘innerlijk’ inzien dat een beukenboom eenzelfde 
intrinsieke waarde heeft als een eikenboom, ondanks de 

uiterlijke verschillen in vorm. En zo kunnen we verder 
gaan. Dat een baby dezelfde intrinsieke waarde heeft als 
een volwassene of als een demente bejaarde. Dat betekent 
niet dat we bij alles en iedereen precies dezelfde handelin-
gen verrichten of hetzelfde gesprek voeren in het contact. 
Je kunt je misschien voorstellen dat we de baby een luier 
omdoen en de volwassene niet, tenzij dat aan de orde is. 
En in essentie is alles gelijk, zijn wij allen gelijk en maken 
wij op een onpersoonlijke manier deel uit van een 
onlosmakelijke eenheid.

De Cursus zegt het als volgt: ‘De ogen van het lichaam zul-
len verschillen blijven zien. Maar de denkgeest die zichzelf 
heeft laten genezen, zal ze niet langer erkennen’ (H8.6:1-2). 
Kortom, de denkgeest laat zich niet (langer) foppen door 
uiterlijke verschillen.

Niets en niemand wordt uitgesloten
Ook de Handleiding van de Cursus geeft aan dat Gods 
leraren voor de ogen van het lichaam absoluut niet op 
elkaar lijken. Hun afkomst, ervaringen en persoonlijkheden 
lopen enorm uiteen. En, zegt de Cursus, die verschillen 
zijn tijdelijk (vgl: H4). Iemand is Gods leraar door daar 

simpelweg voor te kiezen. Niets en niemand wordt 
uitgesloten. Het is een kwestie van zelf de keuze maken.

Dan gaat de Cursus verder en zegt dat er eigenschappen 
zijn die Gods leraren allemaal hebben. De eerste eigenschap 
die ze ontwikkelen is vertrouwen. Dat houdt in dat ze 
vertrouwen in de wereld hebben, omdat ze geleerd 
hebben dat de wereld niet geregeerd wordt door de wetten 
van diezelfde wereld. Ze zijn zich ervan bewust dat er een 
grotere kracht is die alles ‘veilig’ of geborgd houdt. 
Het is een kracht in hen en niet van hen. Wie met die 
kracht heeft kennis gemaakt, neemt geen genoegen meer 
met het zwaktebod van het ego, en kan aan het ego 
voorbij een vergeven wereld zien. Dat wil zeggen dat we 
voorbij de vorm naar de essentie kijken. Dat de focus op 
eenheid is gericht.
Eerlijkheid, verdraagzaamheid, zachtmoedigheid, vreugde, 
verdedigingsloosheid, vrijgevigheid, geduld, trouw en 
openheid van denken zijn verdere eigenschappen van 
Gods leraren. Allemaal zijn ze geworteld in vertrouwen. 
Als dat er is, ontwikkelen deze eigenschappen zich vanzelf. 
Zoals een papaja die aan de boom hangt en eenvoudigweg 
rijpt. 

Vraag jezelf eens af wat er in jouw leven zou gebeuren 
als je die eigenschappen hun werk laat doen. Wat zou dat 
betekenen voor alle vermeende verschillen? Hoe zou je 
het leven, de politiek, de economische ontwikkelingen, 
de natuur ervaren, als deze eigenschappen zich vrijelijk 
uitdrukken in je dagelijks leven? Het zou niets veranderen 
aan de omstandigheden die zich aan ons voordoen. 
Die blijven gelijk. Maar het zou zo kunnen zijn dat, door 
een andere interpretatie van dat wat zich aan ons voordoet, 
ons een totaal andere ervaring van het leven ten deel valt.

De Cursus: ‘Wanneer jij de Verzoening voor jezelf hebt 
aanvaard, zul je inzien dat er geen schuld is in Gods Zoon. 
Pas wanneer je hem als schuldeloos ziet, kun je eenzijn 
begrijpen. Want het idee van schuld gaat gepaard met het 
geloof in de veroordeling van de een door de ander, en 
projecteert afscheiding in plaats van eenheid’ (T13.I.6:1-3). 
Het besef van schuldeloosheid geeft toegang tot eenheid 
en eenzijn. Ik wil je uitnodigen in deze ‘roerige tijden’ te 
focussen op eenheid in diversiteit en je te realiseren dat in 
diversiteit eenheid schuilt. En als je dat doet, laat ons dan 
weten of het je bevalt. •

Ook kan het dat we inzien dat een bepaalde perceptie van 
de wereld bij ons lijden veroorzaakt en dat dit ondragelijk 
wordt. Wellicht ontdekken we dat er meer waarheden 
zijn en dat een andere waarheid - op dit moment - méér 
waar is dan de veroordelende waarheid die we tot dan toe 
aanhingen.

De Cursus zegt dat er alleen van eenzijn sprake is. Telkens 
weer worden we eraan herinnerd dat we één Zoon van 
God zijn. Dat is een regelrechte verwijzing naar het 
gegeven dat er geen verschillen zijn, dat het feit van 
eenheid werkelijkheid is. Dat alle verschillen die we 
denken te zien denkbeeldige verschillen zijn. Niet in 
uiterlijke vorm, wel in essentie.

Hoe vervangen we die droom van afgescheidenheid door 
het feit van eenheid? (vlg T12.I.10:5). Allereerst kun je jezelf 
afvragen of er bij jou bereidheid is, om ervoor open te 
staan dat er sprake is van eenheid. Dat betekent niet dat 
je dat NU moet ervaren of die ervaring al moet hebben 
gehad. Het is slechts een vraag, om voor jezelf vast te 
stellen of je open staat voor die mogelijkheid. Als je 
antwoord daar ‘ja’ op is, dan kun je nooit meer terug 
naar de absolute overtuiging van je eerdere gelijk over de 

Eenheid in diversiteit, diversi teit in eenheid

In essentie is alles gelijk

Ook als je eenheid vergeet, 
het vergeet jou niet

Alle verschillen zijn 
denkbeeldige verschillen

Het verlangen naar het besef van 
eenheid blijft zich opdringen

Iemand is Gods leraar door daar 
simpelweg voor te kiezen
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Wanneer je je niet door het leven durft te laten aanraken 
ben je alleen toeschouwer. Het gaat erom ermee te zijn 
zonder het vast te pakken. Wat het ook is. Het doorlaat-
baar inhaleren, je laten doorspoelen - en je kunt er het 
inzicht uithalen. Terugkijkend is het maar goed dat ik op 
jonge leeftijd nog niet wist, wat het leven van me zou 
vragen om doorheen te reizen. Ik was kort verpleegster 
en deed daarna de opleiding maatschappelijk werk. 
In de symboliek van het beroep zit vaak al je missie.’

Toekomstwaardig
‘Ik ben heldervoelend en weet vaak al veel, zonder 
berichtgeving van buitenaf. Het is een deelaspect van 
verschillende heldere vermogens. Alle indrukken com-
primeren zich tot een inzicht en dat wordt vrijgegeven 
op het moment dat daar behoefte aan is. Ik werk als 
spiritueel maatschappelijk raadsvrouwe. En dat beweegt 
zich op de terreinen van mensontwikkeling, dierenwelzijn, 
natuur- en milieuontwikkeling en het maatschappelijke 
gebied. Inmiddels zijn er vijftigduizend pagina’s op deze 
thema’s gearchiveerd. Ik ben een lid van de groep die 
mij inspireert op onstoffelijk niveau en heb een soort 
vooruitgeschoven positie om dat hier te laten weten. 
Klokkenluider zijn is niet altijd gemakkelijk. Zo zijn de 
adviezen die ik doorkreeg ten aanzien van de deplorabele 

Marieke de Vrij, zieneres en raadsvrouwe, 

woont met haar man in het Drentse Mantinge. 

Uit een eerder huwelijk heeft zij drie kinderen. 

Marieke (1953) wordt geïnspireerd vanuit 

de onstoffelijke wereld om op allerlei terrein 

ontwikkelingen te bevorderen. Een deel 

ervan staat te lezen op haar website, evenals 

een overzicht van lezingen, trainingen en 

uitgaven. 

Annemarie van Unnik

ls kind wilde ik kleuterleidster worden of 
verpleegster, en toen ik 10 was... wijs. Alsof 
ik al aanvoelde dat wijsheid bedoeld is als 
dienstbaarheid naar de samenleving. Als 

kind was er dat verlangen - en als volwassene weet je, dat 
het gaat om volstrekte doorleving van alles wat er op je 
pad komt. Vanuit mildheid. Omdat alleen vanuit compas-
sie naar het leven zelf, wijsheid zijn beslag krijgt. En dat 
het diepere lagen aanboort in jezelf is onvermijdelijk. 
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staat waarin delen van de waterkering verkeerde 
uiteindelijk allemaal bewezen. Alles wat ik heb 
waargenomen is inmiddels gevonden. En er was eerst 
totale ontkenning op. Gelukkig zijn er nu maatregelen 
getroffen - en naar ik hoop voldoende.’

Een stukje tekst uit Nieuwsbrief waterkering 1 
In oktober 2004 heb ik tijdens een bijeenkomst van de Raad 
van Toezicht van het Samenwerkingsverband Traumahulp-
verlening Nederland geheel onverwacht voor mij, een sterk 
indringend visioen gekregen. Zo sterk zelfs dat ik de personen 
die in de ruimte waren niet meer hoorde, noch fysiek kon zien, 
doordat de beelden die ik waarnam levensgroot zich voor mijn 
geestesoog aftekenden en alle andere indrukken vervaagden. Dit 
indringende visioen heeft de laatste jaren een grote impact op 
mijn leven en mijn gevoel van verantwoordelijkheid voor wat 
ik had waargenomen alleen maar vergroot. Het beeld dat ik zo 
levensgroot waarnam, gaf zéér precies aan dat er zeedijken in 
Nederland zijn waarbij onder het zichtbare dijklichaam zet-
tingvloeiing gaande was met risico op instorting van de dijk bij 
bepaalde weersgesteldheden in combinatie met andere factoren.

‘Ik ben wetenschappelijk zwaar getest en men was zeer 
onder de indruk van mijn zuivere waarnemingssysteem. 
Ik kan zeer helder zien. Jammer dat er niet meer gebruik 

van gemaakt wordt. Ik ben een 
wegbereider; mijn bewustzijn is 
ruimer dan de tijd verdraagt. De 
zieners na mij, daar zal meer naar 
geluisterd en geleefd worden. Ik 
zie mezelf als iemand die helpt het 

algemeen collectieve veld op te schuiven naar een hoger, 
meer toekomstwaardig bewustzijn. Het voorbereidende 
werk daarin doe ik met anderen wereldwijd.’

Bewust bewust worden
‘Na de bevalling van mijn derde kind bleek ik in het 
kraambed ineens van alles aan te voelen: wie er zou 
komen en wanneer. En in die periode ontwikkelde zich 
in mij het gevoel dat ik authentieker kon leven. Ik nam 
een kernachtig besluit daarvoor te gaan. Dieper dan 
voorheen. Met dat ik daar volstrekt JA op zei, werd ik 
helderziend, helderhorend en steeds meer helderwetend. 
En ik dacht: als dit is wat ik ben, dan heb ik het hiermee 
te doen. Omdat tijdens mijn laatste opleiding mijn gaven 
al zeer open waren, besloot ik een praktijk te beginnen 
voor mensen die komen voor dat diepe weten. Ik was 
toen tegen de 30 en had drie jonge kinderen. 
De essentie van mijn werk is traumavoorkoming en trau-
maherstel op de verschillende gebieden die ik al eerder 
noemde. Voorkomen met behulp van de inspiraties die 
ik ontvang, en reeds ontwikkeld trauma versneld helpen 

herstellen. Met als doel dat de mensheid- en aarde-
ontwikkeling kan beantwoorden aan het meest zuivere 
doel daarachter, zodat de evolutie daarin gewaarborgd 
kan blijven op het meest wezenlijke niveau. Wat des ziels 
is. We staan allemaal in dienst van onze eigen groei of 
ontwikkeling. Doorontwikkelen gaat gepaard met groei-
pijn. In het paradijsverhaal waren we onbewust bewust. 
De aardegang van de ziel maakt dat die de kans krijgt om 
bewust bewust te worden, in de maat van zijn eigenheid. 

Dat is een evolutionair proces wat volgens mijn visie 
door de levens heen plaatsvindt, en waarin steeds meer 
deelgebieden van ons grotere Zijn tot bewustzijn worden 
aangesproken. We hebben elkaar geschonken gekregen als 
vergelijkingsmateriaal, niet om dezelfde route te lopen. 
In de ondersteuning en nabijheid van elkaar kan ieder 
uitkristalliseren in het eigen unieke zelf. En wanneer de 
maatschappij de verschillen verdraagt die tot uitbeelding 
komen wanneer ieder wezenlijk durft te zijn, alleen dan 
zie je hoe mooi we op elkaar aangrijpen en een geheel 
vormen. Zoals afzonderlijke puzzelstukjes gezamenlijk 
het overzichtsplaatje zichtbaar maken.’ 

Waar het hart van groeit
‘Wat me dichter bracht bij het ervaren van liefde is... 
loslaten. Als ik van mensen kan blijven houden zonder ze 
naar mijn behoeftesfeer te zetten, zelfs als zij zich van me 
verwijderen, dat is waar mijn hart van groeit. Ik leer mijn 
maat van liefhebben kennen wanneer het zich onvoor-
waardelijk toont, ook als het anders uitpakt dan ik graag 
wilde. Mijn hart is door alle ervaringen zeer geschoold 
om van velen te houden en tegelijkertijd in mezelf 
verankerd te blijven. Het is alsof het geen afscheid kent, 
de zielsbetrokkenheid blijft. Op dat onstoffelijke vlak 
voelt het alsof ik diegenen nog steun. En er zijn mensen 
die me teruggeven op welke wijze ze dat ervaren. Ik hoef 
me er niet mee bezig te houden, ik heb aan die hartsge-
steldheid gewerkt. 

Of er een snelweg naar geluk bestaat? Ken je eigen be-
hoeftesfeer en wees er zelf hoofdverantwoordelijk voor. 
Wat de ander daarnaast aanreikt is een toegift. Partner, 
kinderen en dierbaren verlenen je eerder een gunst dan 
dat jouw verwachting hun leidraad moet zijn. En als ze 
graag iets geven doen ze het uit vrijheid. Dat maakt het 
des te krachtiger en ook verdiept daarin de ontvangst.’

Ruimer dan de tijd verdraagt                                                                 

Wijsheid is bedoeld als dienst-
baarheid naar de samenleving

‘A

De essentie van mijn werk is 
traumavoorkoming en traumaherstel

Als je iets recht in de ogen durft te 
zien kan er iets veranderen
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Recht in de ogen
‘Mensen hebben vaak afschuw van de mensonterende 
beelden in de media. We voelen ons verbijsterd, zijn niet 
verdraagzaam naar de veroorzakers ervan en kruipen weg 
in onze schulp. Hierdoor worden wereldwijd mensen 
ontkracht in hun waarde. Er aandacht op richten maakt 
letterlijk een wereld van verschil. Wie liefde en compassie 
zendt en zich aansluit bij organisaties die dit leed wensen 
te verzachten, geeft blijk van wereldburgerschap en 
veroorzaakt in de kiem vernieuwing voor anderen. 

Hoe meer bereidheid er is om zaken die gaande zijn 
open in de ogen te kijken, hoe meer hulpkracht en zelf-
redzaamheid geactiveerd kan worden. Jezelf weghouden 
van aangelegenheden kan de grootte van de problema-

tiek verduisteren, waardoor collectief steunbetoon te 
weinig doelgericht is en niet kan slagen. Meditatie en 
gebed, doorvoeld en voortkomend uit compassie, zorgt 
voor beweging. Heb daar vertrouwen in. 
Je terugtrekken van moeilijke onderwerpen vergroot de 
eenzaamheid van hen die in verdrukking zijn. Stel dat bij 
jou in de straat een kind mishandeld wordt en iedereen 
weet het en doet niets. Ook in een land ver weg doet het 
iets met het energetische veld, het versterkt de eenzaam-
heid, het afgesneden zijn. Je kunt hartwarmte sturen en 
in eerlijkheid zeggen: wat vind ik dit erg voor je! En 
voor gevorderde mediterenden heeft Stichting De Vrije 
Mare een meditatie voor het verminderen van trauma 
in-etsing bij slachtoffers. Immers, als je iets recht in de 
ogen durft te zien kan er iets veranderen. Anders niet.’

Overbrugging in 
belevingswerelden

‘Saamhorigheid is een groot goed. In het woord 
“saamhorigheid” zit ook het luisteren naar en 
afgestemd zijn op elkaar. Saamhorigheid is een 
verworden positie tussen gelijkgezinden. Maar wat 
wij vaak verlangen, is saamhorigheid te betrachten 
bij hen die niet gelijkgezind zijn. Daar zit de valkuil.
Als je saamhorigheid verlangt – dus dat je beluisterd 
wordt en de ander kan beluisteren – bij hen die sterk 
afwijkend ontwikkeld zijn, anders dan jij, dan is het 
een valkuil om te verwachten dat de ander je heel 
goed zal verstaan. De ander zal, in het beste geval, 
naar beste kunnen jou proberen te verstaan, maar hij 
dient begrip te ontwikkelen over jouw anderszijn; 
dat is niet vanzelfsprekend herkenbaar. En juist over 
dat waarvan je hoopt dat het voor de ander herken-
baar is, blijf jij maar vertolken wie je bent en hoe 
het voelt, terwijl de ander er niets van snapt. Je kan 
het beter in je houden – dan bewaar je kracht – en 
op juiste momenten met weinig woorden iets laten 
weten, in gedeeltelijke aanpassing aan wat de ander 
kan verstaan. Dit is het meest moeizame, want als het 
verlangen van jezelf in contact naar die ander groot 
is, dan kan je je zelfrespect verliezen in de herhaling 
van de uitleg van wat je wellicht al honderd keer 
uitgelegd hebt. En had de ander het kunnen verstaan, 
dan was het al verstaan.
Dus de ander dient een overbrugging te maken naar 
jouw belevingswereld, waar niet voldoende referentie 
ligt in zijn eigen belevingswereld. Dat is het moei-
lijkste om te accepteren. Want op een dieper niveau, 
het zielsniveau, is er natuurlijk die totale verstaan-
baarheid. Maar deze ziel in dat menselijke lichaam 
en met die persoonlijkheidsstructuur heeft een ander 
deeltje van zijn ziel opgelicht dan jij, met jouw ziel 
in jouw lichaam en met jouw persoonlijkheids-
structuur van dit leven, en dat wil elkaar niet altijd 
honderd procent vinden.’

Uit: Dit Wonderlijke Leven; 
ontmoetingen met Marieke de Vrij. Blz. 383.

Doorstroming lost op
‘Waarom je van trauma ontdoen zo belangrijk is? Trauma 
verkleint je hartsruimte. Wat in onze samenleving gemist 
wordt, is dat mensen hun verdriet uitschreien. 
Doorstroming lost het op, ook in de diepere lagen, en 
vergroot het hart. Als je verstrakt en verhardt gaat het 
mis. Dan verbitter je, word je wrokkig, ziek, of psychisch 

Dit wonderlijke leven
Herman Coenen ontmoet Marieke de Vrij. Hij is geraakt 
door haar bijzondere gaven en de invloed daarvan op 
zijn leven. Hij besluit zijn eigen ervaringen met Marieke 
en haar werk en leven voor een groter publiek toeganke-
lijk te maken. Het lijvige boek Dit Wonderlijke Leven is de 
neerslag daarvan en bestaat globaal gezien uit vier delen. 
In het eerste deel is Coenen aan het woord. Hij geeft 
zijn eigen visie op onderwerpen die Marieke naar voren 
brengt in bijvoorbeeld lezingen en noteert gedachten 
van zichzelf en reacties van anderen daarop. De thema’s 
zijn zeer gevarieerd en de toon is van keuvelend naar 
diepgaand en vice versa. 
In het tweede deel staan de gesprekken centraal die 
Coenen met Marieke de Vrij had. Marieke spreekt 
bijvoorbeeld over haar eigen leven en het ontwikkelen 
van en werken met haar gaven.
In deel drie geeft Coenen een terugblik op zijn 
ervaringen met het schrijven van dit boek.
Vervolgens wordt het afgesloten met een bloemlezing 
uit het werk van Marieke.
Door het boek heen zijn wonderlijke ervaringen van 
Marieke opgenomen.
De teksten van Marieke hebben me jaren geleden al 
geraakt. Ze lijken soms van een wat ouderwets 
taalgebruik en zijn, als ik ze tot me door laat dringen, 
van absolute schoonheid.

Els Thissen

  Herman Coenen. Dit Wonderlijke Leven; ontmoetingen     
  met Marieke de Vrij. De vrije Mare, Mantinge, 2007. 
  463 blz., € 29,50
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belemmerd. Dat in jou waarmee je moeite hebt wenst 
zich gekend, mild benaderd en getroost te weten. En 
het nodigt uit tot een meer positieve gerichtheid. Jezelf 
afwijzen verscheurt je innerlijk. Het vergroot de verschil-
len van aspecten die zich eigenlijk tot eenheid wensen 
te richten. Liefde ervoor vergroot ook je verdraagzaam-
heid naar anderen en maakt je tot een heler mens. Alleen 
vanuit diepe doorleving behoud je verankering in jezelf 
binnen al wat geschiedt. De tijdversnelling waarin we 
leven maakt dat we versneld procesmatig aangeraakt 
worden op persoonlijk en maatschappelijk gebied. Om 
in de maat van de nieuwe actualiteit te kunnen leven, 
dient het oude onthecht te worden. Zodat we accuraat 
kunnen inspelen op wat het huidige tijdsmoment vraagt, 
en wat voor ons ligt. Wachten op anderen neemt veel 
tijd en maakt ondergeschikt. Zelfredzaamheid zet je in je 
kracht. En de daarin veroverde kundigheid is ook altijd 
deelbaar naar anderen.’

Dit tijdsbestek vraagt bijval
‘Zijn - dient beoefend te worden in doen. Alleen dan 
zie je zijnsuitbreiding in het dagelijks leven, goedgeaard 
in handelingen terug. Wij zijn ondeelbaar met elkaar 
verbonden. Wanneer individuen in een samenleving 
gesteund worden in heelmakend gedrag, werpt dit licht 
af naar een ieder. Met passieve tolerantie laat je zaken 
voortschrijden, waarvan je wezenlijk aanvoelt dat ze niet 

zuiver gericht zijn. Dat doorbreken doe je door hande-
lend inzet te betonen aan wat wezensvol is. Thuis op de 
bank pruttelen over Geert Wilders helpt niet. Contact 
maken met je Turkse buurvrouw wel. Dierenwelzijn is 
niet gebaat bij onnadenkend vlees nuttigen van dieren 
die dier-oneigen geleefd hebben. En spiritualiteit voor 
je eigen gerief gebruiken, zonder het in je doen tot 
uiting te laten komen om de samenleving voorbeelden 
te gunnen waarin vernieuwend gedrag uitkomst biedt... 
Spiritualiteit is meer dan mediteren en in het eigen zijn 
geraken. Je zijn is een onvervreemdbaar deel van de 
samenleving en dient in alle disciplines ervan vertegen-
woordigd te worden op een zichtbare, vernieuwende 
wijze, waardoor het wezenlijke in de samenleving in 
waakzaamheid behoed wordt. De essentie behoeft voort-
gang. Dit tijdsbestek verdient geen achterover leunen, 
maar bijval in daadkracht en woord. Wie het eigen zijn 
bereidwillig hieraan wenst te geven, ziet een wereld 
opstaan met vernieuwingskansen voor allen.’ •
www.devrijemare.nl

Dierenwelzijn is niet gebaat bij 
onnadenkend vlees nuttigen

Dit tijdsbestek verdient geen 
achterover leunen
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We waren er allemaal even stil van en wisten dat woorden 
niet nodig waren om te delen wat we voelden.

Deze ochtend lees ik het gedicht nog eens. Mijn mens-
zijn is een herberg. Iedere dag komen er nieuwe gasten. 
Welke gasten kan ik vandaag verwelkomen? 
Ik besluit om, als deze gasten dan toch bij mij op bezoek 
zullen komen, maar meteen een AH-bijeenkomst met hen 
te houden. Ik nodig ze allemaal uit plaats te nemen in de 
kring en maak even kort kennis met hen. Sommige(n) zijn 
mij al zeer vertrouwd. Hallo, daar hebben we Hoofdpijn. 
Een oude bekende. Fijn dat je er weer bent! Ga lekker 
zitten. Wie zit daarnaast? Lethargie. Ja, ik heb je geloof ik 
wel eens eerder ontmoet, maar ik ken je nog niet zo goed. 
Ik ben benieuwd naar je. Voel je welkom. En kijk, daar 
hebben we Sensatiemail, gezonden door een vriendin. 
Neem ook maar plaats. Zijn er nog meer gasten? Ja kijk, 
daar komt aarzelend nog iemand binnenstappen. Het is 
Weerzin, tegen een klus die mij vanmiddag te doen staat. 
Oké gasten, welkom allemaal. Laten we maar eens een 
rondje doen, waarin ieder deelt wat hij of zij te vertellen 
heeft. 
Sensatiemail begint. Met een veel dunner stemmetje dan 
van haar gewend, vertelt ze: ‘Ik bedoel de mail helemaal 
niet als sensatie. Ook niet om jouw medelijden te wekken, 
wat jij wel eens denkt. Mijn enige bedoeling is eigenlijk 
een roep om liefde.’
Ja, lieve schat, ik weet het. Onder mijn berg irritaties, weet 
ik dit. En ik kon er even niet meer bij, zó zat ik vast in 

isteravond, in onze Attitudinal 
Healing groep, wilde één van ons een 
gedicht voorlezen. Hij had korte tijd 
geleden van zijn huisarts slecht nieuws 

te horen gekregen en de huisarts had hem, 
ter bemoediging, dit gedicht meegegeven:

De herberg
Mens-zijn is een herberg
Elke ochtend verschijnt er een nieuwe gast
Een vreugde, een depressie, een gemenerik,
Een flits van inzicht komt
Als een onverwachte bezoeker
Verwelkom ze allemaal en onthaal ze gastvrij!
Zelfs als het een hoop zorgen zijn
Die op gewelddadige wijze al het meubilair in je huis slopen
Behandel dan nog steeds elke gast met respect.
Hij ruimt misschien wel bij je op
Voor een nieuwe verrukking
De sombere gedachte, de schaamte, het venijn
Ontmoet ze met een glimlach bij de deur
En vraag of ze binnen willen komen

Wees dankbaar voor wie er komt
Want ieder van hen is gestuurd
Als een gids uit het onbekende.

Rumi (soefi-dichter, ca. 1200 na Chr.)

mijn eigen patroon. Dank je, dat je me hieraan herinnert. 
Ik zal je een liefdevol mailtje terugsturen en... ik zal je 
daarbij het gedicht van de herberg sturen.
En Hoofdpijn, wat wil jij met ons delen? ‘Wel, je hebt een 
poosje gedacht dat het helemaal over was, hè? Dat ik niet 
meer terug zou komen. En nu ben ik er weer, gewoon 
omdat ik een beetje bij jouw leven hoor en nog eens langs 
wilde komen. Om dag te zeggen. Maar nu ben ik veel 
minder dominant aanwezig dan voorheen. Daar ben ik 
best trots op en ik vind dat jij daar best blij over mag zijn. 
Ik kom verder niet met een bepaalde boodschap, maar 
ik vind het fijn om te merken dat je mij nu zo gastvrij 
ontvangt.’ Glimlachend geef ik Hoofdpijn, mijn oude 
vertrouwde vriend, een aai over zijn bol. 
Onderzoekend kijk ik Lethargie aan. Hij manifesteert 
zich als een oude wijze man. ‘Je hebt het zelf niet zo in 
de gaten,’ begint hij, ‘maar ongemerkt hebben de laatste 
dagen weer teveel van je gevergd. Je bent een paar dagen 
op stap geweest met acht vriendinnen en ondanks jouw 
intentie om goed voor jezelf en je rust te zorgen, waren 
dit tóch teveel prikkels voor je. Ik weet, jullie verbleven 
in een klooster en je hebt de dagen beleefd als één lange 
meditatie. En daardoor leek het voor jou of je het allemaal 
uitstekend “trok”, maar eenmaal thuis komt de afrekening. 
Overweldigd door moeheid en een intense behoefte aan 
leegheid: niet hoeven praten, niet hoeven denken, niet 
hoeven handelen. Ik ben nu eventjes bij jou, je hebt mij 
nodig om je weer in balans te brengen. Maak je geen 
zorgen, ik ben zeer binnenkort weer vertrokken.’ 
Geweldig, ik had al zo’n vermoeden dat het zo zat! 
Dank je Lethargie voor je goede zorgen. 
En nu hebben we nog Weerzin, die mij doet denken aan 
een klein spelend kind. Een beetje jengelend. Dag 
Weerzin, wat wil je mij vertellen? ‘Nou’, zegt Weerzin, ‘ik 
weet het niet meer. Tijdens deze bijeenkomst kom ik er 
achter dat ik bij Lethargie hoor. Door jouw bereidheid om 
naar zijn boodschap te luisteren, merk ik dat mijn bezoek 
hier overbodig is geworden en ik ga weer verder. Het was 
fijn om hier eventjes te mogen zijn en bedankt dat je ook 
mij gastvrij hebt willen ontvangen.’Alle gasten hebben hun 
zegje gedaan en de tijd is gekomen om de bijeenkomst af 
te sluiten. Ik bedank ze voor hun openhartigheid. ‘Het was 
fijn om jullie op deze manier te leren kennen. Het was fijn 
om jullie in de ogen te kunnen kijken en naar jullie 
boodschappen te mogen luisteren. We gaan nu ieder weer 
ons weegs. De dingen doen die we nodig vinden. 
En morgen zien we elkaar misschien weer in de herberg. 
Het kan zijn dat er nieuwe gasten komen en dat andere 
niet terugkomen. We zien het wel. Voel je vrij.’
Na het afscheid merk ik dat ik trek heb in koffie. 
Een warme douche zou ook lekker zijn. 
Dan kan de dag beginnen, genoeg te doen in de herberg. 
En met het voornemen om ook alle nieuwe passanten 
vriendelijk welkom te heten, ga ik aan de slag. 

Anne-Joke Vellinga

De herberg
G

In een workshop familieopstellingen die jij, Els, 
begeleidde ben ik opgesteld met mijn zoon. De 
representant voor mijn zoon en ik stonden op enig 
moment tegenover elkaar en jij zei tegen mij: ‘geef 
niets’. Ik vraag me af of ‘niets geven’ mogelijk is. 
Kun je daar nog iets over zeggen?

EA

Met ‘niets geven’ bedoel ik dat je niet meer geeft 
dan voor jou passend is. Als je geeft, geef dan omdat 
jij wilt geven op dát moment. Doe het niet omdat je 
denkt dat een ander iets nodig heeft. Ook niet omdat 
je denkt dat je iets verplicht bent. Geef ook niet als 
je ermee wilt manipuleren. Bijvoorbeeld als je denkt: 
als ik iets aan jou geef, moet jij mij aardig vinden of 
doen wat ik zeg. Of: als ik nu iets geef, hoef ik me 
niet schuldig te voelen. Het gaat in essentie om 
vrijheid in geven.  
Daarnaast is het voor anderen niet altijd eenvoudig 
om te ontvangen. Iets geven wat niet ontvangen kan 
worden, werkt niet. Dan kunnen we beter wachten, 
het niet opdringen. 
Geven in vrijheid voelt overigens niet als geven. Het 
voelt als een natuurlijke stroom der dingen. Leven 
vanuit een innerlijke integriteit, bijvoorbeeld zeggen 
wat je te zeggen hebt, vragen wat je wilt vragen, 
draagt geven in zich, zonder dat het zich opdringt.

 Els Thissen

Geven & 
niet-geven

VHTH, jrg. 5 nr. 1

Laat de ander zijn lijdensverhaal vertellen

bestrijd het niet en ga er niet in mee

maar verbind je met zijn of haar wezen

en weet: God is met je.

Al het andere is voorbijgaand.

Marrigje Dijksma
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Engelenhulp?!

binnenzakje van mijn rugzak. Henk blokkeert meteen de 
giropas. We zijn niet overstuur maar wel geschrokken en 
verbaasd dat zoiets kan gebeuren. Als wij het vakantie-
huisje binnenstappen, dringt het tot mij door dat ik niets 
anders heb dan wat ik aan heb. Geen regenpak, geen 
extra broeken, T-shirts, jasje, boeken, sandalen, baddoek, 
badpak, tandenborstel, crème en geen pyjama. Niets 
van dat alles. Ik moet denken aan mensen die een 
overstroming meemaken, of op een andere manier in 
één klap alles kwijt zijn: hun huis, hun oogst, hun vaak 
weinige bezittingen. Toch zeg ik nog tegen Henk: 
‘Ik heb in mijn leven eigenlijk altijd alles weer terug-
gekregen als ik iets verloren had. Slechts één keer niet. 
Wie weet krijg ik het nog terug.’

Tijdens de treinreis naar Schagen las ik het prachtige 
boek Engelen in mijn haar van Lorna Byrne. Dat ik dat 
nu kwijt ben, vind ik wel heel jammer, er staan zulke 
prachtige verhalen in over engelenhulp. Ondermeer over 
dat wij meer een beroep op ze zouden moeten doen. 
Ik vraag mijn engelen verschillende keren zachtjes iets 
voor me te doen - als ze daarvoor in de gelegenheid zijn. 
We bellen onze dochter Rosemarie om wat kleding te 
brengen. Zij is er niet, haar partner Jan wel. Hij hoort 
ons verhaal aan, zal het doorbellen naar Rosemarie en 
zegt: ‘Jullie moeten je vakantie er absoluut niet door laten 
bederven hoor, wij gaan jullie helpen’. Ik ben blij met 
zijn woorden. ‘s Avonds in ons vakantiehuisje gaat de 
bel. Op de stoep staat een stralende Rosemarie met mijn 
rode koffer compleet met alle spullen en mijn rugzak 
volgepropt met de dingen uit de fi etstassen. Alleen mijn 
mobieltje ontbreekt. Het is net of er een engel aan de 
deur staat, zo stralend en blij. Rosemarie vertelt dat zij na 
ons verhaal aan Jan meteen naar ons huis is gegaan, daar 
van alles bij elkaar heeft gezocht en linea recta naar ons 
zomerhuisje in Callantsoog is vertrokken. Ter hoogte van 
Alkmaar ging haar mobiel af. Het bleek de beveiligings-
dienst van de NS met de vraag of zij ene Hanna 
Wesseling kende? Zij antwoordde: ‘Ja, dat is mijn moeder, 
en ik ben naar haar op weg om wat vakantiekleding 
te brengen’. Dan hadden zij een koffer en een rugzak 
voor haar. Hun trein zou binnen enkele minuten station 
Alkmaar binnenrijden. Ongelofelijk! Rosemarie was er 
vlakbij. Vijf minuten na aankomst in de stationshal, 
overhandigden de NS-beveiligingsbeambten haar de 
spullen. Henk en ik zijn verwonderd en ontroerd dat 
zoiets mogelijk is. In stilte bedank ik de engelen. 

Wanneer ik Henk dit verhaal voor ...van hart tot hart... 
voorlees zegt hij: ‘Je kunt het vraagteken bij de titel van 
dit verhaal wel weglaten, laat alleen het uitroepteken 
maar staan’. En ... hij is nu ook begonnen in het 
engelenboek.  Trouwens, in het schuurtje hier staat een 
prima fi ets waarop ik in de vakantie kan rijden! 

Hanna Wesseling-Bakker

enk en ik gaan op vakantie naar Callantsoog, 
een dorpje aan de kust van Noord-Holland. 
Via Amsterdam reizen we naar Schagen om 
van daaruit naar Callantsoog te fi etsen. Maar 

eerst drinken we koffi e in de buurt van het station, dan 
kan ik meteen gebruik maken van het toilet. Daar vooral 
ben ik blij mee. Ik zet mijn fi ets met een koffer op de 
bagagedrager, aan de overkant van het koffi ehuis tegen 
een muurtje. De koffer zit stevig vast met een spin en de 
fi etstassen zijn gevuld met aan de ene kant een halfvolle 
rugzak en aan de andere kant ondermeer mijn regen-
pak. Ik vergeet mijn fi ets op slot te zetten en ga naar het 
toilet. Henk loopt intussen het koffi ehuis binnen voor de 
bestelling en zoekt dan een plaatsje buiten op het terras. 
Als ik even later naar buiten kom, vraagt Henk: ‘Waar 
is je fi ets gebleven?’ Ik kijk naar de overkant van de 
straat en zeg tegen hem: ‘Hij staat er niet meer!’ Henk 
zegt nog: ‘Je maakt zeker een grapje hè?’ We zijn 
stomverbaasd. Mijn fi ets met alle spullen is weg; gestolen 
binnen vijf minuten. De aardige baas van het koffi ehuis 
brengt ons, plus Henks fi ets, met zijn bestelauto naar 
Callantsoog.

Ik heb alleen nog mijn handtasje met een bijna lege 
portemonnee. Mijn giromaatpas, identiteitskaart en 
OV-fi etskaart ben ik kwijt. Die zitten in een onopvallend 
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De wondere wereld van de honingbij

Dat bespaart jou onnodige moeite, 
omdat je zult handelen onder recht-
streekse communicatie’ (T1.III.4:2-4). 

Blijf rustig, wat er ook gebeurt
In mijn geval is het rustig blijven 
een extra grote uitdaging omdat ik 
allergisch ben voor bijengif. 
Ondanks allergie blijft mijn fascinatie 
overeind en ben ik aan een desen-
sibilisatiekuur begonnen waarbij ik 
iedere zes weken bijengif krijg 
ingespoten, zodat ik te langen leste 
niet meer allergisch zal zijn. 
Ook hierbij is rustig blijven het 
sleutelwoord. Als ik mij totaal relax, 
niet praat en vertrouw, trekt de 
irritatie in mijn longen na een 

kwartiertje weg. Relax! Let go! Release and Surrender, 
zoals Karen Drucker zingt. Blijf rustig, wat er ook 
gebeurt en er zal je niets overkomen. 
Is dat niet het devies van vele spirituele leraren? Jezelf 
mee laten gaan op de stroom, waardoor je geen schram-
metje oploopt. Als je voortdurend in innerlijke vrede 
bent en het dus niet meer uitmaakt hoe je uiterlijke 
omstandigheden er uitzien, ben je immers het koninkrijk 
der hemelen binnengegaan. Attitudinal Healing verwijst 
hiernaar in principe 8: ‘We kunnen er bewust voor 
kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten 
ons gebeurt’. Relax dus en staak al je innerlijke strijd. 
Zo wijzen de bijen mij regelrecht de weg naar de hemel. 
Wellicht is het van oudsher hun taak ons aan de hemel 
te herinneren. Veel oude culturen geven immers een 
voorname plaats aan de bij en haar producten (honing, 
stuifmeel, propolis, koninginnengelei en niet te vergeten 
de godendrank mede). Ook de zeshoekige vorm van de 
honingraten gaat al eeuwenlang mee en heeft wellicht 
meer betekenis dan wij nu kunnen bedenken. Als je de 
zespuntige davidster bekijkt dan zie je dat de kern van 
deze ster de vorm heeft van een raatcel ofwel een hexa-
gram. Onlangs ontdekte ik dat er zelfs een sjamanistische 
richting is die zich laat leiden door de bijencultuur, zoals 
Simon Buxton beschrijft in zijn boek The Shamanic 
Way of the Bee (2004). Zou de belangrijkste taak van 
de honingbij zijn om ons in herinnering te brengen dat 
we ons zonder morren kunnen laten aansturen? 
Ik blijf verwonderd en met mijn mond open door de 
wonderlijke wereld van de honingbij stappen en vraag 
mij af welke geheimen er voor mij nog geopenbaard 
zullen worden door deze bijzondere beestjes.

Linda Bierings

rie jaar geleden heeft de honingbijenwereld 
zich aan mij geopenbaard en ze heeft me 
sindsdien alleen maar doen verwonderen. Voor 
mij is het een wonder te zien hoe één dame 

50.000 bijen dag en nacht harmonieus laat samenwerken. 
Dat doet geen één mens haar na. 
Wat is het geheim achter dit perfecte samenwerkings-
verband? Waarom werken deze bezige bijtjes zich 
letterlijk kapot in de zes weken van hun korte leventje? 
Wat drijft ze? Welke kracht zit hierachter? Kortom de 
vraag ‘Hoe werkt de wondere wereld van de honingbij?’ 
fascineert mij.
Om te kunnen imkeren word je gedwongen om van 
binnen rustig te worden – en te blijven. Het valt niet 
mee om het hoofd koel te houden als er honderden 
bijen om je heen zoemen met als enige doel jou aan 
te vallen. Dit doen ze overigens niet altijd, maar wel 
als je hen van hun honing komt beroven of als je met 
slecht weer op komst het dak van hun huis rukt. De 
killer-energie van de bijen is op zo’n moment duidelijk 
voelbaar en je instinct vertelt je dan ook om zo hard 
mogelijk weg te rennen. 
Is het niet wonderbaarlijk dat zo’n klein beestje je het 
gevoel kan geven, dat er een wilde tijger voor je staat 
waarvoor je op de vlucht wilt slaan? Wellicht omdat de 
bij, onvoorwaardelijk trouw aan haar volk, zonder 
aarzelen haar leven geeft. Ze heeft daarin geen keus. 
Ze doet simpel wat er gevraagd wordt van haar. 
Zou ons leven ook niet vele malen simpeler zijn als wij 
gewoon deden wat het leven van ons vraagt? Zonder 
verzet, zonder twijfel, zonder verdriet. Ons leven geven 
aan het leven zelf. Of zoals Een Cursus in Wonderen 
zegt: ‘Jij hebt een rol in de Verzoening die ik jou zal 
ingeven. Vraag mij welke wonderen je verrichten moet. 

D
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6 februari 2011, Moorveld
Een Cursus in Wonderen
11-13 februari 2011, Wahlwiller
Training Familieopstellingen
26 februari 2011, De Lier
Familie- & Systeemopstellingen
5-6 maart 2011, Groesbeek
Familie- & Systeemopstellingen
20 maart 2011, Moorveld
Een Cursus in Wonderen
25-27 maart 2011, Denekamp
Facilitatortraining voor het 
begeleiden van AH & andere groepen
2 april 2011, Hilversum
Landelijke Facilitatordag
10 april 2011, Moorveld
Een Cursus in Wonderen
16 april 2011, Lottum
Familie- & Systeemopstellingen
7 mei 2011, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
15 mei 2011, Moorveld
Een Cursus in Wonderen
28 mei 2011, Moorveld
Familie- & Systeemopstellingen
19 juni 2011, Moorveld
Een Cursus in Wonderen
25 juni 2011, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
16-24 juli 2011, Havelte
Zomerretraite: Leven zoals het is
4 september 2011, Moorveld
Een Cursus in Wonderen
10 september 2011, Graauw
Familie- & Systeemopstellingen
24 september 2011, Moorveld
Familie- & Systeemopstellingen
2 oktober 2011, Moorveld
Een Cursus in Wonderen
15-16 oktober 2011, Groesbeek
Familie- & Systeemopstellingen
29 oktober 2011, Eindhoven
Familie- & Systeemopstellingen
3-6 november 2011, Wahlwiller
Meditatief Mandala Schilderen
13 november 2011, Moorveld
Een Cursus in Wonderen
18 november 2011, Hilversum
Familie- & Systeemopstellingen
19 november 2011, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling

RETRAITES
Zomerretraite: 
Leven zoals het is
Een 8-daagse zomerretraite, in 
een ontspannen, inspirerende 
en ongedwongen sfeer. Er is 
tijd voor het stellen van vragen 
en het naar voren brengen van 
kwesties waar je tegenaan loopt. 
Door stilte, uitwisseling, geleide 
meditaties, opstellingen, schrijf- 
en andere oefeningen, ontdek je, 
wat je innerlijk al weet: Eenheid 
is alles wat er is! 
Anja van Aarle kookt vege-
tarische maaltijden voor ons.
16 - 24 juli 2011, Havelte
Za 18 – zo 11 uur. Meeuwen-
veen, Meeuwenveenseweg 1-3, 
7971. Cursus €450. 
Verblijf (slapen & eten): 
1pk�€600; 2pk €450; kamperen 
�€400 (beperkt mogelijk). 

WORKSHOPS
Familie & Systeem-
opstellingen
Familie- of systeemopstellingen 
geven inzicht in een situatie. 
Daarin ‘ja’ zeggen voelt als het 
herwinnen van je vrijheid, die 
er overigens altijd al was. Het 
geboortegezin, het huidige gezin, 
een werksituatie of strijdende 
elementen in een relatie of 
persoon kunnen onderwerp zijn 
van een opstelling waardoor 
patronen en spanningsvelden 
zichtbaar worden. Deze aan het 
licht te brengen, leidt vaak tot 
harmonisering en genezing. 
26 februari 2011, De Lier
Zat 10.00-16.00 uur. Centrum 
De Spin, Van Rijnstr. 28, 
2678 BP. Cursus €70
5-6 maart 2010, Groesbeek
Zat 10-zon 16 uur. De Poort, 
Biesseltsebaan 34, 6561 KC. 
Cursus €150. Verblijf 1pk €125; 
2pk €115
16 april 2011, Lottum
Zat 10.00-16.00 uur. Hoofdstraat 
44, 5973 NG. Cursus €50
28 mei 2011, Moorveld
Zat 10-16.30 uur. Luiperstraat 12, 
6237 NM. Max. 
8 deelnemers. Cursus €70
10 september 2011, Graauw
Zat 10-16 uur. Gemeenschaps-

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
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Tijd voor een Gids
uppie aanklooien als er blijkbaar een innerlijke Wijze is 
met groter overzicht, die me kan helpen thuiskomen in... 
Liefde.

Alwi & me
Vijf jaar geleden al had ik, nadat ik anderen erover hoor-
de, besloten dat het tijd werd voor een Gids. En waar-
achtig, nog snel ook kwam er een vaag figuur in mijn 
denkgeest bovendrijven. Een wijze man met grijswitte 
baard. Hoe weinig origineel. Wat een hoog sinterklaasge-
halte had dit oerbeeld. Ik wilde dat dit ‘beesie’ een naam 
kreeg. En ik kan me nog herinneren dat ik dacht: Als het 
maar niet zoiets wordt als ‘Heilige Geest’. Dit als reactie 
op mijn streng katholieke opvoeding. Maar ernaar vra-
gend bleek het antwoord: Alwi. Shit!, dacht ik, dat heb ik 
weer. Zo gewoon, zo goedkoop. Zoals de Aldi. Waarom 
niet iets als Grote Adelaar of True Nature? Op een nacht 
werd ik wakker met een onverwachte betekenis van de 
naam. Het bleek een afkorting te zijn van: Allesomvat-
tende Liefde Welke Is. Wat een fantastisch acroniem! Had 
ik bijna het kind met het badwater weggegooid! Terwijl 
ik er notabene van overtuigd ben dat waarheid/liefde 
wel eenvoudig moet zijn en voor iedereen beschikbaar en 
bereikbaar. Enfin, ondanks het doorkrijgen van de gids 
en die naam deed ik er jarenlang niets mee. Inmiddels 
heb ik geen moeite meer met de woorden Heilige Geest, 
omdat het voor mij door de Cursus zo’n liefdevolle bete-
kenis gekregen heeft. Maar wat houdt me tegen om een 
troetelnaam te gebruiken? Of een acroniem? Voor HG 
kan ik ook invullen: Hogere Gids, Harts Gevoelens of 
Helende Geste. Uiteindelijk, what’s in a name!

Uhh... Hasan Gadellaa

ijdens een workshopoefening bij Koos Janson 
vroeg ik om contact met de Heilige Geest, ik 
vroeg door Hem te worden aangeraakt. In de 
auto naar huis was er plots dat liedje in mijn 

hoofd van Lenny Kuhr: Het lange zwijgen is verbroken, 
bloem van liefde is ontloken. Als ik terugkijk ben ik steeds 
degene die het contact weer verbreekt. En ik realiseer me 
dat de Heilige Geest nooit stopte met het beantwoor-
den van mijn vragen en me te inspireren met liefdevolle 
gedachten. En dan vooral via liedjes, die in me opkomen 
na een duidelijke vraag waarbij ik vertrouw op een 
antwoord. Zoals die keer in India tijdens een tiendaagse 
vipassanameditatie. Er begon een stukje songtekst van 
Bob Dylan in mijn hoofd te hameren: Knock, knock, 
knockin on heaven’s door. Even later zei iemand die hier 
niets vanaf wist tot mijn verbazing, dat ik niet zo op de 
hemelpoort moest bonzen, omdat die altijd al wagen-
wijd openstaat voor mij. Kippenvel! Maar blijkbaar valt 
het kwartje (Koos Janson zou zeggen gouden tientje) 
steeds maar niet. Een andere keer tijdens een retraite 
kwam er vanuit een diep verlangen het lied op: I want 
to know what Love is (van Foreigner). Toen ik precies die 
vraag een keer lanceerde tijdens een geleide meditatie 
ontwaarde ik een gidsgestalte die mij onthutste met het 
antwoord: ‘It’s you!’ Dat wilde ik toen niet geloven, en 
toch voelde ik tegelijkertijd dat het hout sneed. Maar als 
ik dat tot me door kon laten dringen zou ik niet meer 
dezelfde zijn. 
Nu ik sinds twee jaar met Een Cursus in Wonderen 
bezig ben, krijgt het antwoord steeds meer betekenis en 
inhoud, en ik merk dat ik vriendelijker word naar me-
zelf. En in mijn vaak chaotische bestaan kan ik wel wat 
inspiratie en houvast gebruiken. Want waarom in m’n 

T
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huis Graauw, Dorpsstr. 46, 
4569 AK. Cursus €70
24 september 2011, Moorveld
Zat 10-16.30 uur. Luiperstraat 12, 
6237 NM. Max. 8 deeln. 
Cursus €70 
15-16 okt. 2011, Groesbeek
Zat 10-zon 16 uur. De Poort, 
Biesseltsebaan 34, 6561 KC. 
Cursus €150. Verblijf 1pk €125; 
2pk €115
29 oktober 2011, Eindhoven
Zat 10-16.30 uur. Doopsgezinde 
gemeente. Jan Luikenstr. 46. 
5615 NB Cursus €70 
18 nov. 2011, Hilversum
Vrij 10-16.30 uur. Nieuw 
Nazareth Dr. Cuypersplein 7, 
1222 NC. €70

Een Cursus in Wonderen
2011: 6 feb; 20 mrt; 10 apr; 
15 mei; 19 jun; 4 sep; 2 okt; 
13 nov; 11 dec.
Moorveld, 10-12.15 uur. 
Op basis van donatie.
 
Meditatief Mandala 
Schilderen
is een reis naar binnen. 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 pot-
lood, inkt en acrylverf. Om een 

mandala te maken hoef je niet
gestudeerd te hebben of te kun-
nen tekenen. Gevraagd wordt 
de bereidheid om open te staan 
voor de impuls van het moment. 
3-6 november 2011, 
Wahlwiller
 Don 10-zon 16 uur. 
Arnold Janssen Klooster. 
Capucijnenweg 9, 6286 BA. 
Cursus €200 (incl. deel 
werkmat.). Verblijf 1pk €165 

TRAININGEN
Training Familie & 
Systeemopstellingen
Voor mensen die zelf opstel-
lingen willen (gaan) begeleiden. 
Heb je belangstelling? 
Neem dan contact met ons op.
11-13 feb 2011, Wahlwiller
Training Familieopstellingen
Vrij 10-zon 16 uur. Arnold Jans-
sen Klooster. Capucijnenweg 9, 
6286 BA. Cursus €200. 
Verblijf 1pk €125
Trainingsdagen Familie & 
Systeemopstellingen

Hilversum 7 mei 2011, 
25 juni 2011, 19 nov 2011
Za 10-16.30 uur. Nieuw 
Nazareth, Dr. Cuypersplein 7, 
1222 NC. Cursus €70 per dag.  

Facilitatortraining
Training voor het begeleiden van 
AH-, Course- & andere groe-
pen en bedoeld voor mensen die 
willen leven en werken met de 
principes van Attitudinal Healing 
en/of het gedachtegoed van Een 
Cursus in Wonderen. We oefenen 
verschillende vaardigheden die 
samenhangen met de richtlijnen 
voor het werken in AH-groepen 
zoals empatisch luisteren, luiste-
ren zonder oordeel of advies en 
goede raad te geven, je bewust te 
worden van wat je voelt en daar-
mee leren omgaan, angst herken-
nen en met de ogen van liefde 
kijken. Ook kijken we naar onze 
motieven om groepen te bege-
leiden. Wie wil, krijgt de gele-
genheid om tijdens de training 
een groep te begeleiden. 
25-27 mrt 2011, Denekamp
Vrij 10-zon 16 uur. Huize 
Elisabeth Gravenallee 11, 
7591 PE. Cursus €200. 
Verblijf 1pk €120

Landelijke facilitatordag
Voor facilitators van AH- en 
Coursegroepen, mensen die 
de facilitatortraining hebben 
gevolgd, en/of overwegen een 
groep te starten en andere 
belangstellenden.
2 april 2011, 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
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Groningen
Groningen:
Godelieve Bos 050-5420233
Haren (1):
Marrigje Dijksma 050-5340729
Onstwedde:
Johan Maarsingh 0599-331722
Gelderland
Nunspeet:
Jurja Kammeijer 0341-251181
Rheden:
Annie Bekker 026-4454004
Flevoland
Almere8:
Ellis Vleugels 06-22219910
Biddinghuizen:
Nicole Blaauw 06-44860820
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
Amstelveen:
Renée van der Vijgh 020-6473075
Amsterdam(1):
Emma Veenstra 020-6969132
Amsterdam(2):
Nicolien Gouwenberg 020-4184947
Beverwijk:
Bert Oosterhout & Ina Oldewarris 
0251-244494
Haarlem (1):
Ynze Keetlapper 023-5367538
Haarlem (2):
Danielle Ferdinandusse 06-15367658
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
Voorhout:
Anna Sedelaar 0252-225311
Voorschoten:
Anna Walraven 071-5764877
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
Huis ter Heide (1):
Fleur Smelt 035-6920802 &
Anne-Joke Vellinga 030-6920905
Huis ter Heide (2)5:
Anne-Joke Vellinga 030-6920905
Leusden:
Eveline Teunissen 033-4952623
& Debby Kamp
Soest (1)6:
Maria de Wilde 035-6026486
Soest (2):
Rob Middeldorp 035-6025647
Utrecht (1):
Marie-Alice Storimans 030-2712855
Utrecht (2):
Jeanette Rutting 030-2892507
Utrecht (3):
Ingrid de Vries 06-50216267
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
Ulvenhout:
Kitty Tieman 06-39838145
Veldhoven:
Wies Klaasen 040-2535494
Limburg
Berg en Terblijt:
Riny Blom 043-6041816
Echt:
Peter Winteraeken 0475-484833
Kerkrade:
Hélène van Wunnik
06-30592112
Lottum:
Arlette Rieken 077-4633233
Maastricht:
Björn Stienstra 06-23563353
Moorveld:
Els Thissen 043-3647987
Reuver:
Cecile Geurts-Huijbers 
077-4746820
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
Overijssel
Oldenzaal (1):
Rogier Pondaag 0541-510844
Oldenzaal (2):
Trudy ter Braak 0541-539261
Drenthe
geen groepen

Nederlandstalige groepen in het
buitenland:

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 

Nieuwe groepen 

Biddinghuizen:
Nicole Blaauw 06-44860820
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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 Nederland en België faciliteert 
lees-/studiegroepen, workshops en lezingen, een maande-
lijkse ontmoetingszondag in Amersfoort en geeft het MIC 
Magazine uit. Zij is het contact- en ontmoetingspunt voor 
studenten en leraren van ECIW.

MIC ontmoetingszondag Amersfoort: Iedere eerste 
zondag van de maand (m.u.v. juli) bent u vanaf 13.30 uur 
tot 17.00 uur van harte welkom in het Meridiaan College, 
Daam Fockemalaan 12, 3818 KG. Tijdens deze ontmoe-
tingszondagen wordt een interactieve lezing of 
miniworkshop gegeven en verzorgt MIC een uitgebreide 
boekentafel, waar u de Cursus, boeken en CD’s over de 
Cursus kunt inzien en aanschaffen. Er is een MIC 
informatiestand voor nieuwe Cursusstudenten. 
Na de lezing is er ruimschoots tijd voor uitwisseling en 
kennismaking. Ook liggen er folders van leraren met hun 
cursusprogramma. Er wordt een minimale donatie van 
€ 8 per persoon gevraagd voor een bezoek aan deze 
zondagen, koffie of thee inbegrepen. 
De agenda:
6 februari / Margot Krikhaar: Interactieve lezing 
Liefde is niet speciaal. We richten onze aandacht op 
de pijnlijke dynamiek die het ego tot stand wil brengen 
in onze ontmoetingen met anderen, en het liefdevolle 
alternatief dat de Cursus aanreikt. 
6 maart / Koos Janson: Interactieve lezing Vrede is 
zo zeker als de Liefde van God. Een cursus in 
wonderen: wat er ook speelt, je vrede staat vast. 
Een interactieve lezing hierover.
3 april / Henny van der Feer: Interactieve lezing 
Ziekte en genezing. Soms heeft ziekte zo’n sterke 
greep op iemands denkgeest, dat het hem tijdelijk 
ontoegankelijk maakt voor de Verzoening. Genezen is 
de weg van onjuiste gedachten naar juiste gedachten; 
naar heelheid in de denkgeest.
1 mei / Harry Welch: Interactieve lezing Sex and 
Money.

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 
Cursuslessen, een vraag- en antwoordservice, de activiteiten 
van leraren in binnen- en buitenland, een overzicht van de 
studiegroepen etc.  

MIC Magazine 1/11 – maartnummer
Dit keer met artikelen en interviews die over geld en 
Liefde gaan.
Wouter Middeldorp geeft ons “redenen om gerust te zijn”.   
Bij een donatie van € 20 of meer ontvangt u vier 
keer per jaar ons MIC Magazine. Via de MIC website 
www.miraclesincontact.nl kunt u hiertoe een machtigings-
formulier downloaden of het aanvragen via ons kantoor. 

Stichting Miracles in Contact, Postbus 3086, 3760 DB 
Soest, tel 035 888 30 73 op di en vrij 10:00 - 16:00 
uur. E-mail info@miraclesincontact.nl
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Regeladvertenties: € 2,50 per (deel van een) regel. 
Aanleverdata tekst 1/1; 1/4; 15/6; 1/10. 
Verschijningsdata: 5/2; 5/5; 5/8 en 5/11.

THE WORK OF BYRON KATIE workshops en consulten 
Joop Teggelove & Titia Kremer www.thework.nu - 
tel 06.533.67.534 - e-mail joop.teggelove@12move.nl

REIKI-CURSUSSEN EN CONSULTEN. Joop Teggelove 
(lid Reiki-Alliance) &Titia Kremer www.reikijoop.nl 
tel 06.533.67.534 - e-mail joop.teggelove@12move.nl

NIEK ZERVAAS (zie column) heeft ook een boek geschreven: 
What you see is not what you get (niets is wat het lijkt). 
Bestellen kan door niek@niekzervaas.nl een email te sturen 
met naam en adres en € 22 plus verzendkosten (€ 4,50) 
over te maken op rekeningnummer: 9554013 tnv stichting 
SaMENS.

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-workshops. Programma van 11.00 tot 12.30 uur: 
ruimte open vanaf 10.30 uur. Entree €�7 (U-pas € 5). 
Locatie: Angelshop, Oude Gracht 288a in Utrecht, 
ingang winkel. Info: 030-6565024. 
20 febr: Wil Rijsterborgh ‘Innerlijke vrede gaat niet 
zonder vergeving’
20 mrt:  Juno Quist ‘Ik hoef slechts te roepen en U geeft 
me antwoord’ 
17 apr:  Anne-Joke Vellinga ‘Genezen is angst laten varen’
15 mei:  Margot Krikhaar ‘Hoe vind ik mijn ware Zelf?‘ 

E N  V E R D E R . . .

Waarom zou je niet een optimist zijn 
in dit leven.

En altijd het beste verwachten,
altijd het beste vinden,
altijd het beste creëren?

Optimisme leidt tot kracht,
pessimisme tot zwakte en verslagenheid.

Laat de kracht van de geest
in - en door je heen schijnen,
een wereld van schoonheid,
vrede en harmonie creërend.

Wanneer je kijk op dit leven optimistisch is,
verhef je alle zielen om je heen.

Uit: Eileen Caddy. Open innerlijke deuren. 

Synthese, Den Haag. 7e druk.

advertentie

HENNY EN JOPIE VAN DER FEER

organiseren een 5-daagse Zomerworkshop
op het landgoed van de  Norbertijnen Abdij-Postel

te MOL (Belgie)

16 T/M 20 MEI 2011

met als thema ‘Het Hemels Bewustzijn’
Vraag een folder aan, Tel (076) 520 83 77; E-mail: info@eciw-breda.nl

Zie ook onze website: www.eciw-breda.nl

advertentie

HENNY EN JOPIE VAN DER FEER

organiseren een Meditatieve Bezinningsworkshop
op het landgoed van de Benedictusabdij ‘de Achelse Kluis’

te VALKENSWAARD/ACHEL

4 T/M 6 NOVEMBER 2011

met als thema ‘Verlossing, Verzoening, Vergeving’
Vraag een folder aan, Tel (076) 520 83 77; E-mail: info@eciw-breda.nl

Zie ook onze website: www.eciw-breda.nl



nr. 1 - februari 2011...van hart tot hart... nr. 1 - februari 2011 ...van hart tot hart...16 17

Perfecte moeder
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r is iets raars aan de hand. De meeste ouders 
zeggen: ‘de kinderen worden groter en het wordt 
alleen maar leuker’. Wáárom zeiden mensen 
de eerste jaren dan zo vaak tegen mij dat ik er 

vooral heel erg van moest genieten?! Baby’s zijn schattig 
en het knuffelgehalte van die kleintjes is geweldig, 
maar er valt aan baby’s en peuters ook een heleboel niet 
te genieten. 
Tegenwoordig vindt niemand nog dat ik er van moet 
genieten. ‘Moeten genieten’ vind ik op zich al het 
toppunt van calvinisme. De ontspanning die het geeft om 
het niet leuk te móeten vinden, dat is pas écht genieten. 
Mijn kinderen zijn nu zes en vier, en ik heb het heerlijk 
met ze. Het is natuurlijk niet de hele dag om van te 
genieten; niet als ze moe zijn en boos op alles en 
iedereen of als we een ovenschotel met snijbiet eten. 
Maar we hebben het gewoon goed. 
Ik vind het een kunst om daar bij te blijven. Om blij te 
zijn met een kind dat in groep 3 leert lezen en tot haar 
vreugde de ene ontdekking na de andere doet. En niet te 
denken: leest ze wel op het gemiddelde niveau? Doet ze 
wel goed mee? Er zijn een heleboel overtuigingen in de 
samenleving over hoe kinderen zouden moeten zijn en 

wat ze allemaal zouden moeten kunnen. Het liefst zou 
ik me daar helemaal niks van aantrekken, en dat lukt me 
niet altijd.
Ik wil vrij met de kinderen kunnen spelen en dan weer 
niet spelen, zonder al die opvoedboeken in m’n hoofd 
die zeggen dat verwaarlozing schadelijk is en dat teveel 
aandacht net zo schadelijk is. Wil iemand mij de 
middenweg wijzen? Vorig jaar deed ik daarom een cursus 
intuïtief ouderschap. Ik heb daar vooral geleerd dat ik 
geen cursussen meer ga doen in nóg eens een poging om 
een perfecte moeder te zijn. Dat ben ik namelijk al. 
Met al mijn vrolijkheid en creativiteit en met al mijn 
gezeur en humeurigheden kan ik het nu namelijk niet 
anders dan ik het doe. 
Ik heb het de kinderen uitgelegd en ze snappen ook heel 
goed, dat je met je mond wel eens wat loopt te zeuren 
of ruzie loopt te maken, maar dat de liefde in je hart daar 
nooit van verandert. Dat ik altijd evenveel van ze houdt. 
Ook als ze niet eens één piepklein hapje van mijn 
overheerlijke snijbietschotel willen proeven. 

Boukje Grashuis

E

r is een plekje op de blote billenberg, 
zoals we de Bedafse bergen in Uden 
noemen, bedekt met gras en zand, 
waar je heerlijk kunt zitten als op een 

zachte zetel. Daar kijk ik tot aan de horizon 
over het bos uit in al zijn schakeringen groen. 
De lucht vult zich met vogelgeluiden en in 
de verte klinkt een auto. De zon laat het zand 
voor mij blinken als goud en het donker-
blauwe ven lijkt welhaast een spiegel. 
Om mij heen nog zichtbaarder dan anders 
neem ik energieën waar. En de lucht 
vibreert in zo’n helder licht, dat ik door 
geluk overspoeld mijn ogen sluit. Ik stel me 
open en wacht op Gods stem. ‘Carla lief kind, 
zoon van God, zie je alle paden die zich hier 
bevinden?’ Ik zie de wirwar langs het water, 
door de heide, in het bos en door het mulle 
zand. ‘Lief kind, welk pad heb jij gekozen om 
op dit plekje te komen?’ Ik zie de vele paden 
en ook dat wat ik koos. ‘Lief kind, was het een 
moeilijk of een gemakkelijk pad?’ In gedach-
ten volg ik mijn gelopen tocht en bedenk: 
het was niet de gemakkelijkste maar ook niet 
de moeilijkste weg. ‘Lief kind, zo is ook jouw 
leven. Je neemt niet de gemakkelijkste weg, 
maar ook niet de moeilijkste. Wat zie je vanaf 
hier?’ Vanaf mijn plek overzie ik alles en ik 
ben in vrede. ‘Lief kind, je bent nu in vrede. 
Dat is waar de paden in jouw leven je heen 
hebben geleid.’ 
Kinderstemmen vullen mijn oor, er is dorst 
en honger. Teruglopend naar het eethuisje, 
via al dan niet gebaande paden, mijn kinderen 
volgend in hun spoor, maken we grapjes en 
neuriën we. Ook de kinderen zien de 
energieën en vinden dat gewoon. Blij 
smullend van de pannenkoeken en onder 
hartverwarmend gelach, komt dan toch het 
uur dat ik de Bedafse bergen moet verlaten. 
Maar ik kom hier zeker weer om de intense 
vrede te ervaren - en zal die onderwijl 
trachten te bewaren.

Carla Lagendijk

E

Vrede 
op de blote 
billenberg

Eenheid IS diversiteit 
en diversiteit IS eenheid

Vraag je eens af wat kleur geeft aan je leven! Diversiteit 
laat de verschillende kanten van de zaak zien, van de mens, 
het ding, niet waarneembaar voor het menselijk oog, 
of juist onmetelijk groot. Diversiteit kleurt het leven. 
Het licht valt op een ander aspect, een ander deel van wat 
wij beschouwen als het geheel en wij ervaren een andere, 
nieuwe kleur. Zo hebben wij het nog nooit gezien, dit 
hebben wij nog niet eerder beleefd, wat een prachtige, 
kleurrijke ervaring (roze wolk)! Of wat een moeilijk te 
verteren (zwart) hoofdstuk is dat. Het brengt onze 
persoonlijkheid ook weer heel snel bij oordelen en 
veroordelen. Goed, kwaad, nuttig, waardeloos, dat mag 
wel, dat hoort niet en ga zo maar door. 
Dit brengt diversiteit in diskrediet en er wordt voorbijge-
gaan aan Gods schepping, waarin geen sprake is van goed 
of kwaad, maar waar alles precies is zoals het bedoeld is. 
Weet, dat het één niet zonder het ander kan bestaan. 
Weet, dat het één bestaat dankzij het ander. 

Diversiteit in het leven waarderen en respecteren, wordt 
gedragen door ons onderscheidingsvermogen dat in de 
eenheid de diversiteit onderscheidt en onderkent dat de 
eenheid juist hieraan haar kracht ontleent. 
Kijken met de ogen van het hart, is in de eenheid de 
diversiteit onderscheiden en tegelijkertijd beseffen dat de 
diversiteit samensmelt tot de eenheid. Diversiteit brengt een 
perfect evenwicht tot stand, vormt de totale regenboog van 
het leven en maakt ons bestaan op aarde tot een kleurrijk 
geheel. Weet dat het een niet zonder het ander kan bestaan. 

Hoe beter wij in staat zijn ons innerlijk licht te laten 
schijnen, hoe meer diversiteit wij kunnen toelaten in ons 
leven, hoe meer wij de diverse kanten van de eenheid 
kunnen waarnemen en kunnen respecteren en waarderen. 
Alles mag er zijn, ieder onderdeel, ieder radertje is functio-
neel en onmisbaar voor het geheel. 
Natuurlijk geldt deze natuurwet ook voor de gehele 
mensheid. Ieder mens draagt zijn unieke kleur bij. 
Er is niets buiten je, je maakt deel uit van het geheel. De 
synergie, de samenwerking versterkt de kracht en verhoogt 
de energie. Het maakt ons bestaan kleurrijker en waarde-
voller en verhoogt onze kwaliteit van leven, want ook hier 
geldt dat de eenheid meer is dan de som der delen. 

Niek Zervaas
www.niekzervaas.nl
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En dan ben je niet alleen moeder, maar ook nog 
therapeut. Je ziet dus, denk je, precies waar de zwakke 
plekken zitten en hoe die adequaat opgelapt kunnen wor-
den. Maar, dit weet je dan ook wel weer: je kunt niet de 
therapeut zijn van je eigen kind. Dus meestal houd je je 
kaken stijf op elkaar. Nee, het is allemaal niet zo makkelijk. 
Ik denk dan ook heel vaak terug aan de woorden die 
Minke Weggemans ooit tegen me zei:
‘Je kinderen zijn op de wereld om ervaringen op te doen. 
Ze doen ervaringen op met jou, met hun vader en ook 
met andere mensen. De vraag is: Kun je ze toestaan om 
het te ervaren?’
Ja, toestaan om ervaringen op te doen. Daar zit eigen-
lijk zoveel liefde in. Daar zit veel meer liefde in dan in 
dat beschermen en voorkauwen. Ze toestaan om het te 
ervaren, dat is je handen openen en loslaten. Zien hoe de 
jonge vogel leert vliegen. Loslaten in het vertrouwen dat 
we verbonden blijven in liefde.
 
Toch nog een wonder
Dat telefoontje waarin ik die domme reactie gaf op haar 
behoefte aan steun, werd door haar afgebroken met de 
woorden: ‘Er belt iemand anders. Ik bel jou later nog.’ 
Natuurlijk belde ze niet terug. Ik stuurde haar nog een 
verzoenend sms-je, waar ze een te kort antwoord op gaf. 
Ik voelde heel goed dat ik iets verkeerds had gezegd. 
Intussen deed ik mijn best haar in vertrouwen los te laten. 
Op de avond van de derde dag was de spanning voor 

mij hoog opgelopen en voordat ik ging slapen vroeg ik 
zelf om een wonder: ‘Mogen mijn dochter en ik elkaar 
vannacht ontmoeten en het op één of andere manier 
oplossen?’ 
De volgende middag belde ze me. Ze had gedroomd dat 
ze me kwijt was en dat ze me in paniek liep te zoeken. 
O jé, dat was nou ook weer niet mijn bedoeling. Of ze 
naar me toe kon komen? Gelukkig!
Even later zat ze bij me op de bank. Ze vertelde hoe het 
bij haar was aangekomen, dat van dat wonder. En nog 
een paar dingen, die ik eerder had gezegd en die ook niet 
zo lekker waren gevallen. Zie je, soms is het opeens weer 
heel simpel allemaal. 
Toen de lucht geklaard was kon ik, onverbeterlijk, niet 
nalaten om te vragen: ‘En, had je nou eigenlijk nog een 
wonder beleefd?’ 
Haar ogen schoten vuur, toen ze antwoordde: ‘Ja, ik dacht, 
krijg de kolere en ik ben uitgegaan. Ik heb tot drie uur in 
de nacht gedanst!’

Heleen de Meijer

tel je voor: je bent een jonge vrouw, bewust 
levend, intelligent, gevoelig en dol op het leven. 
Je maakt een paar vervelende dingen mee, en 
nog één en nog één. Je wordt er wanhopig van. 

Je belt je moeder en zegt dat je op instorten staat. 
Je moeder vraagt zich hardop af: ‘Wat zou je nu kunnen 
helpen?’en je zegt: ‘Ik weet het niet. Een wonder’. 
Moeders antwoord doodleuk: ‘O, dat is makkelijk’.  
Ja, zo’n moeder. Zo’n moeder die het altijd beter weet. 
Die altijd met wijze raad klaar staat. Verschrikkelijk. 
En wat nog erger is: die moeder, dat ben ik.
En stel je voor: Je bent die jonge vrouw en je besluit om 
hulp te zoeken. Je gaat in therapie en vertelt daarover aan 
je moeder en ja hoor: moeders weet het weer beter, want 
ze is zelf ook therapeut. Poehpoehpoeh, dat valt niet mee.

Omgekeerd: Je bent moeder en je volgt je kind bij alles 
wat het doet. Want dat kind, dat wil je beschermen met 
al je instincten en heel je hart. Al die stomme dingen die 
jij ooit hebt gedaan, daar zul je je kind voor behoeden. 
En alle wijsheid die je hebt opgedaan, geef je gelijk door 
aan je kind, zodat zij het instant recept heeft voor een 
pijnloos en gelukkig leven. Zucht...

S
Vraag om een wonder

even jaar geleden ging ik voor het eerst in mijn 
leven naar een workshop in een Franciscaans 
klooster. Daar hoorde ik over engelen op een 
manier die me raakte. Ik denk dat het te maken 

had met de vanzelfsprekendheid waarmee de workshop-
leider over engelen praatte. 
Ook was er bereidwilligheid van mijn kant. Er was een 
hunkering naar kennis over het gedachtegoed van Een 
Cursus in Wonderen en over mezelf. En ik genoot van 
de sfeer die er was (buiten en binnen) en het ontmoeten 
van onbekenden, die bekenden werden.
De laatste avond zaten we in stilte bij elkaar. Daar voelde 
ik de engelen voor het eerst. Het was als een ruggen-
steun voor mijn pijnlijke rug, warm, fijn en wonderlijk. 
Toen we onze ervaringen mochten delen, voelde ik 
dezelfde warmte in en rondom mijn hart. Ik stroomde 
over van liefde, geluk en warmte voor alles. Iets in me 
was opengebroken en gaan stromen.
De volgende middag brak de tijd van de afsluiting aan. 
Ieder mocht iets zeggen. Ik wilde ‘Ik hou van mijzelf ’ 
zeggen en voelde dat ik het niet kon. Overmand door 
emoties zat ik in een stokkend, ongecontroleerd, stotte-
rend en hikkend lichaam. Ik kreeg het mijn strot niet uit. 
Een ander vertelde iets en weer probeerde ik het. Toen 
hielpen mij de engelen voor de eerste keer voelbaar. 
Hardop zei ik: ‘Ik hou van mezelf ’. Wat een bevrijding, 
wat geweldig, wat een liefde! Toen ik mijn man over die 
dagen vertelde, zei hij: ‘Ik weet niet precies wat er met 
je gebeurd is, maar ik wil het ook!’ 
Een dag later rustte ik en probeerde te mediteren. Een 
vrouwenstem riep mijn naam, zoals nog nooit iemand 
mijn naam had genoemd. Ik keek of er iemand naast me 
stond en er was niemand. Ik wist toen dat mijn 

beschermengel mij had geroepen. Misschien omdat ze me 
duidelijk wilde maken dat ze er was, ik om hulp mocht 
vragen en dat ze wachtte tot ik dat deed. Sinds die tijd 
nemen engelen een steeds grotere plek in mijn leven in. 
Diverse keren heb ik mooie dingen mogen ervaren, 
bijvoorbeeld toen mijn schoonvader werd begraven. Op 
een koude herfstdag wachtten we buiten. Ik keek naar de 
herfstkleuren en rilde van de kou. Ik vroeg de engelen 
ons te troosten en kracht te geven. Even daarna betrapte 
ik mezelf op de gedachte: ‘Wat heerlijk dat warme 
zonnetje op m’n rug’. Vlak daarna zag ik dat de zon recht 
voor me stond en niet achter mij. Ik vroeg mijn man of 
hij ook warmte op z’n rug voelde, maar nee. Weer wist ik 
dat de engelen bij me waren en warmte en troost gaven. 
Vijf jaar geleden begon ik engelen te schilderen.
Een aantal jaren geleden kreeg ik een boekje geschreven 
door Roy Martina, Engelen om ons heen, met daarin een 
engelenmeditatie-CD. Als ik die beluister krijg ik een 
intens verlangen om engelen te zien en te ervaren.  
Ik vroeg of ik een teken of aanraking mocht ontvangen. 
Daarna  kreeg ik een aai over mijn bol. Martina schrijft 
dat er miljoenen werkloze engelen om de aarde zweven 
die allemaal wachten tot ze om hulp gevraagd worden. 
Ze doen niets liever dan helpen, aangezien ze van ons 
houden. Alleen... ze mogen ons pas helpen wanneer 
iemand daar om vraagt. Wat een heerlijk idee! 
Mijn man komt net melden dat ‘ze’ voor de tweede keer 
de zijspiegel van onze auto hebben afgebroken. Ik merk 
dat ik gelijk vraag of de engelen voortaan ook op onze 
auto willen passen en spreek met mijn man af, dat we de 
auto voortaan in de andere straat zullen parkeren.

Ella Engels

Vraag het de engelen
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angst. Leven binnen zeer strikte kaders en regels is vooral 
ingegeven door angst. Verder is er vanaf mijn vroegste 
jeugd een specifiek beeld geschetst van God. En na mij 
JG-periode heb ik in mijn verzet God met het badwater 
weggegooid. Maar ik begin nu het idee toe te laten dat 
God zit in alles.’ 

De ervaring van vrijheid
‘Vorig jaar leerde ik mijn vriend Sjaak kennen tijdens 
een Tantradag. De laatste oefening bestond eruit dat we 
elkaar alleen maar in de ogen moesten kijken. Zittend 
tegenover hem was er in dat kijken zo’n humor en 
geraaktheid. En ik viel op zijn ogen. Sjaak bleek erg 
van... Een Cursus in Wonderen. Iewww, dacht ik, weer 
een bijbel. Ondanks dat ging ik met hem mee naar een 
bijeenkomst in Amersfoort. Els Thissen hield er een 
interactieve workshop die me enorm aansprak. De 
tweede keer dat ik meeging was er een setting van zitten 
en luisteren, de vorm die ik zo goed ken vanuit mijn 
JG-tijd. Het greep me naar de keel! Tranen. Weg willen. 
Doordat ik mezelf toestond te huilen werd ik rustiger. 
En daarna kon ik aan mezelf toegeven dat ik het gemist 
had, dat met elkaar in de liefde aanwezig zijn. De fijne 
sfeer triggerde zowel mijn geraaktheid als allergie. 
Inmiddels weet ik dat ECIW nog niet mijn boek is. Sjaak 
wil alles lezen. Ik wil alles ervaren. Om die reden deed 
ik die zomerretraite bij Els. En inmiddels ben ik gestart 
als deelnemer bij een AH-groep. Mooi wat daar gebeurt. 
Tegelijkertijd blijft de angst voor groepen. Ik wil niet meer 
worden opgeslokt. En het is interessant ernaar te kijken 
en te groeien in de ervaring dat het in vrijheid kan.’ 

Iedereen inspireert
‘Bij Sjaak thuis had ik ...van hart tot hart...  een keer gele-
zen, een nummer over engelen. Mooi, maar ver van mijn 
bed. Een paar weken later ontving ik een enveloppe met 
drie exemplaren. Wat een verrassing! Ik fietste ermee naar 
een bankje in de zon. Daar gezeten viel er een kaartje 
uit dat me duidelijk maakte dat Sjaak me een abonne-
ment cadeau deed. Sinds de zomerworkshop lees ik het 
tijdschrift anders en begrijp de verhalen beter. Het blad 
straalt warmte uit en liefde, en mensen laten zich echt 
zien. Ik zit ervan te smullen! Voor mij is leven vanuit het 
hart in verbinding zijn. Echt zijn. Oordeelloos (moeilijk!). 
En Els Thissen inspireert me. Zij kan confronterend zijn, 
en zó in liefde en met respect. Daarnaast inspireert ieder-
een mij. Zoals de cv-monteur vorige week, die me onder 
de koffie vertelt over hoe hij in het leven staat. Daar leer 
ik van. Mijn hart gaat uit naar in verbinding zijn met 
mensen. En het lijkt me geweldig een klein schakeltje 
te kunnen zijn in de bewustwording van anderen, en 
in vrijheid te doen waar mijn hart ligt. Coach worden 
bijvoorbeeld, en op een leuke manier. Maar ik heb het 
idee dat ik eerst nog veel moet leren. Bijvoorbeeld om 
niet meer alles perfect te willen doen, maar gewoon in 
vrijheid het goede. Vrij zijn maakt me gelukkig.’

omgaan en me zelfs niet groeten. En die regel geldt ook 
voor mijn moeder. Inmiddels ben ik tien jaar verder. En 
ermee omgaan was een worsteling, en voor mijn moeder 
nog steeds. Ik wilde een openlijke plaats in haar leven, 
maar dat idee is tot rust gekomen. Met heel haar hart 
hangt zij aan haar geloof. En met heel haar hart houdt zij 
van mij. En binnen wat er gebeurd is, is dit haar keuze. 
Soms ontmoeten wij elkaar stiekem. En nog één keer 
vanaf een afstand op een begrafenis, zag ik mijn ooms, 
tantes, neven, nichtjes en de anderen terug. Dubbel in 
de JG-leer is, dat ik oké bevonden word, maar niet mijn 
handelingen. Echter... toon ik openlijk berouw dan word 
ik weer in liefde opgenomen. De deur is gesloten, maar 
niet het hart.’

Anders kijken
‘Mijn nieuw opgebouwde vriendenkring vond me sterk 
en knap, maar ik voelde me slachtoffer van de situatie. 
Tijdens een retraite afgelopen zomer liet ik weten bij 
mijn familie te willen horen. Na de vraag: “Wil je er 
echt nog bijhoren?” merkte ik niet meer in dat keurslijf 
te willen. Verder zei ik dat mijn moeder respect moet 
hebben voor mijn keuze. Maar ik leer dat ik niets te zeg-
gen heb, over wat een ander moet doen. En trouwens... 
in hoeverre respecteer ik de keuze van mijn moeder? 
Me dat realiseren leert me anders kijken; mijn moeder 
te zien, los van het gedoe. En verder kom ik nu dingen 
tegen, die ik ken van vroeger: zorg voor elkaar, oprechte 
belangstelling, je verbonden voelen, en met diepere zaken 
bezig zijn. Dat was in de geloofsgemeenschap zo fijn. 
Tegelijkertijd beklemmend soms. Ik ben ruimdenkender 
geworden en beter in staat in liefde te kijken naar een 
ander. En ik maak nu zelf keuzes en denk na over dingen. 
Afgezet tegen mijn vrijheid toen is mijn vrijheid van nu 
zó waarderenswaardig! En vorig jaar heb ik dit besluit 
genomen: ik ga vanuit liefde leven in plaats van vanuit 

k groeide op binnen de duidelijke kaders van een 
Johova Getuigen (JG) gemeenschap en dacht er 
niet over na of ik misschien dingen anders wilde. 
Zoals wij leefden hoorde het gewoon. Mijn 

sociale leven speelde zich af binnen dat warme nest. 
Contact met mensen van buitenaf werd afgeraden. 
Wij verkondigden het goede, de buitenwereld vertegen-
woordigde het slechte. En wat ik verder ook vertel, dit 
wil ik duidelijk hebben: de gemeenschap heeft me ook 
veel goeds gebracht - en me gemaakt tot wie ik ben.’

De deur gesloten, niet het hart
‘Jong getrouwd had ik een prima huwelijk totdat het 
rond mijn 30e niet meer werkte. Ik vond dat lastig voor 
mijn moeder, want er was al zoveel verdriet geweest in 
haar leven. En ik had het tot mijn taak gerekend 
alles vooral goed te doen en binnen de gemeenschap 
te blijven. Toch gescheiden, en niet emotioneel los van 
mijn ex-man zei ik: “Jááá,” toen hij me vroeg het nog 
eens te proberen. Ik bleef bij hem slapen en daarmee 
ging ik vreemd volgens de regels van de JG. En op dat 
vergrijp staat uitsluiting. Men mag nu niet meer met me 
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Wie zijn onze lezers? De redactie van ...van hart 

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

aan u voorstellen.    

Silvia van Voorthuizen (1968) woont in Ede, 

werkt als freelancer in de secretariële 

dienstverlening en heeft een vriend.

Annemarie van Unnik

Vrij zijn maakt me gelukkig

Verbinden zonder klampen
‘Ik begin meer van mezelf te houden. En zeggen dat ik 
van iemand houd, begint te komen. Maar ik ben nog op 
zoek naar vervangende woorden ervoor, want het heeft 
iets bezitterigs: jou houden. Hoe kan ik me verbinden 
zonder vast te klampen, zonder iets van die ander te 
willen? Dat is een grote uitdaging, waar ik in de praktijk 
nog weinig van bak. Ik oefen, en het helpt me als de 
ander mij durft te confronteren, spiegelen. Want ik heb 
mijn patronen niet altijd door. Ook helpt het erom te 
kunnen lachen. En dat gaat meestal niet op het moment 
zelf. Ik ben graag alleen - en graag met anderen. Ik heb 
een fijn leven en leuke, mooie mensen om me heen. 
Ik heb een vrolijke, zonnige en speelse natuur, en er zijn 
nog wat geremdheden. En waar ik op wil uitkomen is 
puurheid. Puur zijn als een kind.’ •

‘I
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‘Ik ben een lichaam’

is een concept dat we niet graag offeren.

Els Thissen

Een situatie is nooit zo erg als we denken

omdat angst de dingen tot een

onoverzichtelijk beangstigend beeld vervormd.

Geraldine Cornelissen

Het volledig ervaren van mijn Goddelijke essentie

is voor mij een bewustwordingsproces

dat steeds verder gaat. 

Reint Gaastra

Waarheid heeft het eeuwige leven.

Telkens opnieuw wordt zij geboren in ons hart.

Paul Ferrini

Wat ik met fotografie wil

is contact maken en licht in iedereen zien.

Clea Betlem
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In Constructief omgaan met 
irritatie en boosheid ontleedt 
Regine Herbig irritatie en boos-
heid. Ze zegt dat deze voortkomen 
uit een behoefte, en geeft manieren 
waarop we kunnen ontdekken wat 
die behoefte is. De uitnodiging is 
om de verwijten die we een ander 
maken, te vertalen in die behoefte. 
Zo kunnen we boosheid verlaten 
en zeggen wat we echt willen. Het 
is daarbij belangrijk, een onder-
scheid te maken tussen onze eigen 
verantwoordelijkheid en die van 
een ander. En de boosheid die wij 
voelen is onze verantwoordelijk-
heid. Weliswaar kan wat een ander 
doet, die boosheid in ons losmaken, 
maar ze is op geen enkele manier 
de verantwoordelijkheid van die 
ander. Omgekeerd geldt dat evenzo. 
Herbig bespreekt ook wat er in 
onze hersenen gebeurt als we boos 
zijn en hoe dat ons hart en zenuw-
stelsel beïnvloedt. Hoe stresserende 

gedachten die strijden met dat-wat-
is voor een samentrekking in het 
lichaam zorgen. Herbig laat aan de 
hand van grafiekjes zien hoe ons 
hartritme is als we contact met vre-
de en dankbaarheid hebben. Ook 
zien we hoe dat tekeer gaat als we 
stress- en irritatiebeladen zijn. Ze 
geeft concrete lichaamsoefeningen 
om onze fysiologie zo te beïnvloe-
den dat we weer in balans komen. 
En, zegt ze, daarbij is het van belang 
om naast contact met het lichaam, 
het gevoelsniveau aan te spreken. Ik 
citeer: ‘Uit onderzoek blijkt dat het 
voelen van waardering, dankbaar-
heid en liefde het meest efficiënt is 
om hartcoherentie te bereiken en 
een gevoel van warmte en welzijn 
rond het hart op te roepen’.
Herbig is van huis uit adem-
therapeute. Dat is te zien aan de 
verschillende ontspannings- en 
ademhalingsoefeningen die in het 
boek zijn opgenomen. Het lijkt me 
heerlijk om, als er een driftaanval 
is geweest, weg te kunnen drijven 
in zo’n oefening. Dat vraagt dat we 
telkens weer bereid zijn voor vrede 
te kiezen. 
Herbig geeft tien stappen waarmee 
je een driftaanval en de gevolgen 
daarvan kunt ombuigen. In vogel-
vlucht: 1) Stop! 2) Kalmeer jezelf. 
3) Zie de film in je hoofd. 
4) Maak contact met je onvervulde 
behoeften. 5) Laat gevoelens toe 
en neem de verantwoordelijkheid 
daarvoor. 6) Maak contact met je 
hart. 7) Vind een strategie. 8) Vraag 

wat je wilt. 9) Heb begrip voor wat 
de ander wil. 10) Focus op je inten-
tie om contact van-hart-tot-hart te 
hebben en vraag jezelf af: 
wil ik gelijk of wil ik geluk? 
Dat laatste klinkt als Een Cursus in 
Wonderen! Daar refereert Herbig 
dan ook op een gegeven moment 
aan.
Wat ik fijn aan dit boek van Herbig 
vind, is dat het in begrijpelijke taal 
geschreven is en dat ze  put uit 
eigen ervaringen, die ook in de 
tekst zijn opgenomen. Dat geeft de 
lezer hoop dat het misschien ook 
een keer gaat lukken, om na een 
emotionele explosie een andere 
manier te vinden. 
Met hoofdstuk 6, Leven vanuit je 
hart, stal ze mijn hart, wat ze met 
een eerder boekje Van weerstand 
naar aanvaarding ook al deed. Als ze 
schrijft over het hart, verbinding of 
vrede, doet ze dat op een toeganke-
lijke en hartelijke manier. Kortom, 
als u gezegend bent met ongetem-
perd temperament en aan wat meer 
rust toe, lees dan dit boek en pas het 
toe. En vergeet vooral niet van de 
trip te genieten. En misschien bent 
u gewoon geïnteresseerd. Ook dan 
is het een aardig boek om te lezen.

Els Thissen

Regine Herbig. Constructief 
omgaan met irritatie en boosheid; het 
hart als sleutel om woede te transfor-
meren. Ankh-Hermes, Deventer, 
2008. € 14,50

Stop en kalmeer jezelf!
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Ik hoopte op een smeuïg boek, 
met intriges, diepzinnige roddel en 
achterklap. Ik begon te lezen en heb 
het niet gevonden. Ik hoopte op 
een diepzinnig, filosofisch, goed in 
elkaar gestoken verhaal. Ik begon te 
lezen en legde het boek vaak naast 
me neer om de diepte van de 
woorden te laten zakken. Het kwam 
niet bij me binnen, er gebeurde 
niets. Kennelijk moet ik, wat ik 

hoop, in mezelf vinden. 
Stufkens heeft een onderwerp 
te pakken wat me aanspreekt. De 
goeroe, gewoon een mens, die allerlei 
eigenschappen krijgt toegedicht. De 
vele verleidingen die op de loer 
liggen. Het EGO en de ware 
ZIEL, of zoals we dat in de Cursus 
noemen de Heilige Geest. De vele 
mensen die op je af komen en die 
iets van je willen. Wanneer is een 

Dit kan beter!
‘Ja’, een integer ja en wanneer is 
een ‘Ja’ ingegeven door iets anders? 
En wat weten we ervan? Wat is de 
bedoeling? Is er wel een bedoeling?
Stufkens beschrijft het fictieve leven 
van een zoon van een Brabantse 
boomkweker, genaamd Arthur. 
Dat spreekt me aan als rasechte 
Brabantse. Arthur trouwt een leuke 
vrouw, neemt de boomkwekerij van 
zijn vader over en komt ‘per toeval’ 

in een ZEN tuin. Daar begint zijn 
weg in ZEN. Hij legt een ZEN tuin 
aan en doet een aantal cursussen. 
Zijn vrouw sterft en hij ontmoet 
een yogalerares, Bernadette. Samen 
geven ze cursussen. Op een bepaald 
moment kunnen ze een klooster 
huren en beginnen ze met 
anderen een cursuscentrum. 
Het loopt onverwacht rottig af. 
Arthur belandt in de gevangenis.

Deze boekbespreking is niet diep-
zinnig. Hij is geschreven zoals het 
boek. Een opsomming van 
gebeurtenissen, weinig diepgang. 
Ik zou zeggen: Dit kan beter! En als 
strandboek is het helemaal prima!

Anja van Aarle

Hein Stufkens. De goeroe. 
Ten Have, Kampen, 2010. € 15,90

Het doel van Colin Tipping is om 
in Radicaal Vergeven het verschil 
te verduidelijken tussen vergeving 
die het slachtofferarchetype in 
stand houdt en radicaal vergeven, 
dat ons daarvan bevrijdt. Tipping 
heeft de gave in zeer heldere be-
woordingen de processen weer te 
geven die hierbij aan de orde zijn. 
In hoofdstuk 1 beschrijft hij wat 
zijn zus meemaakt in haar huwe-
lijk en hoe hij haar inzicht geeft in 
wat er onder de oppervlakte van 
de narigheid gaande is. Hij laat 
zien dat haar probleem ook het 
onze is: hoe de onverwerkte, oor-
spronkelijke pijn uit de kindertijd 
zich verstopt in het onderbewuste 
en vanuit deze ongeziene positie 
ons leven beïnvloedt. Dit wordt 
de rode draad door ons leven. 
Onze overtuiging trekt precies die 
personen en situaties aan die het 
mogelijk maken de pijn boven-
gronds te laten komen, te ervaren 
en te helen. Tipping beschrijft op 
een zeer toegankelijke wijze de 

toestand van slachtoffer en dader/
verlosser, de mechanismen van het 
ego. Ook over wat verdringing, 
schuldgevoel en schaamte met ons 
doen. En over projectie, aanval en 
verdediging en de innerlijke drang 
naar heelheid. 
Door het boek werd me duidelijk 
hoe intens liefdevol het is, dat we 
in ons leven steeds opnieuw pijn 
krijgen voorgeschoteld als kans om 
te helen. Alle narigheid komt met 
dit doel op ons pad.
Ik heb genoten van zinnen die 
wakker schudden zoals: ‘Als we 
onszelf als slachtoffer zien willen 
we het liefst de boodschapper uit 
de weg ruimen. De boodschap zelf 
ontgaat ons.’ ‘Als je wilt weten wat 
jouw overtuigingen zijn, kijk dan 
wat er in je leven  gaande is. Dat 
zal je vertellen wat je projecteert.’ 
‘Als je het bestaan van een situatie 
ziet als een gelegenheid om er 
anders naar te kijken – bereid bent 
de situatie als perfect te zien – is 
dat voldoende voor de benodigde 
verandering in je waarneming en 
het helen van de oorspronkelijke 
pijn. De waarheid is, dat we vanuit 
de wereld van de mensen niet 
kunnen weten waarom een situatie 
is zoals ze is, omdat het antwoord 
in de wereld van de universele 
waarheid ligt.’   
Alhoewel Tipping schrijft dat dit 
geen aan Een Cursus in Wonderen 
gerelateerd boek is, gaan de 

principes in dit boek nergens an-
ders over. Hij benadrukt de kracht 
van bereidwillig zijn en dat God 
de laatste stap zet. De schrijver 
voegt er wel hulpmiddelen aan toe 
die we in de Cursus niet tegenko-
men, zoals een bepaalde ademtech-
niek. Hij beschrijft het systeem 
van het fysieke lichaam met de 
omringende energielichamen, hoe 
ziekte begint als een blokkade 
in een van de energielichamen 
en zich uiteindelijk verdicht tot 
klachten in het fysieke lichaam. 
Voor genezing is een verhoging 
van trilling nodig, wat we kunnen 
bewerkstelligen door radicaal ver-
geven, mediteren en bidden. Door 
de trillingsverhoging versnelt de 
lineaire tijd waardoor het proces 
snel kan plaatsvinden. 
Op www.lezerspoort.nl/content/
files/RVwerkblad.pdf kun je het 
werkblad ‘Ruimte maken voor het 
Wonder’ downloaden. 
Voor studenten van ECIW zal het 
duidelijk genoeg zijn om het in te 
vullen zonder uitleg. 
Dit boek kwam op mijn pad, toen 
ik in een situatie zat waarin ik me 
slachtoffer voelde. Het lezen en 
toepassen heb ik als bijzonder 
helend ervaren.

Mieke de Bock

Colin C. Tipping. Radicaal 
Vergeven. Lezerspoort, Haarlem, 
2007. 265 blz., €�17,95. 

Radicaal vergeven
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De Amerikaanse schrijfster/jour-
naliste Rita Marie Robinson vertelt 
in Ordinary Women, Extraordinary 
Wisdom wie ze uit hoofde van haar 
functie interviewde en wie op 
die manier haar zoektocht naar 
innerlijke vrede beïnvloedde. 
Het boek is een verzameling van 
openhartige, intieme gesprekken, 
recht vanuit het hart, met vrouwe-
lijke, spirituele leraren, die leven 
en werken als gewone vrouwen. 
De gesprekken kenmerken zich 
door eenzelfde patroon: aankno-
pingspunten uit de jeugd, momen-
ten van ontwaken, wat dat is en het 
demonstreren vanuit liefde in het 
dagelijks leven. De gewone levens-
verhalen tonen praktisch wat het 
wil zeggen om volledig wakker en 
betrokken te zijn en om de wereld 
te ontmoeten zonder weerstand. 
Vooral wanneer het gaat om dood, 
scheiding of ziekte. De geïnter-
viewde vrouwen hebben kinderen, 
mannen, honden, koken eten en 
betalen rekeningen. 
De uitnodiging is expliciet: als deze 

gewone vrouwen volledig open en 
wakker kunnen zijn, waarom ook 
ik niet en jij? En waarom niet nu? 
Ha, dacht ik, dát is wat ik nu wel 
kan gebruiken in deze tijd. Wat me 
zo bevalt is dezelfde boodschap met 
een frisse directheid. Robinson praat 
met vrouwen over hun ervaring 
met satsang, stoppen met zoeken en 
waarderen wat er is, het mysterie 
van wie je bent. Dit directe pad van 
verlichting kent geen hiërarchie, 
geen concepten of rituelen, alleen 
de ervaring van je ware natuur in 
het hier en nu. Wat veel vrouwen 
gemeen hebben is scholing in 
non-dualiteit, de Advaita, met 
leraren als Adyashanti en Tolle. En 
ook het loslaten van welke traditie 
dan ook, omdat die je gevangen 
kan houden en beperken. Dus ‘take 
the best and leave the rest’ , neem 
het goede en vergeet de rest, is het 
advies.
De focus ligt steeds op de vrouwe-
lijke invulling van wakker zijn; in 
de wereld van vormen zijn het juist 
relaties, emoties, depressies, liefde en 
compassie. Dat alles omarmen en 
volledig leven wordt de Belichaming 
genoemd, met alle sappige en rom-
melige kanten van het leven. Dat 
is wat vrouwen doen als ze wakker 
zijn: ze gaan terug, of dóór in hun 
eigen dagelijkse leven en benadruk-
ken met een opmerkelijke eenvoud 
dat datgene wat je zocht er altijd al 
was en is geweest. De zoektocht is 
voorbij! 
En dat is wel de grootste grap van 
alles! Als we onze menselijkheid 
vergeten en blijven hangen in het 

intellectuele wordt het vervelend. 
Daarom noemt de schrijfster het 
spreken over het Absolute of  Vorm-
loze een mannelijke benadering 
van verlichting, waarbij mannen 
die vaak vertalen in scholen en 
organisaties. Vooral de verhalen die 
ontstaan rond het woord ‘wakker’ 
en ‘verlichting’ worden keer op 
keer ontzenuwd: eigenlijk kennen 
we het gevoel van vrijheid wel 
maar vergaten we het als zodanig 
te honoreren en te waarderen. De 
zelf opgelegde beperkingen zijn 
allemaal verbeelding. Het is een 
vorm van rijpe volwassenheid om 
te zeggen ‘ik weet het niet’.
Bij het lezen van de verhalen van 
deze gewone en toch zo bijzondere 
vrouwen, kom ik delen van mijn 
eigen levensverhaal tegen. In die zin 
werkt het als een spiegel om mijn 
eigen angsten en weerstanden te 
herkennen en opnieuw de keuze te 
maken alle verhalen los te laten en 
de waarheid over mezelf te accep-
teren. Een boek met veel warmte, 
informatie en verwijzingen naar 
opmerkelijke websites. En ook een 
nieuwsgierige verwachting naar de 
aanwezigheid van wakkere 
vrouwen. De bedoeling is dat er 
eens een Nederlandse versie komt!

Koosje Schuringa

Rita Marie Robinson, Ordinary 
Women, Extraordinary Wisdom; the 
feminine face of awakening. O books, 
Hampshire UK, 2007. € 15,99

Ik weet het niet

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

24 25

B
O

E
K

B
E

S
P

R
E

K
IN

G

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

B
O

E
K

B
E

S
P

R
E

K
IN

G

Als kind voelt Koos Blummel, 
de schrijver van Alles is energie, 
dingen die anderen niet voelen. Hij 
voelt energie bij zijn klasgenoten, 
de kerkgangers, zijn familie en de 
nonnen die hem onderwijzen. Hij 
begrijpt niet waarom mensen naar 
een kerk gaan om contact met God 
te hebben. Dat kun je toch veel 
beter thuis doen als je in bed ligt, 
denkt hij. Blummel wordt ziek in 
de kerk. Teveel energie waar hij 
geen kant mee op kan. Hij praat er 
met niemand over. Op zijn 15e gaat 
hij werken in de bouw. Hij zal dat 
blijven doen tot hij veertig is. Dan 
is het daar voor hem op en gaat 
hij zich helemaal toeleggen op het 
genezen van mensen. 

In Alles is energie staan een aantal 
tekeningen die op een zeer 
eenvoudige manier weergeven hoe 
energie stroomt. Deze tekeningen 
verloochenen Blummels achter-
grond als timmerman niet. Hij 
schrijft alsof werken met energie 
iets heel simpels is en iedereen dat 
kan leren. Genezen is voor hem 
makkelijk. Niet dat hij zegt dat alles 
is te genezen. Hij geeft nadruk-
kelijk aan dat hij dat niet kan. Hij 
geeft aan dat mensen vaak pas naar 
hem toe komen als het al heel lang 
energetisch scheef zit. Dan is het 
moeilijker om het te herstellen. 
Blummel wil dat we alerter reage-
ren op onze energiehuishouding en 
daar zorgvuldig mee omgaan. Niet 
te lang doorgaan en op tijd aan de 
bel trekken. Hij staat niet onwelwil-
lend tegenover reguliere artsen. Het 
liefst werkt hij met ze samen. Als er 
iemand komt, kijkt hij eerst naar de 
energetische lichamen, de aura en 
de chakra’s. Daarna richt hij zich op 
de elementen. Dat zijn bijvoorbeeld 
de incarnatielijn, fontanel, haarvaten, 
spiegel en aardstraling. In het boekje 
geeft hij kort en bondig uitleg over 
deze elementen. Hij werkt met het 

corrigeren en herstellen van deze 
energetische velden. Daarvoor ge-
bruikt hij zijn handen en bachbloe-
sems. In het helen met zijn handen 
heeft hij zichzelf ontwikkeld. De 
bachbloesems kwamen op zijn pad. 
Hij heeft daar geen jarenlange studie 
van gemaakt, zijn handen herkennen 
de energie. Blummel: ‘Toen ik in 
aanraking kwam met bachbloesem 
was het alsof mijn handen het boek 
konden lezen’. Tijdens een vakantie 
in Oostenrijk vond Blummel stenen 
die warm in zijn handen werden. 
Het waren 38 stenen die hij, nadat 
ze jarenlang op zolder hadden 
gelegen, combineerde met de 38 
bachbloesems. Hij maakt nu elixers 
van bachbloesems en stenen. 
Je krijgt een flesje mee en je hoeft 
daar niets meer mee te doen dan het 
flesje bij je te dragen. Het lichaam 
bepaalt zelf hoe het gebruik maakt 
van het elixer, zolang het nodig is. 
Zo eenvoudig is het.

Anja van Aarle

Koos Blummel. Alles is energie. 
Elikser, Leeuwarden, 2009. € 18,00

Een energetisch genezer, in alle eenvoud

De samenspraak van de vogels is een 
leuk boekje, dat een selectie biedt 
uit een Perzisch verhalend gedicht 
van de twaalfde eeuwse dichter 
Farid ud-Din Attar, geschreven 
in de soefi-traditie. De selectie is 
gemaakt door de Zuid-Afrikaanse 
dichter Raficq Abdullah, die ook 

de inleiding schreef.
Het gaat om een fabel over de 
vogels van de wereld die op zoek 
willen naar de Simoerg, de god-
delijke vorst van de vogels. Onder 
leiding van de hop, profeet en gids, 
vertrekken de pelgrims, nadat er 
eerst enige vogels vanwege twijfels 
zijn afgevallen. De vogels moeten 
op hun tocht zeven valleien over-
steken, die worden aangeduid als 
de vallei van zoeken, liefde, inzicht, 
onthechting, eenheid, verbijstering, 
armoede en uitwissing. De vogels 
die dat overleven, en dat zijn er 
maar dertig, bereiken tenslotte hun 
doel. ‘Hun ontmoeting met de 
Simoerg is echt een alchemistische 
bewustzijnssprong, een metamor-
fose,’ staat in de inleiding te lezen, 

en zo is het. Want wat zij zien is 
zichzelf, dertig vogels.
Het idee van de pelgrimstocht
wordt uitgewerkt in een aantal 
verhalen, met verschillende uit-
stapjes naar andere wijze lessen. 
En zo gaat het duidelijk om de 
pelgrimstocht van ieder mens, over 
onze eigen psychische en spirituele 
ontwikkeling.
De samenspraak van de vogels stamt 
uit een andere tijd en traditie dan 
de onze. Toch blijkt het nog steeds 
zeer herkenbaar. 

Anita Koster

Farid ud-Din Attar. De samen-
spraak van de vogels. Synthese, 
Rotterdam, 2009. 94 blz., € 14,95
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LAAT JE VERRASSEN...

www.marthaschrijftgod.nl: Martha schrijft sinds 1976 brieven aan God. 

Dat doet ze tot 2003. Ze is dan 75 jaar. In 2010 vraagt de pastor haar nog een afsluitende brief te schrijven 

naar aanleiding van haar besluit zich uit te schrijven uit de RK-kerk.

 Laat je ontroeren en raken door de brieven van Martha.
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Mandala kaarten van ElS Thissen
Te bekijken en bestellen via www.elsthissen.nl of met de bestelbon in dit blad. 

2 identieke kaarten met enveloppe €�3,- 
12 verschillende kaarten met enveloppe € 15,- (excl. verzendkosten).

26 27

ABONNEMENT!

Gun uzelf een abonnement! 

door het sturen van een kaart met uw naam, adres en abonnement 2011 en gelijktijdige overmaking van:

• Nederland: € 18 of meer op postgiro 8905507

• Overige landen: € 25 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 2011. 

Als u een abonnement neemt worden de reeds verschenen nummers van de lopende jaargang nagezonden. 

Een abonnement start in januari en loopt tot wederopzegging.

Voel u één met uw buren. Geef een abonnement kado!

Een abonnement kado 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.

advertentie

HENNY EN JOPIE VAN DER FEER

 organiseren een 5-daagse Zomerworkshop 

op het landgoed van de Norbertijnen Abdij-Postel te MOL (België)

11 T/M 15 JULI 2011

met als thema “Het Hemels Bewustzijn” 

Vraag een folder aan, tel. (076) 5208377; E-mail: info@eciw-breda.nl 

Zie ook onze website: www.eciw-breda.nl 

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

James Twyman

The Order of the Beloved

Disciple €�20,50

May Peace Prevail On 

Earth €�19,05

Wild Roses/Beth & Cinde

Northren Lights €�15,00

Kathy Zavada

Union €�19,00

I’m right here €�19,00

Return to love €�19,00

Peter Makena

Heart of Kindness €�18,50

Kurt van Sickle

River of Life €�19,00

Kirtana

Parrish Light €�18,50

Sophia

Hidden waters/Sacred 

ground €�19,00

Return €�19,00

Karen Drucker

Hold on to 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

Songs of the spirit IV €�19,00

Shine €�19,00

David Whyte

Close to Home €�20,50

Het boek Hoe Starbucks mijn redding 
werd is doorspekt van dankbaarheid 
en tederheid en buitengewoon toe-
gankelijk geschreven. Michael Gates 
Gill (53 jaar), een gevierd reclame-
man, wordt van de ene dag op de 
andere door zijn werkgever aan de 
kant gezet. ’s Ochtends tijdens het 
ontbijt met zijn bazin wordt hij per 

direct ontslagen. Hij hoeft niet meer 
naar kantoor te komen en zijn spul-
len worden thuis afgeleverd. 
Het lukt Gill niet een eigen bedrijf 
van de grond te trekken. Geld, roem 
en status glippen hem door de vin-
gers. Net als zijn huwelijk en 
het contact met zijn kinderen. Ge-
deprimeerd, werkeloos en berooid 
drinkt hij op enig moment koffie 
bij Starbucks. ‘Bij toeval’ houden 
managers daar een sollicitatieronde. 
Een jonge vrouw van Afro-
Amerikaanse afkomst vraagt hem of 
hij een baan zoekt en Gill zegt tot 
zijn eigen verbazing ‘ja’. Er valt niets 
meer te verliezen.
‘It gave me a new rebirth,’ zegt 
Michael Gates Gill in een Youtube 
filmpje over zijn werk bij Starbucks. 
Dat is het begin van een nieuw 
avontuur, een nieuw leven voor de 
inmiddels 63-jarige Gill. Werken 
onder deze manager, met jonge 
Afro-Amerikaanse collega’s, het 

schoonmaken van toiletten, 
bijvullen van vakken en bedienen 
van mensen, zet zijn wereld 
totaal op de kop. Een man van rijke 
komaf, gewend aan maatpakken, 
zakenlunches en grote appartemen-
ten, treft zichzelf aan als berooide 
werker bij Starbucks. 
Een innerlijk proces komt op gang 
en Gill maakt kennis met nederig-
heid, tederheid, waardering, respect, 
vriendelijkheid, belangstelling, 
behulpzaamheid en samenwerking. 
Hij ontdekt dat daarin de ingredi-
enten liggen die hem een gelukkig 
mens maken. Gill, inmiddels 70 jaar, 
werkt nog steeds bij een 
Starbucksvestiging in New York.

Els Thissen

Michael Gates Gill. Hoe Starbucks 
mijn redding werd. Ten Have, 
Kampen, negende druk 2010. 
Paperback, 238 blz. , € 12,50
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Een oranje doosje met 52 inspiratie-
kaarten, getiteld Een nieuwe aarde; 
dé uitdagingen van deze tijd, van 

Eckhart Tolle staat bij mij op het 
aanrecht. Tijdens het bereiden van 
de avondmaaltijd pak ik er soms 
een (ze zijn geplastificeerd). Zo is 
er naast voeding voor het lichaam 
gelijk voeding voor de geest. Een 
kaart kan van alles teweeg brengen: 
herkenning, inzicht, lichaams-
bewustzijn, een aanname, enz. De 
tekst is gedestilleerd uit het boek 
Een nieuwe aarde en het trefwoord 
is transformatie. De kaarten willen 
behulpzaam zijn bij transparant 
worden voor het licht van 
bewustzijn, lees ik op de achterkant 
van de doos. Aan mij zijn ze besteed. 
Om te kijken of dat ook voor u 
geldt laat ik drie kaarten ‘aan het 
woord’:
‘De hoofdoorzaak van ongeluk-
kig-zijn is nooit de situatie maar je 
gedachten erover. Wees je bewust 

van de gedachten die je denkt. 
Scheid ze van de situatie, die altijd 
neutraal is, die altijd is zoals ze is.’ 
‘Op het moment dat je je bewust 
wordt van het ego in jezelf, is dat 
opkomend bewustzijn wie je meer 
bent dan het ego, het diepere “ik”. 
De herkenning van het onware is al 
het ontstaan van het ware.’
‘Telkens als je met andere mensen 
te maken hebt, moet je niet in de 
eerste plaats aanwezig zijn als 
functie of rol, maar als veld van 
bewuste Tegenwoordigheid.’

Annemarie van Unnik

Eckhart Tolle. Een nieuwe aarde; 
dé uitdagingen van deze tijd. 
Ankh-Hermes, Deventer, 2010. � 
€ 19,90

Transparant worden
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Alle verschillen tussen de Zonen van 
God zijn tijdelijk. 


