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...VAN DE REDACTIE

Het gras lijkt groener aan de 
andere kant van de schutting, 
of de pizza op het bord van 
de ander lijkt lekkerder dan 
die op mijn bord. Herkent u 
dat uit enig moment van uw 
leven? Ik wel... Het idee dat 
ik het weer fout had gedaan, 
stak dan de kop op. En de 
gedachte dat dit wat er NU is 
het niet kan zijn. Dat er ergens 
een beter NU moet zijn en 

dat het de kunst is dat betere NU te ontdekken. En als het 
ontdekt is, moet ik er als de wiedeweerga heen. Inmiddels 
weet ik dat dat het niet kan zijn, maar dat het dit is wat het 
is. En dit is het NU, in dit moment en er is niets anders 
dan dit. Ik kan u zeggen dat dit tot ontspanning leidt. Er 
hoeft nergens heen gegaan te worden. Het hoeft niet nu te 
veranderen, wat niet inhoudt dat het nooit verandert. De 
Cursus zou zeggen dat dit leidt tot geduld, wat wonderwel 
niet meer nodig is omdat er ja gezegd is tegen ‘Dit is het’. 
In een impressie van een ontmoeting met Jeff Foster, 
schrijf ik over dit thema. Pieter Smit verwoordt het als 
volgt in een interview dat Annemarie van Unnik met 

hem had: ‘Mijn leven is nooit begonnen, het was er altijd 
al.’ Emina van der Sluijs laat ons via een van haar brieven 
zien, hoe zij omgaat met ‘Dit-is-het!’ Dat wat het leven 
haar presenteert, leidt haar telkens weer naar de keuze voor 
geluk of gelijk. Frans Kok noemt het in zijn bijdrage de 
zoektocht naar vrijheid in verbinding, of verbonden zijn in 
eenheid. Emma Veenstra laat ons hartelijk lachen en drukt 
ons met de neus op het feit dat de kans bijzonder groot is 
dat elk van ons een geheel eigen God bij elkaar fantaseert. 
Die wordt dan als dé God gepresenteerd, met alle gevolgen 
van dien. Zo ontstaan Goden... Annemarie van Unnik 
schreef neer wat Emilia van Leent en ik vertelden over 
onze Attitudinal Healing-reis naar Kameroen. En ook deze 
keer deelt Niek Zervaas zijn weten met ons!
Het lezersinterview is dit keer met Inge Herrebout. 
Verder een meditatie, en bijdragen van Linda Bierings, 
Tasha Abdou en boekbesprekingen.
Nog een keer! Ik ben altijd waar ik zijn moet, en ik kan 
natuurlijk nergens anders zijn dan daar waar ik ben. Dan 
ben ik thuis, waar ik toch al was. En het goede nieuws is 
dat ik het deze keer in de gaten heb. Dit-is-het!
Ik wens u veel leesplezier en dank u dat u abonnee bent.

Els Thissen

Droom!!!
Laat je gevoelens vleugels krijgen en vliegen voorbij de grenzen van je verbeelding, 

al is de stof van je dromen beperkt.
Droom in kleuren van groei en behulpzaamheid.

Over vriendschap van velen, respect van de meesten en vooral van jezelf.
Droom van momenten waarop je omhelsd wordt door hen die in jou geloven.

Van het moment waarop men je geboorte zegende.
Momenten waarop kilte verdween door de liefdevolle warmte van het hart.

Droom van jezelf in een wereld zonder afscheiding.
Van een aarde met brede rivieren, groene wouden en zonlicht.

En de klank van gelukkig gelach.
Bid tot de kosmische dromer ze in vervulling te doen gaan.

En verplaats je dan naar de stilte van je bewustzijn.

3

Bron: internet
Vertaling: Emilia van Leent.  

‘Nu’ heeft voor het ego geen betekenis. Het heden doet hem alleen maar denken aan de wonden 
uit het verleden, en het reageert op het heden als was dit het verleden (ECIW13.IV.5:1).

...nu is de dichtst mogelijke benadering van de eeuwigheid die deze wereld biedt. In de werkelijkheid 
van het ‘nu’, zonder verleden of toekomst, begint het besef van de eeuwigheid. Want alleen ‘nu’ 

is hier, en alleen ‘nu’ biedt de gelegenheid voor de heilige ontmoetingen waarin verlossing kan worden 
gevonden (ECIW13.IV.7:5-7).
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Een impressie van een ontmoeting met en de 

wijsheid van Jeff Foster, geboren te Londen 

op 30 juli 1980. Hij spreekt over het mysterie 

‘leven’, toe-eigenen van identiteit, het lijden van 

de zoeker en de droom van de diepe slaper.

Els Thissen

oor mij zit een jongeman op een stoel, met 
een stevige bos haar, een spijkerbroek, een 
zwarte trui en grote bruine schoenen. Ik zie 
vriendelijke, zachte ogen in een gezicht met 

een stoppelbaard. Er is stilte, een glimlach, woorden, stilte 
en een uitbundige lach. Jeff Foster studeerde in 2001 af in 
astrofysica aan de Cambridge Universiteit in Engeland. In 
de jaren daarna verkeerde hij in een depressie en raakte 
geobsedeerd door het idee van spirituele verlichting. 
Dat leidde tot de herkenning van het feit dat Heelheid of 
Eenheid er eenvoudigweg is, en dat dit alles is wat er is. 
In de helderheid daarvan is het leven wat het altijd al was: 
open, liefdevol, spontaan en totaal levend.

V

‘Sommigen zeggen dat ik een leraar of goeroe ben. Dat 
ben ik niet! Ik heb niets, wat jij niet ook hebt. Ik ben niet 
degene die verlichting heeft en jij niet. Het leven zelf is 
een grote omhelzing. Een liefdesgeschiedenis met jezelf. 
We voelen pijn en het denken denkt, ik wil geen pijn. We 
voelen angst en het denken wil het tegenovergestelde. Er 
is geen tegenovergestelde, van niets. Zelfs niet van het leven 
zelf. Het leven is eenvoudigweg en alles verschijnt als een 
uitdrukking van het leven. Net zoals de golf een uitdruk-
king van de oceaan is. Nog steeds in alle eenheid daarvan.’

De wereld bestaat alleen binnen de droom
‘Alles is een mysterie en gedachten proberen dat te 
begrijpen. Gedachten komen voort uit het mysterie. 
Buiten het denken is er niets. Alle pijn, elk lijden, elke 
duivel of kabouter bestaat alleen in het denken. Het bestaat 
alleen binnen de droom. De vraag zou kunnen zijn “kun je 
leven met het gegeven dat je het mysterie niet begrijpt?”
Het mysterie verschijnt in je leven als vader, moeder, broer, 
zuster, pijn, lijden en als een geïndividualiseerd jij. Kun je 
het laten verschijnen en je er niet mee bemoeien? Lijden 
is het toe-eigenen van pijn en de eigenaar is het individu. 
Dat is een “ik” of “jij”. 

Het leven is een mysterie
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In wat jij bent kan alles verschijnen. Een groot kunstenaar 
of artiest weet dat hij het niet is die iets maakt of de muziek 
speelt. Als dat wat gemaakt of gespeeld is geclaimd wordt, 
dan weet je dat het niet een groot artiest of kunstenaar is. 
Die weten namelijk dat het niet van hen is. Als we denken 
dat wij het doen is dat een vergissing. Het tegengestelde 
van een persoon zijn, een identiteit hebben, is verwondering.
Eerder was er bij Jeff een gedachte die zei dat als Jeff ver-
licht zou zijn, er geen lijden meer is. Maar als je werkelijk 
leeft, ben je open voor alles. Ook voor wat er verschijnt als 
pijn en lijden. Het verschil is dat het geen probleem meer 
is. Zodra je zegt “ik laat de pijn toe,” is er al een gedachte 
of idee dat pijn er niet mag zijn. Door uit deze gevange-
nis te willen ontsnappen, creëer je de gevangenis. Voordat 
pijn of lijden toegeëigend zijn, bestaat pijn gewoon. Het 
is een rauwe pijn, een wereldpijn, of de pijn van iedereen 
en alles, zonder het af te scheiden. Zodra ik pijn toe-eigen, 
het benoem als mijn pijn, wil ik er vanaf. De oorsprong van 
lijden is de poging, om in het moment van angst naar geen 
angst te gaan. Dat doet de waarnemer die denkt dat er 
geen angst mag zijn, als die er wel is. Ware vrijheid is niet 
de vrijheid van angst, maar vrijheid in angst. Bewustzijn is 
hetzelfde als de inhoud van bewustzijn.’

Het einde van de zoektocht
‘Mensen zeggen dat als ze pijn of verdriet toelaten, ze er 
dood aan gaan. Daarom staan ze het zichzelf niet toe. Pijn 
vernietigt inderdaad degene die afgescheiden is van pijn. 
Het vernietigt de kijker of waarnemer. Daarom houden 
we het weg, omdat het individu niet wil sterven. In de rau-
we ervaring van pijn ben je alleen. Je voelt dat het je gaat 
vernietigen. Wat mensen zoeken, is het einde van het zoe-
ken. Maar dat doen ze in de wereld, in tijd en ruimte. Ze 
projecteren dat op andere mensen, die ze dan een goeroe 

of verlicht noemen. Ze zeggen dat dit niet-zoekers zijn. Het 
einde van de zoektocht is het leven zelf, dat eenvoudigweg 
verschijnt. Vervolgens verschijnen er geluiden, gedachten, 
boosheid, angst zonder dat er een zoeker is. Daarin is de 
vraag “hoe stop ik met zoeken” irrelevant. Iedereen komt 
op zijn eigen manier tot dit punt. Daar is geen gebruiks-
aanwijzing voor, geen blauwdruk, en niemand kan jou die 
geven. Er is een “flow of life”, een beweging van het leven 
zelf, waarin alles is toegestaan. Dan verschijnt er iets dat 
zegt: “dát mag er niet zijn”. Terwijl het leven altijd in het 
nu verschijnt, in geluiden, gedachten en gevoelens.
Healing, genezing is een boeiend woord. Wat moet er ge-
heeld of genezen worden? Als je denkt dat er iets te gene-
zen valt, moet je iets als beschadigd zien. Dan moet je wel 
denken dat je beschadigd bent en jezelf helen of genezen 
moet. Ware genezing is heelheid. Het is het herontdekken 
van heelheid binnen de ervaring van kapot zijn. De 

genezing zit in de pijn, in het lijden. Die dingen 
verschijnen in het leven zelf, dat al heel is.
Alles waar we van weg willen rennen is heilig. Wij zoeken 
genezing, heelheid, onvoorwaardelijke liefde. We zeggen 
dat het eens oké zal zijn, dat we angst, verdriet en pijn 
zullen zijn ontstegen. In wezen zoeken we onvoorwaar-
delijke liefde en daarom zeggen we dat het eens oké zal 
zijn. Het leven zelf is onvoorwaardelijke liefde omdat het 
alles is en niet gescheiden van wat jij bent. Alles verschijnt 
binnen die onvoorwaardelijke liefde. Ook je zoektocht en 
je falen daarin, gebeurt binnen onvoorwaardelijke liefde. 
Niemand kan jou dat geven. Dat kan niet omdat het is wat 
je al bent. Je zoekt wat je al bent. Je zoekt thuis en je bent 
er al. Dat is met recht een kosmische grap. In je pijn ben je 
al geheeld. De zoeker vindt heelheid en heling nooit en is 
wel al geheeld.’

Er is geen thuis, dit is het
‘Vergeving betekent alles geven. Het leven geeft alles, het 
leven vergeeft alles. Wat gezien is in dit moment, is dat alles 
al gegeven is. Er valt niets te vinden in de toekomst. In dit 
moment is alles gegeven, alles vergeven. De zoeker wordt 
alles gegeven.

Toen Jezus gekruisigd werd zei hij: “Vader vergeef ze want 
ze weten niet wat ze doen”. Hij zegt in feite: geef ze alles 
want ze zien niet! Ze zijn onschuldig en ze zien niet. Ze 
denken dat ze mij moeten elimineren om zichzelf beter te 
maken. Ze zoeken omdat ze zich niet compleet voelen. 
Vader vergeef ze voor het zoeken. Het is niet ik vergeef, 
maar het leven zelf dat vergeving is. Ik ben vergeven in mijn 
falen te vergeven. Het leven zelf is heel, het is totaal. In dat 
leven verschijnen personen. Er zijn geen twee werelden, er 
is er slechts één! En in die eenheid verschijnen gedachten.
Schuld is gerelateerd aan het woord verschuldigd. Je weet 
dat je het aan het leven terug moet geven - het is niet van 
jou. Je bent het verschuldigd aan het universum. Je neemt 
iets wat je niet toekomt, namelijk een identiteit. Dat is 
een vorm van schuld. Zodra je een imago gaat ophouden 
ontstaat er schuld. Je kunt dat imago nooit waarmaken. 
Daarom voel je schuld die zwaar voelt. En als het zwaar 
voelt, is er schuld. Doen alsof je iets bent, beter of slechter 
bijvoorbeeld, brengt je terug bij wat je echt bent. Het is 
gewoonweg niet te verdragen om te doen of je iets bent 
wat je niet bent. Lijden is een mislukte poging te ontsnap-
pen en wijst altijd naar het einde van het lijden.
Er is geen thuis, dit is het, als je dit ziet. Als je het ziet van-
uit het perspectief van leven. Er is geen lijden en schuld in 
leven. Vanuit een identiteitsperspectief is er wel lijden. Niets 
speelt een rol en alles speelt een rol. Niets doet ertoe en 
alles doet ertoe. Leven drukt zich uit door het zitten op een 
stoel en dat doet er toe. Het is niets, dat verschijnt als iets, als 
alles. Dus dat niets is de volheid van het leven zelf. Wat er 
ook gebeurt, het is allemaal leven dat zich voltrekt. De zoe-

Ware vrijheid is niet vrijheid van 
angst, maar vrijheid in angst

Er is geen thuis, dit is het
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ker kan geen heelheid hebben. Is de zoeker afwezig, dan 
ontvouwt heelheid zich. De vraag wat zoek je, is hetzelfde 
als de vraag wat wil je niet voelen? Zonder hechting aan 
concepten, gedachten en ideeën is er geen schuld. 
We zoeken naar vrijheid van verdriet, angst en lijden. Ware 
vrijheid is gelegen in vrijheid, in verdriet, in angst, in lijden. 
Als je iets juist wel of niet wilt zijn, altijd en alsmaar, gaat je 
dat niet lukken! Dat geeft onmiddellijk lijden.’

Natuurlijke compassie
‘Compassie komt voort uit het zien dat we niet afgeschei-
den zijn. Zien dat ik jij bent, dat we dezelfde essentie zijn. 
Die stukken herkennen elkaar in de schijnbare ander. Mijn 
lijden is jouw lijden en jouw lijden is mijn lijden. Zonder 
toe-eigening is lijden eenvoudigweg lijden.
Voordat het persoonlijk toerekenen plaatsvindt, is het 
gewoon lijden of pijn. Daarna zeg je mijn pijn, mijn lijden 
en sluit je jezelf af.
Als ik iemand zie lijden dan begrijp ik dat, omdat ik dat 
ken. We hebben concepten van compassie, bijvoorbeeld uit 
de bijbel. Maar er is een natuurlijke compassie waarvoor je 
niets hoeft te doen of te weten, waar geen gedachte inzit. 
Compassie is van vóór het oordeel, herkend vanuit een-
heid. Vanuit ik ben jij en jij bent ik. Er is geen gedachte die 
het invult, er is geen plan, het gebeurt gewoon. Soms kan 
compassie er gruwelijk uitzien. Bijvoorbeeld wanneer een 
dokter een been afsnijdt. Je weet gewoonweg niet wat het 
beste is voor een ander.

De zoeker is teleurgesteld omdat er geen beloning is. Er 
valt niets te claimen. Het leven-zoals-het-is, is de prijs en 
die kan niet geclaimd worden. Je kunt leven-zoals-het-
is niet bezitten. Je kunt je niet aansluiten bij de “Ik ben 
verlicht-club” of de “Ik ben egoloos-club”. In leven-zoals-
het-is, is er niemand die bezit kan claimen of toe-eigenen. 
Als er wel of niet geclaimd wordt, is er ogenschijnlijk iets 
of iemand die dat wel of niet claimen ziet gebeuren. Dan is 
er een zoeker. Een tijd lang zei ik dat ik verlicht was, en ik 
weet nu dat alleen een zoeker dat zeggen kan. Er moet 
een ik zijn om dat te zeggen. 

De slaap van de diepe dromer is zoiets als wanneer je 
onder narcose bent. Je wordt wakker uit een narcose en 
hebt geen enkel besef van de tijd die verstreken is. In diepe 
anesthesie is er géén ervaring. Dat is net zo met leven voor 
wie de slaap van de diepe dromer droomt. Het leven-zoals-
het-is gaat door en je bent het je niet bewust. Dood is het 
einde van het ik. We stellen ons voor dat dood betekent dat 
er een wereld zonder mij erin is. Dat is een ervaringsbeeld 
van het einde van de wereld.’

Er is een natuurlijke compassie 
waarvoor je niets hoeft te doen 
of te weten
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Leven-zoals-het-is is een mysterie
‘Er is niemand die kan zeggen: Ik ben dood. Dood is niets, 
want er gebeurt niets met jou, want er is geen jou. Het is 
wel het einde van jou als het idee, de gedachte, het concept 
of de ervaring over of van jou. Gedachten kunnen dit niet 
bevatten. Daarom vinden ze een toekomst uit. Er is het 
idee, dit-wat-is is niet genoeg. Ik wil méér tijd, ruimte, 
toekomst of reïncarnatie. Het denken maakt de wereld. 
Zonder gedachten is er geen wereld.
Leven is een mysterie. Dood ook. Je wilt doorgaan met 
leven omdat je denkt dat dit het niet kan zijn. Of dat je dit, 
leven-zoals-het-is, niet wilt. 
Leven heeft geen tegengestelde. Wij zeggen echter dat dood 
het tegengestelde van leven is. Dood is het einde van de 
tijd, maar zonder tijd kun je dood niet ervaren. Wat dood 
ook is, het is er al. Omdat alles deel van leven uitmaakt. 
We vertellen het verhaal dat we levend zijn en zoeken het 
tegenovergestelde. Dat is de projectie van dood, waar we 
niets van weten. 
Om iets te ervaren, moet je een verhaal over ervaringen 
vertellen. Zonder verhaal over wat dan ook, heb je geen 
idee van wat hier, nu gaande is. Alleen gedachten scheiden 
je daarvan af. Gedachten denken dat er bewustzijn en in-
houd van bewustzijn is. Die twee zijn één! De ervaring en de 
inhoud zijn één, zonder dat het gekend of geweten wordt. 
Om te spreken over een ervaring moet er een waarnemer 
zijn die al afgescheiden is. Je kunt het einde van de droom 
niet ervaren.
Na een lange zware dag van hard proberen een persoon, 
iets te zijn, verlangen we naar de rust van de slaap, die als 
de dood is. Ook mensen die dood zijn, zijn er nog, want 
niemand kan alles verlaten. Want alles omvat alles, en hoort 
bij alles. Leven zelf is een grote acceptatie, met alles erin. 
Dan komt er een ik dat zegt, ik accepteer het leven. Maar 
leven heeft dat niet nodig. Het is er al, óók voordat je het 

een naam geeft. Wat het is zul je nooit weten omdat het 
geen iets is maar niets. En tegelijk is het alles. Het is één 
groot mysterie. Stel je een ballon gevuld met lucht in de 
lucht voor, die zegt: “Dit is mijn lucht”. Als de ballon 
knapt, is er vanuit het perspectief van de lucht niets 
veranderd. Er was lucht en er is nog steeds lucht. De ballon 
zegt: “Ik ben geknapt en ik ben dood”.
De meeste mensen laten de gedachte dat ze iemand willen 
of kunnen vermoorden niet toe. Maar als je ten diepste 
kunt aanvaarden dat er een wens om te moorden is, is er 
niets aan de hand. Dat betekent niet dat je het ook doet. 
Er is genoeg ruimte in je voor alles. Boosheid is oké, 
verdriet is oké. Als ik iemand vermoord, doe ik dat omdat 
ik die persoon als een bedreiging zie. Het is een vorm van 
zoeken. Er is een gedachte dat als ik jou vermoord heb, het 
dan oké is.

Sommige mensen vragen zich af waarom dingen gebeuren. 
Waarom mensen in hun leven verschijnen. We zoeken naar 
een hogere betekenis van de droom. Maar het doel van de 
droom is de droom zelf. Die geeft je die bepaalde vader en 
dat wil je ervaren. Vanuit de droom gezien lijkt het ergens 
heen te gaan. Vergelijk dat eens met een nachtelijke droom. 
Die lijkt zich ook in de tijd af te spelen. Als je wakker 
wordt, merk je dat het je nergens heen gebracht heeft.
Hier bijeen zitten is natuurlijk zonder enige zin. Het is 
hetzelfde als thuis voor de televisie zitten. Je zit hier, of 
thuis om je eigen redenen. En tegelijkertijd is het zonder 
enige zin. Geef iets een naam, noem het een ontmoeting 
en je hebt een reden om bijeen te gaan zitten.
En het is zonder zin, pointless. That is the point! Hahaha...
Mensen hebben vragen en denken antwoorden te krijgen. 
Wat er in feite gebeurt, is dat ze de vragen vergeten. Dat 
is ook wat we willen. Als je in volkomen vreugde of pijn 
bent, gebeurt dat altijd. Je vergeet waar je naar zoekt en het 
zoeken wordt vergeten. Geen enkel antwoord op welke 
vraag ook, zal het denken tevreden stellen. Misschien wel 
voor een tijdje. Dan begint het vragen opnieuw. Elk 
antwoord is een toevoeging aan wat je al denkt te weten.
Vragen stellen en beantwoorden kunnen je nooit naar 
leven-zoals-het-is brengen, omdat vragen daarbinnen 
verschijnen. Het mysterie is te groot om het te bevatten. 
Zoeken komt voort uit de gedachte dat dit te weinig is. 
Maar in feite is het teveel om te bevatten!’•
Met dank aan Linda Bierings
Info Jeff Foster: www.lifewithoutacentre.com

    Verdere Nederlandstalige boeken van Jeff Foster. 
   Een buitengewone afwezigheid en Leven zonder middelpunt.    
   Samsara, Amsterdam. € 19,95

Het is niets, 
dat verschijnt als iets, als alles

‘Wat is lijden afgezien van het zoeken? Het zoeken 
om te ontsnappen aan wat er in het nu gebeurt?’
‘ ... intense fysieke pijn is God, net zo goed als een 
mooie zonsondergang of een omhelzing door een 
geliefde. Dus deze boodschap gaat niet over een ont-
kenning van of ontstijging aan fysieke pijn, want dat 
is niet eens mogelijk. Deze boodschap gaat over het 
besef dat God alles is, letterlijk alles. En alleen een 
individu, een “ik”, zou er anders over denken. 
“Er anders over denken” is feitelijk alles wat een 
individu kan doen.’
‘De absolute waarheid is dat er geen waarheid is, dat 
er alleen dit is, dat wij in een zee van leegte zwem-
men een vacuüm, verstoken van alle betekenis en 
waarde en waarheid.’

Uit: Jeff Foster. Het begin van het nu. Servire, 
Utrecht, 2009. € 14,95
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gedaan heb. Ook dat ik daarvoor dankbaar ben en me 
rijk voel met de ervaringen. Terugkijkend zie ik dat mijn 
relaties juist niet heilig waren in de zin van braaf. Helemaal 
niet, zou ik nu zeggen. Ik heb in die tijd gedaan wat ik 
gedaan heb. Ik wist niet beter. Ik zou ook kunnen zeggen: 
ik heb alles gedaan wat God verboden heeft. Ik ben over-
spelig geweest, gewelddadig, agressief, heb mijn geliefden 
gekwetst, in de steek gelaten, ben obsessief geweest in 
seksualiteit, ben diverse malen getrouwd en gescheiden. 
En nu weer getrouwd na jarenlang zoekend, alleen en 
gescheiden levend te zijn geweest. Enfin... een zoektocht, 
die zo op het oog, niet naar heiligheid riekt. En toch, als 
ik terugkijk, is dat precies de weg die ik moest gaan en 
die mij de inspiratie heeft gegeven die ik nodig had. De 
Cursus zegt dat liefde niet onderwezen kan worden, maar 
wel ervaren. En zo is mijn ervaringsweg geweest, hectisch 
en vol van vruchtbare geschenken. Voor mij is duidelijk 
geworden dat het niet gaat over leuk of fijn hier op aarde, 
want de leerschool kan soms bitter en pijnlijk zijn.

Binnen mijn relaties is het centrale thema: de zoektocht 
naar vrijheid in verbinding. Vrijheid ervaren en verbon-
den zijn in eenheid is het belangrijkste inzicht dat ik heb 
gevonden. Je bent altijd vrij én in verbinding. Je bent 
louter Geest, God, totaal verbonden met alles-wat-is en je 
bent optimaal vrij. De woorden vrijheid en verbinding zijn 
synoniemen. Je kunt niet vrij zijn, als je niet alles waarmee 

Frans Kok voelt de ingesleten patronen die 

horen bij het katholieke ‘heilig’ soms nog 

doorwerken als de Cursus over de ‘heilige 

relatie’ spreekt. Hij houdt het leven met alle 

verwarring rond de speciale relatie en de 

betekenis van Liefde tegen het Licht.

Frans Kok

e woorden ‘heilige relatie’ roepen bij mij altijd 
weerstand op. Bij heilig heb ik altijd iets van 
braaf, netjes en rechtop zitten, schijnheilig, niet 
in de haak en niet van deze wereld. Dat kan 

niet gaan over levenden. Dat is een duf stel mensen, die 
heilig zitten te wezen. Ik ben van katholieke huize en heb 
in mijn jeugd de heiligen, en wat je moet doen om dat 
te worden, over me heen gekregen. Dat was je best doen, 
netjes zijn en het was niet haalbaar voor gewone mensen. 
Ook, terwijl ik al jaren Een Cursus in Wonderen bestudeer 
en zie wat de diepere betekenis van het woord heilig is, 
blijf ik toch deze oude ingeslepen patronen voelen. 
Het woord heilig is voor mij nog steeds synoniem met 
hypocriet en ik denk niet dat heilig waar kan zijn. 
Tegen deze achtergrond wil ik iets zeggen over wat de 
Cursus een speciale en een heilige relatie noemt. 

Juist niet heilig
Als ik naar mijn leven kijk, zie ik dat ik veel geleerd en 

D

Overpeinzingen over de speciale en de heilige relatie

De zoektocht naar vrijheid in 
verbinding



nr. 3 - augustus 2011 ...van hart tot hart... 9

je in verbinding bent geheel accepteert. Als je iets niet 
accepteert dan scheidt je je af en ben je gevangen in een 
isolement. Hierop stoelt de hele visie van de Cursus, het 
ontstaan van de afscheiding en het ego-principe. 
Mijn zoektocht draait rond het thema van vrijheid en 
verbondenheid. Wat we vanuit onze ego-persoonlijkheid 
doen is dit begrip opsplitsen. We voelen onszelf ófwel vrij 
en onafhankelijk, ófwel ge- of verbonden en afhankelijk.

De speciale en heilige relatie
In eerste instantie zoeken we buiten onszelf naar liefde 
en erkenning. Ik ben geneigd om te zeggen dat dit niet 
anders gaat. Je hebt ervaring nodig om te weten wat liefde 
is en wat niet, en daar is de ervaring dat het niet ‘buiten’ 
je zit, maar dat jij en je broeder liefde zijn, essentieel in. 
Deze fundamentele ervaringen en ‘vergissingen’ zijn daarin 
noodzakelijk. Het is een onderzoek, waardoor je helder 
krijgt hoe liefde zich verhoudt met eigenliefde en liefde 
voor een ander. Hoe ontdek ik dat geven en ontvangen, 
oorzaak en gevolg, één zijn? Dat liefde niet te krijgen is, 

maar een innerlijke gesteldheid is? We zijn hier niet om ‘op 
zoek te gaan naar liefde, maar enkel in jezelf alle hinder-
nissen te zoeken die jij ertegen opgeworpen hebt, en die te 
vinden’ (T16.IV.6:1) zegt ECIW. Door ervaringen, ontdek 
je je eigen ‘hindernissen’, vooroordelen, voorwaarden, 
angsten, ‘tekortkomingen’ van jezelf en anderen, gevoelens 
van schuld, enzovoorts. In speciale relaties komen we al die 
facetten tegen, die we zelf als ‘hindernis’ ertussen hebben 
gezet om te ervaren dat ik en die ander liefde of onschuld 
zijn. Hoe kun je anders die ervaring opdoen dan door 
‘stom’ te doen en je te vergissen? Er is alleen maar liefde. 
Het gaat om een bereidheid er anders naar te kijken en dit 
steeds weer te doen. Je mag hier eindeloos over doen, er 
is geen God die straft, hooguit een ego dat zich schuldig 
voelt.

Wanneer is er dan sprake van een heilige relatie? Dat is op 
het moment dat je de ander als Zoon van God, als 
zondeloos kunt zien (vgl. H3.1:2). Ofwel, wanneer je in 
staat bent om elkaar als schuldeloos en als Liefde te zien. 
En is dat een voorwaarde? Nee, dat is een ontwikkeling, 
een ervaringstocht. Je bent steeds beter in staat en meer 
bereid om anders naar jezelf en je partner te kijken. 
Om voorbij de persoonlijkheid het licht in de ander te 
zien. De ene keer lukt dat goed en dan weer minder. 
En is dat erg? Nee! Want je kunt steeds kiezen opnieuw 
te kijken. En oefening baart kunst.

Afhankelijkheid en onafhankelijkheid
Hans Knibbe, de oprichter van de School voor Zijnsori-
entatie in Utrecht, heeft een prachtig essay geschreven in 
De Gids, getiteld De kunst van in-relatie-zijn.1 Hier beschrijft 
hij hoe we in onze ego-ontwikkeling vanuit onze eerste 
jeugdervaringen met betrekking tot een al dan niet veilige 
affectvolle omgeving verschillende persoonlijkheden 
ontwikkelen. Sommigen ontwikkelen een afhankelijk-
heidsdrang om een relatie aan te moeten gaan, anderen 
willen dit juist vermijden en ‘vrij’ en ‘onafhankelijk’ blijven. 

Hij noemt de karakterpersoonlijkheid die zich inspant om 
de ander over te halen tot het aangaan van een relatie ‘het 
strategisch zelf ’ en de persoonlijkheid die zich afzet om 
zich te willen binden ‘het teruggetrokken zelf ’.
Ik herken deze twee verschillende karakterpersoonlijk-
heden en zie dat ze passen bij de zoektocht die ik hier op 
aarde doe rond het thema vrijheid in verbondenheid. 

Ik zie dat ik vooral de rol op me nam van het 
strategisch zelf en ik voelde me aangetrokken 
tot iemand die het teruggetrokken zelf speelde. 
Om me heen denk ik te zien, dat deze mecha-
nismes in elke relatie in meer of mindere mate 

te onderscheiden zijn. Eén van de partners doet vooral 
z’n best om de relatie in stand te houden en die ander 
voor zich te winnen, en de ander houdt af. In de praktijk 
worden deze rollen wisselend gespeeld, ofwel in dezelfde 
relatie, ofwel in opeenvolgende relaties.
Beide rollen zijn geënt op angst. Het strategisch zelf heeft 
als achterliggende gedachte dat je de leegte in jezelf niet 
onder ogen durft te zien en dit steeds tracht op te vullen 
met ‘liefde’ van de ander. Het teruggetrokken zelf durft de 
relatie niet aan te gaan uit angst voor verlies van autono-
mie of de angst in de steek gelaten te worden. Hier is het 
overlevingsmotto ‘Ik doe het wel alleen’ gekozen. Beide 
persoonlijkheden hebben een angst om onder ogen te 
zien. Het strategisch zelf moet ophouden die ander voor 
zich te willen winnen en de leegte in zichzelf onder ogen 
gaan zien. Deze vullen vanuit het Ware Zelf en op een 
oprechte manier voor zijn behoeftes gaan staan. Het terug-
getrokken zelf moet inzien dat het niet vrijheid verliest, 
maar zichzelf gevangen zet in een zelf gekozen isolement. 
Dat er in wezen niets te verliezen valt. Dat je in contact 
kunt komen met je Ware Zelf door een verbinding aan te 
gaan. Het zijn twee zijden van dezelfde medaille; vrij in 
verbinding.

Overspeligheid en Liefde
Mijn overspeligheid oprecht onder ogen zien, is een van 
mijn moeilijkste ervaringen. In het menselijke proces is dat 
geen schone zaak en het was kwetsend voor mijn partners. 
Ik heb me geschaamd en me schuldig gevoeld. Wat ik nu 
kan zien, is dat het een vergissing is te denken dat de liefde 
van een derde beter of méér is dan die ik van mijn partner 

Overpeinzingen over de speciale en de heilige relatie

Je kunt steeds kiezen opnieuw 
te kijken

In wezen valt er niets te verliezen
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krijg. En dat natuurlijk voor zover Liefde iets is wat te 
krijgen is. Ook zie ik dat het geen zin heeft het ene 
lichaam in te ruilen voor het andere, omdat het niet om 
lichamen gaat. Een drijfveer was mijn honger naar 
erkenning en liefde. Ik dacht dat te vinden in anderen. 
Daarnaast vond ik het moeilijk dat ik uitsluitend van die 
éne moest houden en geen gevoelens van liefde voor een 
ander mocht voelen. In de praktijk zag ik, dat ik voor 
meer mensen liefde kon voelen. Dat was niet gespeeld, ik 
ervoer en ervaar dat ook zo. Ook zie ik dat dit laatste bij 
meer mensen speelt. We gaan daar rigide mee om en het 
is moeilijk bespreekbaar. Ik pleit er niet voor om overspe-
lig te worden, maar om onder ogen te zien dat liefde niet 
gelimiteerd is, dat gevoelens van liefde onbegrensd zijn. 
Overspeligheid heeft mij de ervaring gegeven dat liefde 
niet exclusief is. Oók dat het niets brengt om het ene 
lichaam voor het andere in te ruilen. Verder dat je 
gevoelens van liefde voor velen kunt hebben. Wat ik nu 
zie is dat ik liefde voor alle levende wezens kan voelen. 

Seksualiteit en intimiteit
Een andere ervaring waar schuld en schaamte mee verbon-
den zijn, was mijn geobsedeerde hang naar seks. Achteraf 
kan ik zeggen dat ik seksverslaafd was. Is dat erg? vraag ik 
me af. Op een bepaalde manier wel, in de periode waarin 
het me zo beet pakte. Nu kan ik zien dat er een verlangen 
naar opvulling van het tekort was. Maar er was ook een 
misverstand, waarbij ik liefde en seksualiteit met elkaar 
verwarde. En er was een obsessief verlangen naar vereni-
ging en eenheid. Nu weet ik dat lichamen niet verenigd 
kunnen worden. Seks is een tijdelijke euforie, waarin er 
een glimp van geestelijke eenheid kan zijn. Maar deze 
eenheid zoeken in seks blijft een zoeken buiten mij.
Eenheid is een besef, een innerlijk Weten. Dat verkrijg je 
veel meer in intimiteit, waarin je in een blik in de ogen 
een eenheidsbesef ervaart. Een soort ‘overgaan’ in elkaar. 
De vrucht van mijn obsessieve hang naar seks is de ‘stilte’ 
van ‘aanwezigheid’ en ‘genoegzaamheid’ in de verbinding 
die ik met mijn partner en met andere mensen voel. De 
noodzaak tot seks is voorbij. En als het er is, dan mag het 
er zijn. Dat geeft vrijheid.
Wat overblijft is dankbaarheid naar al de mensen die met 
mij dit proces hebben gedeeld en daarin hun rol speelden. 
In mij is het opgehouden iets te willen hebben van buiten. 
Ik ervaar daardoor dat ik veel ontvang wanneer ik open 
sta voor warmte, innerlijke vreugde en de intimiteit van 
het stille ogenblik met iemand samen of alleen. Het heilig 
ogenblik, waarin niets hoeft en alles er is. In dit samenzijn 
is er sprake van ultieme vrijheid en verbinding.
Dan valt zoeken weg en vind ik wat er altijd al was. 
Het lijkt klein en eenvoudig. Het is de eeuwigheid in het 
Nu.•
1Hans Knibbe. Over de kunst van in-relatie-zijn. De Gids. 
Mei/juni, 1999

Deze uitspraak is een erfenis van mijn opa die ik amper 
gekend heb. Van kindsbeen af hoorde ik mijn vader 
deze uitspraak bezigen als er zich situaties voordeden, 
waarbij hij het gedrag van de ander niet kon begrij-
pen. Hij voegde er steevast aan toe dat zijn vader dit 
altijd zei. Op de een of andere manier bood hem dit 
troost en ik kon dan bijna horen hoe hij zijn hersenen 
pijnigde om deze geheimzinnige code te kraken, want 
hoe is het nu mogelijk om iemand te eren om zijn nare 
gedrag? Dat druist toch tegen alle gevoel van rechtvaar-
digheid in? En eerlijk gezegd begreep ik dit crypto-
gram ook niet.
Bij mij begonnen de puzzelstukjes op zijn plek te val-
len toen ik bij Een Cursus in Wonderen het gevleu-
gelde ‘Wil je gelijk hebben of gelukkig zijn?’ hoorde. 
Hoe langer ik daarop kauwde en mijn eigen gedrag 
en ervaringen onder de loep legde, hoe beter ik ging 
voelen dat op het moment dat ik mijn gelijk opgaf, 
echt opgaf, dat ik dan zelfs iemand die mij ogenschijn-
lijk onrecht had aangedaan kon vergeven en dat al mijn 
boosheid verdween. Dankzij de ondeugd van die ander 
was ik gegroeid zou je kunnen zeggen. Vandaar dus dat 
je de één moet eren om zijn deugd en de ander om 
zijn ondeugd.
Ik begin ook steeds meer en meer in te zien dat de 
vergeving die daarbij hoort, feitelijk niets met die ander 
te maken heeft, maar alles met mijzelf. Als ik ondeugd 
in een ander zie dan is dat mijn eigen ondeugd die ik 
buiten 
mezelf op die ander heb geprojecteerd, en tegenwoor-
dig weet ik dat er voor mij dan werk aan de winkel is, 
niet voor die ander. In zo’n situatie zijn het namelijk 
‘mijn eigen luizen die mij bijten’. Nog zo’n prachtige 
erfenis van mijn wijze opa waar ik hem enorm dank-
baar voor ben. 

Linda Bierings

Dit stuk is eerder geplaatst in digitaal tijdschrift:
www.puurzijnnu.nl

De één moet je eren om zijn deugd 

en de ander om zijn ondeugd

VHTH, jrg.5 nr. 3

Als dit de enige weg is

om terug te komen in God,

zou je die dan kiezen?

Joyce Willer

Deugd en ondeugd
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Een les via mijn zoon

k heb mijn zesjarige zoon 
Brian nog nooit zo 
emotioneel gezien als toen 
ik vandaag terugkwam van 

mijn werk. Hij zit in de tweede 
klas en is intelligent en speels. 
Zijn lievelingsspeelgoed is zijn 
fi ets die hij ’s nachts naast zijn 
bed wil hebben en hij gaat naar een tweetalige school die 
Mount Zion heet. 

De leerlingen van de school kunnen het goed vinden met 
de conciërge, die ze altijd groeten; en door wie zij altijd 
begroet worden als ze in de ochtend naar binnen komen 
door de smalle deur. En ook weer in de middag als ze 
door diezelfde deur naar buiten gaan. Hij verkoopt ook 
peren aan de leerlingen.
Een maand geleden had ik een kennismakingsgesprek 
met de leraar van mijn zoon, en op mijn weg naar buiten 
vroeg de conciërge me beleefd of ik wat kleingeld voor 
hem had. Ik keek in mijn portemonnee en alles wat daarin 
zat was 200 Kameroense frank (ongeveer 44 eurocent). 
Die gaf ik hem, en hij was zo dankbaar dat ik wilde dat ik 
meer gegeven had. Ik nam me voor dat de volgende keer 
te doen. Maar dat kan niet meer. 

Vandaag zag ik mijn zoon met een somber gezicht in zijn 
sprookjesboek bladeren. Zijn oom zei: ‘Brian heeft vandaag 
een verlies geleden’. Brian draaide zich naar me om en zei: 
‘Papa ik moet je iets verdrietigs vertellen’. Eerst dacht ik 
dat zijn fi ets weer een lekke band had en dat ik die moest 
plakken. Maar het was erger dan dat, de conciërge was in 
de ochtend gestorven. Ik vroeg of hij hem goed kende en 
hij zei: ‘Natuurlijk, hij was onze conciërge en hij verkoopt 
peren op het schoolplein’. Ik voelde tranen opkomen toen 
ik eraan dacht dat ik hem meer geld had willen geven en 
daarvoor niet de tijd genomen had. 
Mijn zoon leert me dat we allemaal met elkaar verbonden, 
en bij elkaar betrokken zijn. Ook al zijn we geen directe 
familieleden. AH-principe 5 kwam in me op: ‘Nu is het 
enige moment dat er is en ieder moment is bestemd om te 
geven’. Ik bedacht me dat als ik had 
toegegeven aan de impuls meer geld te geven, ik nu min-
der verdrietig zou zijn over zijn doodgaan. Het materiële 
dat ik hem beloofde, kan ik niet meer geven, maar ik voel 
me wezenlijk in liefde met hem verbonden, en besef dat 
we veel meer delen in eeuwigheid. Ik neem me voor 
principe 5 steeds in herinnering te brengen. En daarmee 
ieder moment in het nu te leven, in liefde en in geven.

Tasha Abdou
Vertaling: Emilia van Leent

I

Aan de

Heilige Geest

Zelf deze oefening doen?
Ga zitten en wees stil. Ga met je aandacht naar de meest vredige plek in jezelf. Verbind je zoveel 
mogelijk met de vrede die daar heerst. Stel dan innerlijk een vraag en laat het antwoord opkomen.

Lieve HG,  
Moet ik accepteren wat er gebeurt - ook als ik denk dat het 
anders zou moeten zijn? Of moet ik me meer richten op 
het neerzetten van wat ik wil?

Janny Buijs
 
Lieve Buijs,
Hoe vaak is het je al niet gebleken, dat juist dat wat lijkt te 
gebeuren het meest behulpzaam voor jou bleek te zijn?! 

Het zou toch heerlijk zijn te gaan vertrouwen dat je met 
innerlijke vrede als doel, geen dingen verkeerd kunt doen. 
Je loopt hoogstens eens een ommetje - daarin ontmoetend 
wat er is.

Vraag aan en antwoord van de liefde in onszelf
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Soms lijken wij mensen geld, seks en andere 

spelletjes over één kam te scheren met God 

– waarmee wij Hem tot afgod degraderen. 

Hoe komt dat? Emma Veenstra zoekt een 

nadere verklaring. 

Emma Veenstra 

p tv keek ik ooit vol verbijstering naar een 
programma over mannen met sekspoppen: 
plastic lustobjecten die de heren naar 
believen konden optuigen met blonde of 

zwarte haren, volle of kleine borsten, sexy ondergoed, 
noem maar op. Die ze gewoon even opbliezen als de boel 
een beetje verslapte of in de kast stopten als ze haar zat 
waren. Maar altijd willig tot hun beschikking. Eén man 
had een harem van wel 20 van die vrouwelijke speeltjes. 
Hij praatte met ze alsof ze echt waren en ze zeiden nooit 
wat terug. Dat was natuurlijk ook de bedoeling: lekkere 
seks zonder te worden tegengesproken. Namaakvrouwen 
hebben nooit hoofdpijn en willen ook van achteren.  
De meeste poppenbezitters leken mij eenzame figuren. 

O

Eén man had naast zijn verzameling een echte vriendin 
gehad, maar de poppen hadden het gewonnen: 
zij ‘verstikte’ hem met haar jaloezie. Ze kon natuurlijk niet 
tippen aan al die eeuwig jonge seksbommen, die nooit 
een lastige mening ventileerden. De haremprins had altijd 
gelijk. Hij was alleenheerser in zijn eigen, illusoire rijk.

Zelfgecreëerde dromen
Toch vroeg ik mij af of het verschil met ons, ‘normaal’ 
geachte mensen, wel zo groot is als het lijkt. Leven wij 
niet óók in zelfgecreëerde dromen? Ik heb verschillende 
vriendinnen die via internet druk daten en telkens de ware 
liefde gevonden menen te hebben. Tot ze hun potentiële 
kandidaat in levenden lijve ontmoeten. Dan valt hij altijd 
tegen: ineens beweegt, ruikt, praat of denkt hij verkeerd. 
Eigenlijk deugt alleen het ‘plaatje’ dat zij vooraf van hem 
hadden. Sommige vriendinnen hebben zelfs last van 
liefdesverdriet als hun date van vlees en bloed niet 
overeenkomt met het ideaalbeeld in hun hoofd. Maar ze 
gaan stug door, tot het ooit een keer ‘bingo’ zal zijn. 
Want hoop doet leven...   
Wat zit daar toch achter? Hoe komt het dat we ons bijna 
voortdurend in onze eigen wanen koesteren? Wie maakt 
zich daar niet schuldig aan? We snoepen, roken, drinken, 
internetten en kijken meer tv dan ons lief is, om vervol-
gens aan de haal te gaan met allerlei methodes om die 
foute verlangens weer af te leren. Ja, we wéten wel dat het 

ultieme geluk niet in een stuk chocola zit. Maar deson-
danks zoeken we het geluk in alles, behalve in onszelf. 
Tegenwoordig is, naast seks, vooral geld de nieuwe religie. 
Ooit begonnen als praktisch ruilmiddel, is het een eigen 
leven gaan leiden en houdt de genormeerde ‘waarde’ 
nauwelijks nog verband met de dingen waaraan we het 
uitgeven. Wie veel geld weet te vergaren, kan zelfs stil 
leven omdat de rente op rente vanzelf voortwoekert, daar 
hoeft ie niks meer voor te ‘doen’. En zo is geld een goed 
voorbeeld van de totale vervreemding, waar de mens van 
nu aan lijdt. Omdat geld symbool staat voor status, voor 
‘alles kunnen kopen’, voor macht, projecteren we in dat 
symbolische middel hetgeen oorspronkelijk het doel was: 
betamelijk kunnen leven.  Mijn sla voor jouw aardappelen, 

mijn hout voor jouw steen, samen een huis bouwen; een 
dak voor boven jouw lach en mijn traan. ‘Genoeg’ was 
waardevoller dan ‘te veel’ - wat moet je ermee als je in je 
graf ligt?
Ergens weten we het wel. We smullen niet voor niets van 
films als Scrooge (De vrek), die op romantische wijze 

Het poppenspel van God

Ja, we wéten dat het geluk niet 
in een stuk chocola zit
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aantoont dat een mens gelukkiger wordt van delen dan 
van schrapen. Maar ondertussen gaan we vrolijk met 
oppotten door. Zelfs op Koninginnedag gaat het steeds 
meer om de ‘buit’ dan om het ruilplezier. En zo wordt het 
doel van ons leven (vreugde, eenwording ervaren) omgezet 
in een onpersoonlijk idee-fixe, vastgeklonken als ware het 
Jezus aan het kruis. Een pop neemt de plaats in van het 
‘echte’ leven; in het casino vervangen plastic munten het 
‘echte’ gereedschap - geld. We zijn het ontstaansmotief van 

onze middelen vergeten en zien ze steeds vaker aan voor 
het originele doel. Al onze emoties, idealen en verlangens 
projecteren we in hulpinstrumenten: die worden heilig 
verklaard in plaats van het doel zelf. En uiteindelijk menen 
we niet meer zonder te kunnen; ons zicht op de oorspron-
kelijke bestemming is belemmerd door het ‘plaatje’ dat we 
ervoor hebben gezet: ons afgodsbeeld dat geluk, verbon-
denheid, vrijheid en liefde personifieert. We denken het 
te kunnen kopen, te kunnen ‘vangen’ en, als een eersteklas 
dictator, de vorm naar eigen hand te kunnen zetten.   

Het product God
Zelfs God is onderhevig aan dit vervreemdingsmecha-
nisme, ook hij wordt een product. Eenmaal gevangen 
gezet in onze dogma’s, blijkt Hij behoorlijk tegen te vallen: 
zodra Hij niet beantwoordt aan ons ‘beeld’, zien wij hem 
aan voor de duivel en vragen we ons af hoe ons mooi 
geconstrueerde liefdessymbool zoveel angsten op kan 
roepen. Terwijl we God zelf nota bene naar ons evenbeeld 
hebben geschapen in plaats van andersom. Hij is onze pop! 
En omdat iedereen zich een ander ideaalbeeld van Hem 
vormt, zijn ‘godpop’ anders aankleedt, voeren we de meest 
heftige oorlogen, ironisch genoeg, juist uit Zijn naam. 
Moslims, hindoes, christenen, joden, we claimen God 
allemaal als onze God, en de ánderen zijn de afvalligen. 
Dualiteit ten top. 

Sommigen maken er zelfs hun levensdoel van: God uitleg-
gen. Zij geven ‘alle antwoorden’ (zodat Hij weer in een 
kadertje past) en maken zo van zichzélf de ‘Schepper’ in 
plaats van een stap terug te doen en de Heilige Geest te 
laten spreken. Plechtig claimen zij een speciale positie als 
vertegenwoordiger van God en beschouwen zij ‘de ander’ 
als hun volgelingen. Sterker nog: er zijn geestelijke leiders 
die zich verbeelden dat die ander zonder hun tussenkomst 
überhaupt geen toegang tot God krijgt - als zouden zij een 
streepje voor hebben. En zo wordt de goegemeente er on-
der gehouden, dom gehouden, en leert zij af te vertrouwen 
op haar eigen beleving - niet beseffend dat de verbinding 

met God altijd rechtstreeks tot stand komt: een innerlijk 
proces waarin alles heelt.

Om-weg 
Wat gebeurt er als wij God inzetten als middel, als een 
excuus voor onze dogma’s? Hij wordt een Om-weg. 
Weliswaar roepen wij dat wij naar Zijn evenbeeld zijn ge-
schapen maar wij handelen daar niet naar. Wij projecteren 
slechts onze behoeftes in God, niet beseffend dat wij Hem 
daarmee in feite buiten onszelf plaatsen - en onszelf buiten 
schot. Jezus de Zoon zei: ‘Wij zijn allemaal  kinderen van 
God.’ Maar ondanks deze duidelijke uitspraak zwakken 
wij onszelf liever af tot volgelingen (precies zoals sommige 
dominees het maar al te graag zien). Wij durven niet zo 
ver te gaan, onszelf met Hem te identificeren, ondanks ons 
heldere beeld van het paradijs en ons verlangen daarnaar. 
Het lijkt misschien veiliger, die valse bescheidenheid, maar 
het houdt ons klein. En onverantwoordelijk. En in duali-
teit. Ons doel blijft zo altijd in de ‘toekomst’ liggen, bijna 
binnen handbereik maar nooit in het hier en nu. Nooit 
landen we in de eeuwigheid, in de ziel van Jezus Christus. 
Ook Hem gebruiken we als pop, als vervreemdend 
ruilmiddel. Het maakt Hem en de inhoud van het geloof 
abstract - en dus vrijblijvend, we kunnen er alle kanten 
mee op. Een illusoire Geest, waarvoor alles moet wijken. 
Het ultieme symbool van wishfull thinking. 
Ach, arme wij...

De vraag is: waarom doen we dat? Ik denk dat onze 
dromen een escape bieden uit het dagelijkse, per definitie 
beperkte, leven. We zitten immers in een eindig lichaam...
In de behoefte aan ontsnapping gaan sommigen zo ver het 
eigen lichaam te ‘ontkennen’, alsof het er niet toe doet, 
hoewel het de enige manier is waarop wij ons kunnen 
uitdrukken als mens. Het lichaam is de expressie van de 
geest, beide hangen samen en we moeten in de praktijk 
dan ook zien te dealen met beide fenomenen. Juist omdát 
het lichaam onze eindigheid als individu vertegenwoordigt 
- ons ‘ego’, waar we zozeer aan verknocht zijn maar dat tot 
stof vergaat. Dáártegen bestaan geen remedies.
Toch, met al die dromen onthouden wij onszelf juist het 
mooiste van het leven, namelijk het beleven ervan. We zijn 
zo druk illusies aan het najagen dat we voorbij zien aan de 
lentebloesem, aan de spontane lach van een kind. We ver-
geten zelfs dat onze ‘tijd’, de uren die we hebben ingepakt 
om ze efficiënter te kunnen gebruiken, een andere is dan 
de eeuwigheid. Wat dat betreft komen die mannen met 
hun poppen tenminste eerlijk voor hun illusies uit. ‘Dit is 
een pop. En zó wil ik het: bewust mijn droom belevend.’ 
Misschien hebben ze wel gelijk... Of kiezen we toch liever 
voor de rechtstreekse weg?•

Maar desondanks zoeken we het 
geluk overal, behalve in onszelf

Sommige mensen maken er hun 
levensdoel van: God uitleggen

Misschien hebben die mannen 
met hun poppen wel gelijk
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makkelijk gehad met mij, omdat ik haar heb gebruikt om 
al mijn boosheid op uit te werken. En niet op de manier 
zoals ik het voorheen ‘altijd’ deed. Maar nu op een 
zogenaamd ‘spirituele manier’, heel beschaafd! Maar 
ondertussen greep ik elke beweging die zij naar mij 
maakte om vergeving te vragen, aan om haar te laten 
voelen dat ze mij heeft afgewezen, en om haar te laten 
lijden. Ik heb haar afgelopen vrijdag een brief geschreven 
met grieven, oordelen en afwijzingen. 
God zij dank merkte ik, nadat ik de brief in de bus 
gegooid had, dat het geen goed gevoel gaf. Maar daar 

ging ik aan voorbij omdat ik vond dat zij het verdiende. 
Wat een arrogantie van mij. Ik koos voor het gelijk willen 
hebben en niet voor geluk. En ondertussen heb ik haar 
dochter van 11 jaar ook onaardig behandeld en beschul-
digd van van alles. Hoever kan ik gaan in mijn boosheid? 
Nou, zover dus!

Ik heb vrijdag ...van hart tot hart... (2011/1) in de bus 
gekregen. Toen ik zaterdagmorgen om half vier wakker 
werd, erg moe en verdrietig, ben ik ‘Eenheid in diversiteit, 
diversiteit in eenheid’ gaan lezen, en hoe mooi kan het 
gaan! Door dit verhaal over vergeven, buigen en ‘het spijt 
me’ zeggen vanuit het hart, wist ik ineens wat me te doen 
stond. Ik heb mijn kennis een totaal (ik krijg nu weer 
kippenvel) andere brief geschreven, waarin ik vanuit mijn 
hart ‘het spijt me’ heb gezegd. Ik heb geschreven dat het 
niets met haar te maken heeft, maar alles met een 
vernietigende boosheid in mij, die ik niet onderkende. 
Ook heb ik een kaart naar haar dochter geschreven om 
spijt te betuigen en gezegd dat ik erg onaardig tegen haar 
gedaan heb en dat het niets met haar te maken heeft, 
maar alles met mij. 
Kennelijk heeft dit kind het heel goed begrepen. Toen ik 
zaterdagmiddag wandelde kwam ik haar tegen. Ze liep 
aan de overkant van de straat, zag mij en Slim (de hond), 
en ze kwam met een enorme energie naar ons toe ge-
rend. Ik ervoer een enorme opluchting en blijdschap. Blij 
zei ze dat ze mijn kaartje had gekregen en dat het niet erg 
was wat er gebeurd was. Nu schieten de tranen me in de 
ogen over de vergevingsgezindheid van een kind van 11 
jaar naar een vrouw van 59, die beter had kunnen weten.
Vele dingen vielen samen. Het is nu zondagmorgen 5 uur. 
Ik ben totaal anders wakker geworden, niet moe, en vol 
vreugde, vrede en vrijheid. Hoe vreemd kan het gaan. 
Ik weet dat boosheid veel energie geeft, maar uiteindelijk 
tot uitputting en vernietiging van het goede in mij leidt. 
Dat heb ik nu ervaren. Ik weet niet hoe het verder zal 
gaan met de boosheid. Maar wat ik nu ervaren heb, is van 
grote waarde voor mijn verlangen naar vrede, vreugde en 
vrijheid.

Liefs van Emina

fgelopen zaterdag heb ik mogen ervaren hoe 
het voelt om vanuit het hart te vergeven en 
‘het spijt me’ te zeggen. En dat geeft mij een 
totaal andere energie-ervaring. 

Ik ben eerder op het werk tot de orde geroepen vanwege 
mijn strenge gedrag, vooral naar de kinderen op het 
speelplein. Door intensief de H.G. aan te roepen en het 
hele universum in te schakelen, hoopte ik erachter te 
mogen komen wat er zich écht in mij afspeelde. Ik wilde
er niet meer voor weg lopen.
Nu weet ik waardoor ik me gedroeg zoals ik me 
gedroeg. Dat was behoorlijk choquerend en confron-
terend. Het heeft te maken met boosheid in mij, tegen 
alles en iedereen en vooral tegen mezelf. Boos dat ik weer 
naast zulke mensen ben komen te wonen. Boos dat ik ter 
verantwoording word geroepen en anderen niet. Boos op 
kennissen met kinderen, waarvan ik vind dat ze die niet 
goed opvoeden. Boos op moeders op het speelplein die 
hun kinderen klein houden en voortrekken. En zo kan ik 
nog wel even doorgaan. En het mooiste is dat ik dacht 
dat ik het fantastisch deed. 
Sinds 1 januari 2011, toen ik het besluit nam om voor 
vrijheid, vrede en vreugde te kiezen, mezelf niet meer 
te verdoven met drugs en alles te willen ondergaan en te 
voelen, is deze boosheid in mij zich gaan ontwikkelen 
tot een niveau waar ik me tot afgelopen zaterdag niet van 
bewust was. Ik heb namelijk elke dag, op vele momenten, 
vergeven en zegenen geoefend en ik dacht echt dat het 
goed werkte. Ik had een enorme energie, maar lag 
‘s avonds al om half acht in bed van uitputting. Ik heb 
me suf gewandeld, gefietst en gemediteerd. Ik heb verge-
vingsvisualisaties gedaan naar mijn ouders, naar de man 
die zelfmoord gepleegd heeft en naar vele anderen waar 
ik iets mee gehad heb. Dus ik dacht dat ik veel boosheid 
had losgelaten. Nou niets is mindere waar. Ik heb met een 
kennis waar ik, naar mijn gevoel, door afgewezen ben, de 
confrontatie gehad die nodig was om erachter te komen 
wat er zich echt in mij afspeelde! 
Nu kan ik zeggen hoe schitterend het zich aan mij 
gemanifesteerd heeft en dat ik bereid ben er ook met 
integriteit naar te kijken. Deze kennis heeft het niet 
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Ik kan liefde zien in plaats van fouten!
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1...van hart tot hart...
H E T  H A R T

4 september 2011, Moorveld
Een Cursus in Wonderen
10 september 2011, Graauw
Familie- & Systeemopstellingen
24 september 2011, Moorveld
Satsang
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
4 december 2011, Amersfoort
Een Cursus in Wonderen
10 december 2011, Moorveld
Satsang
11 december 2011, Moorveld
Een Cursus in Wonderen
27 dec 2011 t/m 1 jan 2012
Van Oud naar Nieuw
21 januari 2012, Den Haag
Familie- & Systeemopstellingen
22 januari 2012, Den Haag
Familie- & Systeemopstellingen
18 februari 2012, Ossendrecht
Familie- & Systeemopstellingen
24-26 februari 2012, Wahlwiller
Training Familie- & 
Systeemopstellingen
10 maart 2012, De Lier
Familie- & Systeemopstellingen
16-18 maart 2012, Wahlwiller
Facilitatortraining voor het 
begeleiden van Attitudinal 
Healing- en andere groepen
31 mrt-1 april 2012, Groesbeek
Familie- & Systeemopstellingen
7 april 2012, Hilversum
Landelijke Facilitatordag
14 april 2012, Lottum
Familie- & Systeemopstellingen
21 april 2012, Hilversum
Trainingsdag Familieopstelling 
2 juni 2012, Moorveld
Satsang
16 juni 2012, Hilversum
Trainingsdag Familieopstelling

...VAN OUD NAAR NIEUW... 
Deze dagen zijn we erop gericht 
ons werkelijk te realiseren dat het 
verleden ‘voorbij’ is en dat 
Nu het enige is wat er is. In dit Nu 
zijn we ontvankelijk voor het leven 
dat zich eenvoudigweg ontvouwt. 
Daarin ontstaat de volheid van het 
besef ‘Dit-is-het’, en dat geeft 
onmiddellijk ontspanning. Stilte, 
uitwisseling, geleide meditaties, 
opstellingen en andere oefeningen 
maken deel uit van de dag. 
De vijfdaagse wordt geleid door Els 
Thissen. Anja van Aarle kookt voor 
ons heerlijke vegetarische maaltij-
den. De hele dag is (kruiden)thee, 
koffie, water en fruit beschikbaar.
27 dec. 2011 - 1 jan. 2012, 
Havelte
Di 18.00 – Zo 11.00 uur. 
Meeuwenveen, 
Meeuwenveenseweg 1-3, 7971PK. 
Cursus: € 300. Verblijf & eten: 
€ 300-2pk; € 400-1pk.

WORKSHOPS
Familie & Systeemopstellingen
‘Ja’ zeggen tegen dat wat er is! 

Die kans heb je in een familie- of 
systeemopstelling. Inzicht in de 
situatie en ‘ja’ zeggen voelt als het 
herwinnen van je vrijheid, die er 
overigens altijd al was. Het ge-
boortegezin, het huidige gezin, een 
werksituatie of strijdende elementen 
in een relatie of persoon kunnen 
onderwerp zijn van een opstelling 
waardoor patronen en spannings-
velden zichtbaar worden. Deze aan 
het licht te brengen, leidt vaak tot 
harmonisering en genezing. 
10 september 2011, Graauw
Zat 10-16 uur. Gemeenschapshuis 
Graauw, Dorpsstr. 46, 4569AK. 
Cursus € 70
15-16 oktober 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 november 2011, Hilversum
Vrij 10-16.30 uur. Nieuw Nazareth 
Dr. Cuypersplein 7, 1222 NC. € 70
21 januari 2012, Den Haag
Zat 10-16.30 uur. Buurthuis 
De Hyacint. Anemoonstraat 25, 
2565 DD. Cursus € 60 
(21 & 22 jan € 115)
22 januari 2012, Den Haag
Zon 9.30-16 uur. Buurthuis 
De Hyacint. Anemoonstraat 25, 
2565 DD. Cursus € 60 
(21 & 22 jan € 115)
18 februari 2012, Ossendrecht
Zat 10-16.30 uur. Volksabdij OLV, 
Ter Duinenlaan 199. Cursus € 70 

Activiteiten 
chronologisch

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

O Ik bestel (titel): 

 Van (artiest): 

 Datum:   Handtekening:

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

Aanmelding activiteiten e/o bestelling

A C T I V I T E I T E N  M E T  E L S  T H I S S E N  
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2 ...van hart tot hart...
H E T  H A R T
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(incl. lunch) 
Opgave:  Volksabdij 0164-672546/ 
info@devolksabdij.nl
10 maart 2012, De Lier
Zat 10-16 uur. Centrum De Spin, 
Van Rijnstraat 28, 2678 BP. 
Cursus € 70
31 mrt-1 april 2012, Groesbeek
Zat 10-zon 16 uur. De Poort, 
Biesseltsebaan 34, 6561 KC. 
Cursus € 150. Verblijf 1pk € 125; 
2pk € 115
14 april 2012, Lottum
Zat 10-16 uur. Kaldenbroek 1A. 
5973 RJ. Cursus € 70

Een Cursus in Wonderen
2011: 4 sep; 2 okt; 13 nov; 
11 dec
Moorveld, 10-12.15 uur. 
Op basis van donatie, tenzij anders 
vermeld.
4 dec. 2011, Amersfoort
Zo 14-15.30 uur. Meridiaancollege, 
Daam Fockemalaan 12, 3818 KG.

Meditatief Mandala Schilderen
is een reis naar binnen. In stilte laten 
we ons leiden door onze intuïtie. We 
tekenen, op basis van numerologie, 
de beelden die zich aan ons tonen 
en gebruiken de kleuren die zich 
aandienen. We werken met potlood, 
inkt en acrylverf. 
Om een mandala te maken hoef je 
niet gestudeerd te hebben of te 
kunnen 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 werk-
materiaal). Verblijf 1pk € 165 
25-28 oktober 2012, Wahlwiller

SATSANG
Samen zijn in waarheid, 
zien wie je werkelijk bent.
2011: 24 sept; 10 dec
2012: 2 juni
Zat 14-17 uur. Moorveld 
€ 20 per middag

TRAININGEN
Training Familie & 
Systeemopstellingen
Voor mensen die zelf opstellingen 
willen (gaan) begeleiden. Heb je 
belangstelling? Neem dan contact 
met ons op.
24-26 febr 2012, Wahlwiller
Vrij 10-zon 16 uur. Arnold Janssen 
Klooster. Capucijnenweg 9, 
6286 BA. Cursus € 200. 
Verblijf 1pk € 130
Trainingsdagen Familie & 
Systeemopstellingen
Hilversum: 19 nov 2011; 
21 apr 2012; 16 jun 2012
Za 10-16.30 uur. Nieuw Nazareth, 
Dr. Cuypersplein 7, 1222 NC. 
Cursus € 70 per dag.

Facilitatortraining voor het 
begeleiden van groepen
Attitudinal Healing (AH) gaat over 
het helen van je innerlijke houding. 
Het biedt je die mogelijkheid door 
het focussen op de 12 principes van 
AH, die voortkomen uit Een 
Cursus in Wonderen. In een 
AH-groep herinneren we elkaar aan 
onze heelheid door onbevoor-
oordeeld te luisteren en delen. 
De Facilitatortraining is bedoeld voor 
mensen die een AH-groep willen 
begeleiden of willen oefenen in het 
toepassen van het gedachtegoed in 
hun leven. Naast praktisch oefenen 
in het begeleiden van een groep, 
gaan we in op de betekenis van de 
12 principes en de 10 richtlijnen 
voor het werken in AH-groepen. 
Vaardigheden die in de training 
aan de orde komen: helder 
communiceren; empathisch en 
zonder oordeel luisteren; mensen 
hun eigen antwoord laten vinden; 
geen advies geven; met de ogen 
van liefde kijken; vertrouwen op de 
heelheid van de ander; omgaan met 
moeilijke situaties in de groep. 
Dat wat je je tijdens deze training 
oefent is bruikbaar in elke 
groepssituatie zoals bij ECIW-
groepen, een klas, familie, op je 
werk, een team, enz.
16-18 maart 2012, Wahlwiller
Vrij 10-zon 16 uur. Arnold Janssen 
Klooster, Capucijnenweg 9, 
6286 BA Wahlwiller. Cursus € 200. 
Verblijf 1pk € 130.

Landelijke Facilitatordag
Voor facilitators van AH- en 
Coursegroepen, mensen die de 
facilitatortraining hebben gevolgd, 
en/of overwegen een groep te 
starten.
7 april 2012, 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:
Marrigje Dijksma 06-13874436
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
Baarn:
Gretha van Loenen 035-5414179
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
Soest (1)6:
Maria de Wilde 035-6026486
Soest (2):
Rob Middeldorp 035-6025647
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:
Francijntje Keesmaat 040-2850323
Mieke Panhuysen 06-15354156 &
Diny Smits 040-2425260

Geldrop: 
Francijntje Keesmaat 040-2850323
Mierlo:
Anneke van Haendel 0492-663226
& Diny van Liempd 073-5492692
Francijntje Keesmaat 040-2850323
Ossendrecht:
Kees Zwinkels 0164-671255

Schijndel:
Diny van Liempd 073-5492692 &
Anneke van Haendel 0492-663226
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 (1):
Björn Stienstra 06-23563353
Maastricht (2):
Resi van den Booren 06-12334212
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
Giethoorn:
Marrigje Dijksma 0521-785052
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 

Geldrop: 
Francijntje Keesmaat 040-2850323
Baarn: 
Gretha van Loenen 035-5414179
Maastricht:
Resi van den Booren 06-12334212
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Stichting Miracles in Contact (MIC) heeft als doel:
- het uitdragen van de boodschap van het boek
  Een cursus in wonderen
- een contact- en informatiepunt te zijn voor personen en
  groepen en het doorgeven van activiteiten op dit gebied

MIC ontmoetingszondagen Amersfoort
Iedere eerste zondag van de maand (m.u.v. juli) bent u vanaf
13.30 tot 17.00 uur van harte welkom in het Meridiaan
College, Daam Fockemalaan 12, 3818 KG Amersfoort (route
zie MIC website). Na een interactieve lezing is er gelegenheid
tot uitwisseling, het inwinnen van informatie voor nieuwe
Cursusstudenten en kunt u studiemateriaal aanschaffen.
Entree: donatie € 8,00 incl. koffie/thee.
4 september - Diederik Wolsak. Kies opnieuw
We gaan op zoek naar onze overtuigingen. Sommige liggen
diep verborgen. Onze verslavingen of kwesties die we
in ons dagelijks leven ervaren, komen voort uit ons geloof
in de gevoelens die deze overtuigingen veroorzaken. 
Kom met vragen en kwesties uit je leven!
2 oktober - Paul Goudsmit. De eenvoud van Een cursus
in wonderen
We gaan kijken naar drie verschillende lijnen. De 1e is de
introductie “niets werkelijks kan bedreigd worden” die
spreekt van Eenheid, één God, één Waarheid, het tegendeel
kan niet bestaan. De 2e is “wil je hebben, geef alles aan
allen.”Dit betekent openheid, eerlijkheid en consistentie. 
Om de 3e lijn te horen, nodigen we je uit te komen!
6 november - Juno en Bert Quist

MIC Magazine 2/11
Geld – Vorm versus Inhoud
Al het geld is van iedereen. Heel helder, haast in klinkende
munt, legt Margot Krikhaar fijn uit waar je je werkelijke
winst vandaan haalt. “Geld geven waar Gods plan dat
beschikt, kost niets. Het achterhouden is peperduur.”
Investeren in heiligheid. Ook Wilma Vermij doet een duit
in het zakje. Zo zuiver als zilver is haar redenatie, die je eraan
herinnert dat het je aan niets kan ontbreken. “Zoek eerst het
koninkrijk van God...”
Financieel expert Ivo Valkenburg. “We doen werk waar
we inhoudelijk niet achterstaan en werken veel harder dan
we willen, allemaal uit angst voor gebrek aan geld. Geld is
één van de grootste excuses om niet te leven.”

MIC Magazine ontvangen? Als donateur ontvangt u MIC
Magazine. Hiervoor kunt u een machtigingsformulier 
downloaden van onze website of aanvragen via ons kantoor.

Stichting Miracles in Contact, Postbus 3086, 
3760 DB Soest, 035 888 30 73, di en vr 10:00-16:00 uur.
info@miraclesincontact.nl www.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.

MARRIGJE DIJKSMA biedt begeleiding bij: ‘Een cursus in 
wonderen’, Attitudinal Healing, problemen, levensvragen, 
begrafenis en crematie. Vestigingen in Giethoorn en 
Groningen. Tel. 0521-785052 en 06-13874436, 
email: marrigjedijksma@telfort.nl 
www.praktijkgeloofs-enlevensvragengroningen.nl
 
FAMILIE OPSTELLINGEN Op zaterdag middagen door 
Marjo de Vries (opgeleid door Els Thissen). 3 sept, 8 okt, 26 
nov. van 1 tot 5 uur  in Utrecht. Kosten: € 35 per middag. 
info@alunacoaching.nl / 06-26340091

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. 
18 sep: Henny van der Feer, ‘Vandaag wil ik in vrede zijn.’
16 okt: Jos Visser, ‘Het verleden is voorbij; het kan mij 
niet raken.’
20 nov: Tom Oosthuizen, ‘Zoek niet buiten jezelf, 
want dat is tot mislukken gedoemd.’

E N  V E R D E R . . .

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
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Glimlach

Een glimlach die uit de ziel komt

is een geestelijke ontspanning.

Een waarachtige glimlach is iets zeer schoons:

het kunstwerk van de Liefde die in ons woont.

Leer zo vriendelijk glimlachen als een kind.

Het is goed om met overtuiging te zeggen:

Ik zend een liefdevolle gedachte uit 

aan heel de wereld ...

Moge iedereen gelukkig

en gezegend zijn.

Vrij naar: De meesters van het verre oosten, 

H5 pag. 31, Ankh-Hermes, Deventer.
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moeite genomen daarvoor te reizen. Wat me opviel bij de 
vragen die ik hen stelde was, dat het niet uitmaakt in welke 
omstandigheden je verkeert. Zo was er een man wiens 
been er was afgereden door een niet verzekerde automo-
bilist. De politie had er niets over op papier gezet en hij 
kreeg geen enkele schadevergoeding. Daar zat hij enorm 
mee. Ik vroeg hem “Zou jij liever die chauffeur willen 
zijn?” Nee, dat wilde hij niet. “Of liever die politieagent?” 
Nee, ook niet. Ik zei: “Dus heb jij het beste deel van de 
deal; je hoeft niet die chauffeur te zijn en niet die agent”. 
“Dat klopt!” zei hij - en er verscheen een grote glimlach 
op zijn gezicht. Een ander voorbeeld. Er was een 30-jarige 
vrouw met een naar men zei doofstom kind, dat vanwege 
zeer zwakke, kromme benen in een rolstoel zat. De zorg 
van de vrouw zat hem in het feit dat als het kind ouder & 
zwaarder werd, zij hem niet meer kon tillen. Ze huilde bij 
het idee. Ik zei: “Ik begrijp dat jij dat als een probleem ziet. 
En wat vind je zoon ervan, is het voor hem een probleem?” 
Ze keek naar haar werkelijk strálende kind en antwoordde 
dat het voor hem geen probleem was.’

Het spijt me
‘In Nederland hebben we er ook mee te maken dat men-
sen geslagen of verkracht worden. Het trof me dat het lijkt 
alsof dat in Kameroen vaker gebeurt en normaler gevon-
den wordt. Alsof het bij het leven hoort dat mensen letsel 
hebben. Gezondheidszorg is voor velen te duur. En woon 
je in de bush dan ben je ervan verstoken. Mevrouw Ebun, 
over wie straks meer, was aan één oog blindgeslagen door 
haar man. Een arts vertelde dat als zij naar een ziekenhuis 
had kunnen gaan, ze nu nog zou zien. De een na de andere 
deelnemer kwam met een verhaal over een lichamelijke 
beschadiging of handicap. Als oefening verdeelde ik de 
groep in een binnen- en buitenkring zodat men tegenover 
elkaar stond. Wat er voor ieder afzonderlijk speelde hoefde 
niet te worden verteld, dat wist ieder wel voor zichzelf. 
De oefening was dat ieder tegen degene tegenover hen zei:

Als een zandstorm...                                  
Dolgraag wilde de Afrikaanse Tasha Abdou in 

Nederland aan de Attitudinal Healing facilita-

tortraining deelnemen. Na twee jaar vergeefs 

geprobeerd te hebben daarvoor een visum te 

krijgen besloot Els Thissen hem die training in 

zijn eigen land, Kameroen, aan te bieden. En 

dat, bijgestaan door Emilia van Leent.

Annemarie van Unnik

e volledige beschikbaarheid van Els Thissen aan 
Tasha’s wensen, resulteerde in een driedaagse 
facilitatortraining, het begeleiden van 
AH-groepen en het geven van diverse work-

shops, waaronder een in een tehuis voor gehandicapten. 
En een televisie-optreden op de nationale televisie.
‘Toen ik in Kameroen uit het vliegtuig stapte, was het alsof 
ik mijn benen brandde aan een hete straalkachel. Wat een 
ongelofelijk hitte. Vervolgens dacht ik: daar ga ik verder 
geen aandacht aan geven! Ik was daar omdat Tasha Abdou 
in Nederland de AH-facilitatortraining wilde volgen en 
geen visum kreeg. Hij werd, in een slechte periode in zijn 
leven, geraakt door Jampolsky’s boek Liefde is angst laten 
varen. Hij was zijn baan kwijt - en vanwege drankmisbruik 
had zijn vrouw hem buiten de deur gezet. Zwervend over 
straat viel zijn oog op dat boek. Hij kocht het van zijn 
laatste geld met het idee: van angst weet ik alles maar van 
liefde niets. De lessen uit het boek volgend had hij binnen 
twee maanden weer een baan. En ook van de drank af, 
mocht hij weer thuiskomen.
De eerste workshop vond plaats in een tehuis voor gehan-
dicapten. We kwamen er binnen en het voelde alsof we 
werden opgetild. De dag erna kwam een heel clubje van 
die mensen naar de volgende workshop. Zij hadden de 

D
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 “Het spijt me wat je is overkomen in je leven”. En dan 
schoven de deelnemers door naar de volgende persoon en 
zeiden dit opnieuw. En dat zo’n 15 keer. Door de 
compassie in die welgemeende woorden kon er heling 
plaatsvinden. Zodanig, dat de één een boek kon 
verscheuren en de ander een noot kon kraken.
Een man vertelde de derde dag van de training het volgen-
de verhaal. “Al mijn hele leven houd ik in een boekje bij 
wie mij, wanneer, wat heeft aangedaan. Gisteren voelde ik 
hier zo’n liefde, dat ik het, thuisgekomen, heb verscheurd. 
Ik wil dat niet langer. Daarna ben ik gaan slapen en ik 
droomde dat ik in het midden van een plant zat. Die plant, 
die ze hier de vredesplant noemen, werd groter en groter. 
Er omheen kwamen er allemaal van die planten bij met 
daarin de groepsleden van de training”. Terwijl hij het 
vertelde was hij tot tranen toe geroerd en wij ook.

Er waren twee vrouwen voor de facilitatortraining uit 
Nigeria gekomen. Een van hen, de 80-jarige Ebun, een 
voormalig ambassadeur voor Nigeria in Mexico, is in haar 
thuisland begonnen met een centrum voor AH. Zij ver-
telde diezelfde ochtend: “Nu pas begin ik echt te begrijpen 
wat Attitudinal Healing voor je kan doen, hoe het je kan 
raken; de reikwijdte ervan. Gisteren is er in mij een heel 
oude noot gekraakt. Ik was me er zelfs niet van bewust dat 
die er was - en het had te maken met mijn jeugd. Nadat 
die gekraakt was verschenen vannacht in mijn droom alle 
mensen uit mijn jeugd. Ze kwamen met lachende gezich-
ten naar me toe, in vrede en harmonie. Ik had ze in geen 
jaren meer gezien en misschien zijn ze al dood. En er is nu 
vrede gekomen in een situatie van weleer”.’

Vrede en eenheid
‘Kameroen is een fantastisch land en ik zou er zo kunnen 
wonen. Bij de mensen die ik ontmoette ligt het hart direct 
aan de oppervlakte. Er is een groot begrip vanuit het hart 
- alsof er nauwelijks iets mentaals tussen zit. Zaken vanuit 
het hart worden onmiddellijk verstaan. Dingen gebeu-
ren en er wordt verder geleefd, zoals kinderen dat doen. 
Tegelijkertijd is er een gevoeld verlangen naar verandering. 
“We need a change in attitude” wordt er vaak gezegd. Op-
houden met corrupt zijn, met elkaar te slaan, verkrachten, 
vermoorden, en met stammendenken. De nadruk leggen 

op sociale klasse, opleidingsniveau, politieke voorkeur en 
stamverband gaat ten koste van eenheid. Bij AH ligt juist 
daarop het accent. Iederéén is welkom - en dat heeft de 
mensen getroffen. De uitnodiging is: Kijk door de bui-
tenkant heen, naar waar we gelijk zijn en één. Tasha zei: 
“Attitudinal Healing zal zich als een zandstorm over Afrika 
verspreiden, er is zo’n behoefte aan om het anders te doen”.
Ook de tv-show waarin AH bij monde van Emilia en 
Tasha het hoofditem vormden, ging daarover.
Ik heb me enorm welkom gevoeld, geleid en gedragen. 
Ik hoefde van tevoren niet te weten wat we gingen doen. 
Tasha haalde ons op, we kwamen ergens aan en gingen aan 
de slag. Doordat Emilia mijn werk zo goed kent vertaalt 
zij fantastisch. Op de derde trainingsdag begonnen mensen 
antwoord te geven voordat er vertaald was. Alsof er door 
de woorden heen geluisterd werd. We deden oefeningen 

om mensen dicht bij elkaar te brengen, ongeacht de 
barrières van bijvoorbeeld sociale klasse. Daardoor leerde 
men elkaar kennen en werd ontdekt dat iedereen met 
dezelfde dingen zit. Arm of rijk, man of vrouw, als je 
geslagen wordt veroorzaakt dat dezelfde pijn. Dat werkelijk 
begrijpen leidt tot nieuwe vriendschappen en onderlinge 
behulpzaamheid. We hadden een gouden tijd. Eenmaal 
thuis kon ik er niets over vertellen, omdat het niet in 
woorden te pakken was. 
Met de vraag “Waar ging dit nu eigenlijk over?” trok ik 
thuisgekomen een ECIW-citaat uit het kaartenbakje en las: 
Zoals God mij naar jou heeft gezonden, zo zal ik jou 
naar anderen zenden. En ik zal samen met jou tot hen gaan, 
zodat we aan hen vrede en eenheid kunnen leren (T8.IV.3:10-11).’ •

VHTH, jrg.5 nr. 3

We hebben geen angst voor wat er is

maar voor de angst zelf.

Ik zou zeggen: laat angst los - of duik erin.

Maria de Wilde
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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.    

Inge Herrebout (1935) woont in Leiden. 

Zij deed maatschappelijk werk, was coördinator 

bij telefonische hulpdiensten en actief in de 

vredesbeweging. Zij is moeder, oma en Quaker.

a de uitzending van Het vermoeden met Els 
Thissen abonneerde ik me op VHTH. De 
verbinding die zij maakt tussen verschillende 
stromingen (ECIW/AH/Familieopstel-

lingen/The Work) sprak me erg aan, evenals de 
vredesgerichte stukken en interviews in het blad. Het 
past bij mijn eigen spirituele richting: de Quakers. 
Nieuw voor mij is de informatie over engelen. 
En grappig dat het allemaal een plaats heeft in het blad. 
Is het uit dan gaat het naar vriendinnen.
In het katholieke Brabant groeide ik op in een niet-gelo-
vig gezin. Omdat het anders sneu was, kreeg ik in de tijd 
dat mijn vriendinnen communie deden ook een witte 
jurk, maar dan weer niet de witte schoenen. Zelfs mocht 
ik mee naar hun kerk, maar ik vond dat eng. Als iedereen 
op de knieën viel, wist ik niet wat te doen. Dankzij het 
huisbezoek van een dominee ging ik naar een Christe-
lijke school. Ver lopen, maar mooie Bijbelverhalen. En 
Jezus vond ik fantastisch en ik kon hem goed navoelen. 
Dan waren Jozef en Maria hem kwijt, vonden hem 
eindelijk terug in de tempel, zei hij: “Weet je niet dat ik 
moet zijn in het huis mijns vaders?” Dan dacht ik: 
Ja natuurlijk moet je daar zijn! De school vormde de 
start van mijn religieuze ontwikkeling.
Met een Duitse moeder had ik lieve familie in Duitsland. 
Dat die in de oorlog ineens de vijand waren, was voor 

mij zo verwarrend. En ik begreep nooit dat de Duitsers 
die ik kende als prettige hoog ontwikkelde mensen, zich 
zo achter Hitler konden scharen. Ook nam ik het de 
kerken kwalijk dat die zich niet tegen hem keerden. En 
dan Christenen die zomaar de wapens opnamen! In de 
geest van Jezus draait het toch om liefde en vergeving?’

Religieus en een vrijheidsdier
‘Mijn man ontmoette ik doordat hij vaak langsfietste als 
ik de hond uitliet. En op een dag vroeg hij me per brief 
mee naar het strand. Met zijn eerste blik op mij (dat meisje 
met die groene jas en witte keeshond) had hij geweten: 
met haar wil ik trouwen. Ik was daarvan helemaal niet 
overtuigd en het zou nog jaren duren. Hij was zó 
vastberaden - en daar viel ik op! Eenmaal getrouwd 
was ik niet een gemakkelijke partner. Maar als ik vroeg 
of hij nog verliefd op me was, antwoordde hij steevast: 
“Ik vrees dat het ongeneeslijk is”. 
Hij was anti-Christen, ik religieus en een vrijheidsdier. 
Uiteindelijk vond ook hij een innerlijke weg: de 
Vrijmetselarij. Door zijn werk woonden we in diverse 
universiteitssteden en 18 jaar geleden is hij overleden. 
In gedachten communiceer ik nog met hem. Hij blijft 
een van mijn raadgevers.
In dienst als maatschappelijk werker kwam ik nogal eens 
iets tegen over Quakers. En toen ik me verdiepte in wat 
zij voorstaan, vond ik hun vredesgetuigenis belangrijk. 
Die stamt uit 1650 en daarin staat dat ze niet de 
wapens zullen opnemen voor de koninkrijken van deze 
wereld, noch voor die van God. Ze waren betrokken 
bij de afschaffing van de slavernij, bij allerlei hervor-
mingen, ze doen humanitair werk en zijn op praktische 
wijze gericht op verzoening. Ook is er het geloof in het 
goddelijke in ieder mens. En daarop richten zij zich bij 
conflicten. Het raakte diep aan wat ik vanbinnen voelde 
als juist. In die tijd was ik actief bij de vredesbeweging. 
Het leger traint in vernietigen van vijanden, het vredes-

Mijn bijdrage aan vrede is gelukkig zijn

‘N
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Een gelukkig mens zijn
‘Met de leegloop van kerken is er veel behoefte aan 
inspiratie; de wens te kunnen putten uit de bron en daar-
mee vertrouwen te bewerkstelligen. Stilte is daarbij een 
groot hulpmiddel, net als het uitwisselen van ervaringen. 
Ieder leven is uniek en heeft een bedoeling. Ik hoop dat 
mijn godsvertrouwen zichtbaar is voor anderen. Het is 
de dragende kracht in mijn bestaan. Ik zou mensen graag 
helpen hun bron te ervaren en van daaruit te leven. En 
mijn hulp daarbij kan zijn: een luisterend oor bieden, een 
goede buur zijn, of uitwisselen waar het om gaat in het 
leven. Elkaar verrijken is een wederzijds proces. En door 
een ander innerlijk te zegenen in zijn heelheid, gebeuren 
er soms dingen die je niet voor mogelijk houdt. Zegenen 
boort een liefdesstroom aan in jezelf die naar de ander 
uitstroomt - en kan voor beiden voelbaar zijn. 
Ik word steeds onbezorgder en kan dingen meer laten 
voor wat ze zijn. Zelfs oorlogen. Het helpt dat ECIW 
stelt dat het leven een illusie is. Dat verwart me, en helpt 
me om dingen in breder perspectief te zien. Eerst wilde 
ik alles oplossen, maar inmiddels ken ik mijn beperkingen 
- ik overzie het grote doel ook niet. Zowel de Quakers 
als ECIW staan een innerlijke weg voor die aanspoort tot 
uiterlijk handelen. Bijvoorbeeld, heb je een probleem: ga 
zitten en doe niets. Verbazend wat er gebeurt. Ik moest 
eens samenwerken met iemand die ik niet capabel achtte. 
Ik bad en kreeg aangereikt: verander je denken over haar, 

kijk met de ogen van liefde. Dat deed 
ik, stelde mijn verwachtingen bij, en 
vanaf dat moment werkten we prima 
samen. Het is een scholingsweg in 
positief kijken. Tegenwoordig denk ik 
dat mijn beste bijdrage aan wereld-
vrede is: een gelukkig mens zijn. Dan 
hoef ik geen agressie kwijt. Ik ben 
ook gelukkig, inclusief uitdagingen 
zoals kanker, die nu overwonnen lijkt. 
Ik vertrouw op een goede afloop. 
Zo niet... dan vertrouw ik erop dat ik 
het aankan. Dus waarom me zorgen 

maken? Ik geniet van alle lieve mensen om me heen en 
de inspiratie van de spiritualiteit. Er gebeurt veel moois 
in mijn leven en er is veel om in dankbaarheid op terug 
te kijken. En mijn wens is het om zowel tijdens hoogte- 
als dieptepunten te leven van hart tot hart.’

Annemarie van Unnik

werk in het voorkomen van vijandschap. Wat ik zal doen 
in spannende situaties weet ik niet, maar ik heb me wel 
voorbereid op de keuze voor vrede en volgde cursussen 
geweldloze communicatie.’

Vrede leren
‘De oorlog in Vietnam was voor mij onverteerbaar. Wat 
ik als kind meemaakte zag ik nu op tv. Ik had wel willen 
roepen: Stop het geweld! Demonstrerend voor vrede 
kwam ik soms zo gefrustreerd thuis, dat ik de kinderen 
het liefst om de oren had geslagen. En voelde wel... Inge, 
dit kan niet. Toen vroegen wij aan een psychologe in 
onze Quaker-groep of zij ons vrede kon leren. “Nee,” 
antwoordde ze, “maar ik kan jullie wel helpen jezelf 

goed te leren kennen, waardoor je beter leert omgaan 
met anderen en conflicten”. Die uitdaging zijn we aan-
gegaan en we hebben veel geleerd. Onverwerkte zaken 
en onze agressie daarover kwamen boven tafel. We leer-
den onszelf meer te waarderen, inclusief schaduwkanten. 
En spreken vanuit een ik-boodschap en luisteren naar 
gevoelens van anderen en onszelf. Dat werkte goed.  
Op zondagmorgen zitten wij Quakers een uur lang in 

stilte bij elkaar. Ik probeer me dan te openen voor het 
goddelijke. En soms bij problemen overweeg ik die in de 
geest van Gods liefde. Vanuit de stilte kan iemand opstaan 
en vertellen wat hem/haar op dat moment beweegt. 
Wonderlijk is dat dit soms precies van toepassing is op 
mijn probleem. Ik kan ook echt het gevoel hebben door 
God geleid te worden om iets te zeggen. Met elkaar 
bouw je iets op dat uitstijgt boven individueel mediteren. 
Na dat uur staan we op, geven elkaar de hand en gaan 
koffie drinken. We doen niet aan dogma’s, voorgangers, 
orgels, of sacramenten. En we geloven in een God van 
liefde en vergeving en proberen in die geest te leven. 
De stille zondagmeeting ondersteunt dat. Wonderen zijn 
mij niet vreemd, een grote verlichtende ervaring echter 
heb ik nooit gehad. Dat verwacht ik bij mijn overgang. 
Geboren uit God keer ik in God terug.’ 

Mijn bijdrage aan vrede is gelukkig zijn

VHTH, jrg.5 nr. 3

Het delen van wat er speelt

maakt het probleem al lichter.

Mirjam Bossink

'Wat ik zal doen in               
spannende situaties  
weet ik niet, maar ik  

heb me wel  
voorbereid op de  
keuze voor vrede.'
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Pieter Smit (1936) leeft in zijn geboorteland 

Zuid-Afrika een opmerkelijk leven. In de 

artikelen die hij schreef voor VHTH gaf hij ons 

daarvan al wat inkijkjes. Tijdens zijn recente 

verblijf in Nederland, waarbij hij deelnam aan 

een Facilitatortraining, interviewde Annemarie 

van Unnik hem.

Annemarie van Unnik

ijn leven gaat over het pad terugvinden 
naar mijn Zelf; me ontdoen van wat de 
waarheid in mij verbergt. De wereld 
leert me dat ik mijn leven moet maken. 

Maar ik heb ontdekt dat dit niet hoeft, het is reeds 
gemaakt. En het plan van mijn Schepper werkt beter dan 
het mijne, is nader aan mijzelf, dichter bij mijn hart.’

Er is niets te vrezen
‘Mijn leven is nooit begonnen, het was er altijd al. Maar 
in dit lichaam begon het met een leven dat aan flarden 
was. Enig kind was ik, en al heel vroeg zonder ouders. Als 
vierjarige leefde ik alleen in een gebied tegen de bergen 
aan. Ik sliep buiten in de bomen en als het regende in 
een leegstaande hut. Ik was een straatkind allang voordat 
er straten waren. En was er trots op dat ik ook zonder 

ouders wist door te gaan met leven. Daardoor leerde ik 
dingen die anderen niet leerden. Op een keer was ik de 
woestijn ingegaan en ontmoette daar een Bosjesman. Hij 

vertelde me iets dat me altijd is bijgebleven, namelijk: “Er 
is niets te vrezen, want the universal witness (goddelijke 
tegenwoordigheid) is altijd bij je”. Bij verschillende 
ervaringen met wilde dieren heeft het feit dat ik niet bang 
was me gered. Bijvoorbeeld, met een Bosjesman ruilde 
ik een keer mijn broek voor zijn pijl & boog. Toen ik 
daarna de bosjes in liep, bleek er ineens een grote leeuw 
achter mij te staan. En ik was altijd al klein. Op dat 
moment herinnerde ik mij: “Er is niets te vrezen”. En toen 
zag ik die leeuw aarzelen - en vervolgens weglopen. Een 
Cursus In Wonderen zegt ook dat er niets te vrezen is. 
Bij mij komt die kennis inmiddels voort uit ervaring.’

Op zoek naar groter waarheid
‘Soms mocht ik eten bij een predikant. En die kaartte 
mijn toestand aan bij de overheid en zo kwam ik terecht 
op een soort internaat. Omdat ik me daar opgesloten 
voelde, glipte ik vaak weg om buiten te zijn. Al was ik 
niet vaak op school, toch waren mijn examenresultaten 
zo goed dat ik een beurs kreeg voor de universiteit. 
Tegen die tijd was ik al behoorlijk teleurgesteld in de 
wijze waarop predikanten en leraren te werk gingen. 
In mijn hart was ik op zoek naar een grotere waarheid. 
Verrukt was ik dan ook toen bleek dat de universiteit 
het vak zielkunde doceerde. Dat was het waarover ik 
wilde leren! Helaas bleek het te gaan om academische 
geschiedenis - en had het niets te maken met hart of ziel. 
Eenmaal afgestudeerd werd ik door een professor aange-
steld als docent psychologie aan de universiteit. Toen hij 
me het jaar daarop opnieuw vroeg, wilde ik niet weer 
hetzelfde doen, ik wilde groeien. Het werd de psychiatrie 
in Johannesburg. Daar leidde ik psychiatrisch verpleeg-
kundigen op, deed de administratie en had 22 regionale 
instellingen onder mijn hoede. In 1960 trouwde ik. 

Angst laten varen en heel worden
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Er is niets te vrezen

‘M
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ging overal kapot. Bij een andere fabriek moest men 
flessen van een lopende band halen. Vanwege de hoge 
productiesnelheid hadden in een jaar tijd 52 mensen hun 
hand verloren in de machine. En dan werd er gewoon 
een nieuwe arbeider zonder inwerktijd aan de band 
gezet. Omdat het bedrijf daarvoor overheidsboetes kreeg, 
werd ik als consultant geraadpleegd. Een organisatie 
bewust maken van het gebrek aan zorg voor de mensen, 

begon ik altijd van bovenaf aan. Het bestuur moet naar 
je willen luisteren. En het kost geld. Waren zij overtuigd, 
dan ging ik naar de volgende laag. Het bewustzijn moet 
ontstaan van het feit dat we allemaal mensen zijn - en 
belangrijk. En dat goede maatregelen voor je personeel 
op den duur kostenbesparend kunnen werken. Tegen-
woordig zijn arbeidsomstandigheden vastgelegd, maar in 
mijn tijd was dat helemaal nieuw. Ik moest het allemaal 
zelf uitvinden en ben trots op de monumenten die ik 
op dat vlak heb nagelaten: een voor veel mensen sterk 
verbeterde situatie.’

Aanwezig zijn
‘Veel boeken van oosterse meesters heb ik gelezen, maar 
ik zocht iets wat nader aan mijn westerse cultuur lag. 
ECIW heeft mij wakker gemaakt en na negen jaar studie 
was ik ervan vervuld geraakt, zoals wanneer je iets kookt 
het uiteindelijk gaar wordt. Vanaf dat moment ging ik mij 
bezighouden met AH. Geven en ontvangen is één. Als ik 
in de ogen van een leerling kijk, kan ik alleen herkennen 
wat ik weet in mezelf. Als ik bij zulk contact aanwezig 
ben in het moment, gebeurt er wat er gebeuren moet; 
ik weet wat ik moet doen. Richt iemand een machine-

geweer op me, dan ga ik op de loop. Houdt iemand zijn 
armen wijd open dan omhels ik. Mijn vertrouwen is 
groot. En zolang ik mijn hoofd erbuiten houd en niet 
oordeel, gaan de dingen goed. Als je weet dat de kern 
van ons wezen liefde is, oordeel je niet. En het gaat om 
die momenten van de aanwezigheid - van het licht van 
de liefde van wat is. Ik heb jou genoeg lief om je te laten 
zien wat je moet zien - omdat het tegenwoordig is. 
Ware liefde is herkenning. En dat herkennen in elkaar, 
daar kun je allebei in groeien.

Waarom ik op mijn vrouw viel? Liefde gebeurt, het is 
niet zozeer dat je kiest. Toen ik jong was hebben mijn 
hormonen me naar de vrouwen gejaagd. Na 38 jaar 
huwelijk zijn we gescheiden en hebben nog steeds goed 
contact met elkaar. Samen hebben we twee zonen en 
drie dochters. Twee ervan wonen ver weg - en ik mis ze.’ 

ECIW & AH
‘Op het moment dat ik in 1983 uiteindelijk ECIW vond, 
woonde ik nabij het Krugerpark in een huis met een 
grote woonkamer. Daar zou die avond iemand 
komen spreken over kleurentherapie, allerlei artsen waren 
speciaal daarvoor gekomen. Maar toen bleek de spreker 
per ongeluk de tas van zijn vrouw bij zich te hebben en 
daarin zaten alleen drie blauwe boeken. En zonder zijn 
materialen kon de lezing niet doorgaan, dus gingen de 
mensen naar huis. Met z’n drieën: hij, ik en iemand die 
bleef, zijn we met ECIW aan de slag gegaan. 

En later met een groep. 
We bestudeerden het en 
bespraken onze ervarin-
gen. Over de beginselen, 

verpakt in zeven principes, begonnen we lezingen te 
geven om mensen bewust te maken van gezondheid, van 
hun attitude. We boden daarbij praktische oefeningen aan 
om het te ervaren. Om meer over Attitudinal Healing 
te leren ging ik naar San Francisco, waar de grondlegger 

van AH, Jerry Jampolsky, woont. Maar het lukte maar 
niet hem te ontmoeten Toen ben ik er workshops gaan 
volgen bij Ken Wapnick, Marianne Williamson en Tara 
Sing, en ging geïnspireerd naar Afrika terug. En sinds 
ik weet van AH-Nederland correspondeer ik met Els 
Thissen. Zij stuurt me regelmatig stapeltjes VHTH-tijd-
schriften. Dat blad zie ik als een nest waarin de waarheid 
wordt uitgebroed. Het ecologische huis van hooibalen 
waarin ik woon, trekt nogal wat toeristen. En aan hen 
deel ik ze uit. Weet je, ik bouwde dat huis van hooi 
omdat ik ervan overtuigd was, dat ik net als mijn ouders 
niet oud zou worden. Maar nu gebeurt dat toch - en het 
huis blijft gewoon goed. Ik drink water uit de bergen en 
kook met behulp van op spiegels weerkaatst zonlicht, 
zo bak ik ook mijn brood.’

Organisaties bewust maken
‘Voordat ik in 1989 met pensioen ging, was ik human 
resource consultant: bedrijfspsycholoog. Is een organisatie 
ziek dan is de oorzaak vaak een gebrek aan communi-
catie en liefde. Dat probeer je te herstellen door de 
mensen daarvan bewust te maken. Zo werd mijn hulp 
ingeroepen bij een fabriek waar men flessen verfde. Om-
dat het zulk smerig werk was, gebeurde dat in de kelder. 
Daar werkten de mensen in de gifdampen en hun huid 

Angst laten varen en heel worden

Ik weet wat ik moet doen

Mijn huidige baan is instrument zijn

Ware liefde
is herkenning.
En dat herkennen
in elkaar,
daar kun je allebei
in groeien.
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Het belangrijkste wat ik geleerd heb is aanwezig zijn.  
Van de 24 uur per dag investeer ik een bijbelse tiende 
aan stil worden. Dat doe ik aan het begin van de dag. 
Dan luister ik naar binnen en niet naar mijn gedachten, 
maar ik zie ze wel. Ze komen binnen, ik kijk ernaar en 
laat ze gaan. Ik investeer in aanwezig zijn. Mijn huidige 
baan is instrument zijn. Het leven gebeurt, ik hoef mijn 
leven niet te plannen. Ik plan mijn tijd en laat dan los. Ik 
ben gelukkig, gezond en heb wonderlijke ontmoetingen 
met mensen, dieren en planten. Ik praat tegen planten, 
bedank ze voor hun schaduw of vruchten - en zeg sorry 
als ik een takje afbreek. Dat klinkt belachelijk maar ik 
voel me er goed bij.
Als kind had ik een zwakke gezondheid: astma en zeer 
slechte ogen. Omdat ik een bal niet zag aankomen, kon 
ik niet meespelen met de andere kinderen en leidde 
een geïsoleerd bestaan. Pas veel later werd me duidelijk 
wat de ware reden was van mijn slechte zicht. Ik wilde 
niet zien wat er buiten me was: kinderen die wel ouders 
hadden. ECIW leerde me dat ik anders kan kijken. En 
daagde me uit een genezen genezer te worden, zoals de 
laatste regel van het ECIW-gebed zegt (T2.V.18:6). Dat 
heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik het oordeel dat 
ik velde over de wereld, kon laten varen. Dat oordeel was: 
de ander heeft wat ik wil hebben - en dat is onrechtvaar-
dig! Ik was zwak en slachtoffer van de omstandigheden. 
Totdat ik daar anders naar ging kijken.’

Geen slachtoffer meer
‘Op een dag tijdens een wandeling met een bevriende 
psychiater vroeg deze: “Wie is toch die vrouw die naast 
je loopt?” En hij begon een jonge vrouw te beschrijven. 
Aan de hand van het beeld dat hij van haar schetste, wist 
ik dat hij over mijn moeder sprak. Hij zei ook: “Je moe-
der laat me weten dat zij de beste omstandigheden voor 
je geschapen heeft, die ze je maar had kunnen geven in 
het leven. En ze houdt heel veel van je”. Daar heb ik 
vreselijk om moeten huilen. En toen kon ik haar einde-
lijk vergeven dat ze me verlaten had. Ik besefte daarna 
ook dat het mijn gedachten waren die me ziek maakten 
- en daarom stopte ik met anderen de schuld te geven. Ik 
was geen slachtoffer meer. Bevrijdend! Het werd ook de 
start van een omkering in gezondheid. Mijn lichaam is 
de uitdrukking van mijn bewuste en onbewuste geloof. 
En mijn ogen waren “baaie” zwak, maar “miracles hap-
pen”. Eerst werden mijn ogen nog slechter. Maar binnen 
een periode van een paar jaar herstelde mijn innerlijke 
blik. Ik kon de wereld nu zonder oordeel en verwijt in 
het gezicht kijken. En tegelijkertijd herstelden mijn ogen. 
Het is een proces van angst laten varen en heel worden. 
I let go - and let God. Liefde is al wat is.’•
Nawoord Pieter: ‘Mijn oprechte waardering en grote dank voor 
het feit dat Jerry Jampolsky, Diane Cirincione en Els Thissen 
mijn vervoer van en naar Nederland en het verblijf hier mogelijk 
hebben gemaakt.’ 

Dit is het!
Weet dat wij geleid worden door het licht van de 
bron, het goddelijke licht. Laat daarover geen twijfel 
bestaan. Dit licht is onze wegwijzer. De leidraad 
in ons leven die ons inspireert, ons ‘weten’ draagt, 
ideeën doet binnen vallen. Hier ligt het antwoord 
te wachten op iedere vraag. Als het hart hiermee in 
contact treedt is er een directe verbinding voelbaar. 
Zonder discussie, zonder twijfel, zonder voorwaar-
den, dit is het! Dit ‘totale ja’ is wat het kijken met de 
ogen van het hart ons ingeeft. 
Gelijktijdig is daar ons nooit rustende ego. De 
persoonlijkheid, die de weg naar de bron verspert 
met zijn sterke regeringsdrang. Dit kijken met de 
ogen van het lichaam zaait twijfel en ongedurigheid. 
Is dit het? Zo gemakkelijk kan het niet zijn! En voor 
we het weten zitten we al te paard in de draaimolen. 
Dit paard (onze gedachten) slaat op hol. We draven 
door en onrust en onzekerheid zijn de overheer-
sende realiteit van het moment. Ons ‘innerlijk weten’ 
wordt krachtig achter slot en grendel gezet. 
Weet dat ieder voornemen om niet te kijken met de 
ogen van het lichaam, bij voorbaat mislukt. Het is 
niet meer dan een ingewikkelde aanval van het ego 
om onzichtbaar te worden en onderhuids werkzaam 
te blijven. De controle moet behouden worden! 
Kijken met de ogen van het lichaam heeft ook 
zijn functie in ons dagelijks leven. Dit afwijzen of 
negeren is een onmogelijke en onnodige activi-
teit. Geef het ego afgewogen aandacht en leer te 
onderscheiden wat bruikbaar en passend is. Aanvaard 
en gebruik de kwaliteiten en mogelijkheden en leg 
terzijde wat overbodig en onbruikbaar is.  
Kijken met de ogen van het hart kan ook hierop 
worden ingezet. Het is niet meer en niet minder dan 
een keuzemoment in het hier en nu. ‘Kan ik hier an-
ders naar kijken?’ Een moment van stille tijd nemen, 
is een eenvoudig en uiterst doeltreffend hulpmiddel. 
Altijd beschikbaar, altijd toepasbaar om de draai-
molen te laten uitdraaien. De innerlijke blik richten 
op het innerlijk weten blijkt onze ware kracht, want 
hier, in de eeuwigheid, ligt het antwoord te wachten 
en het zal gegeven worden. Eenvoudig en helder, 
zonder poespas, moeiteloos. 
Dit is het!

 Niek Zervaas
www.niekzervaas.nl
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Het is dat ik zeer verlicht over 
wil komen, maar anders zou ik 
toegeven dat ik razend jaloers ben 
op mensen met een bijna dood 
ervaring (BDE). 
Ditta op den Dries interviewde 
voor haar boek De tweede helft acht 
personen, vier mannen en vier 
vrouwen, die het geluk hadden een 
BDE te hebben mogen mee-

maken. Ik zeg geluk, terwijl het 
voor hen ook een hele lastige en 
zware tijd was. De ervaring op zich 
was niet moeilijk, die was hemels. 
Een zee van vrede, licht, zaligheid. 
Alle woorden schieten tekort, en 
dan hup, terug in het lichaam. Terug 
in vorm met pijn en ongemak. 
Marc beschrijft het als volgt. ‘Het 
was alsof ik van een supersnel vliegtuig 
overstapte op een zware trapfiets, zeer 
primitief.’ Ze zijn tussen de 7 en 47 
jaar oud als de ervaring plaats vindt. 
Bij iedereen heeft de ervaring een 
grote onuitwisbare indruk achter-
gelaten en hun leven is niet meer 
hetzelfde als daarvoor. Ze zijn 
helder voelend geworden en de 
angst voor de dood is verdwenen. 
Dat is de ene kant van het verhaal. 
De andere kant is de strubbeling 
om aansluiting te vinden bij het 
aardse leven. Heimwee naar het 
licht en zich onbegrepen voelen. 

Iedereen was blij toen duidelijk 
werd dat ze de noodkeizersnee had 
overleefd. Marga zelf was rade-
loos, verdrietig en had heimwee. 
Thuispijn noemt ze het. Het werd 
afgedaan als een postnatale depres-
sie. Rein die op zijn 22e jaar een 
BDE had, heeft daarna een wilde 
tijd gehad, in het criminele circuit 
en daarna een carrière in de 
psychiatrie. Uiteindelijk vindt 
hij zijn weg en werkt hij aan een 
menswaardige samenleving. 
Alle acht geïnterviewden begrijpen, 
weten, dat het leven meer is dan de 
vorm die wij denken te zien. 
En dat is om jaloers op te worden. 

Anja van Aarle

Ditta op den Dries. 
De tweede helft. Ten Have. 
Kampen, 2009. € 15,90

Om jaloers op te worden
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Voor me ligt een dun boekje met 
een, zo zegt de uitgever, oude 
Chinese vertelling, die stamt van 
voor de christelijke jaartelling. 
Dat is behoorlijk oud dus! De eerste 
uitgave, in het Frans, is van het jaar 
1225 bij een Zwitserse uitgever.
Ik zeg dit zo nadrukkelijk omdat er 

in het boekje een passage voorkomt 
die mij bevreemdt. Ik citeer: ‘Toen 
verschenen er op het oppervlak van 
het meer beelden van een onbeken-
de beschaving: voorwerpen vlogen 
door de lucht, mensen verplaatsten 
zich in voertuigen die niet door 
paarden getrokken werden, gigan-
tische metalen gevaarten bewogen 
zich door de wereldzeeën, mannen 
en vrouwen reisden heel snel overal 
heen, hun kleren waren heel anders 
dan alles wat de keizer had gekend’. 
Welnu, het lijkt dat het over auto’s, 
boten en vliegtuigen gaat. Ergens 
anders komt het woord cement voor. 
Ook dat product lijkt me van veel 
latere datum te zijn dan de tijd van 
voor de geboorte van Christus. 
Het moet wel zo zijn dat de vertel-
ling zich door de jaren heen heeft 
aangepast aan de vertellers van dat 
moment. Óf er is iemand aan het 
werk die ons beetneemt en dit 

verhaal in de wereld heeft gebracht 
en, kijkend naar de naam van de 
auteur, Fun Chang, wellicht wat ‘fun’ 
met ons lezers uithaalt. Hoe het ook 
zij, het is een leuk boekje dat me 
soms op het andere been zette, en me 
een perspectief voorschotelde waar 
ik zelf nog niet aan gedacht had.
Een wijze legt de keizer uit dat 
vragen naar het ‘waarom’ van de 
dingen ons niet verder helpt. Ook 
het maken van vergelijkingen tus-
sen mensen is niet behulpzaam. De 
boodschap is: maak gebruik van dat 
wat er is en van je (innerlijke) crea-
tiviteit. Dat geeft je toegang tot alles 
wat je op dit moment nodig hebt.

Els Thissen

Fun Chang. Alles wat je nodig hebt, is 
in je; een Chinese vertelling. Synthese. 
Rotterdam, 2009, 4e druk. 78 blz., � 
€ 12,50. 

Alles wat je nodig hebt, is in je
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Erik Noordijk is fysisch chemicus en 
afgestudeerd op het gebied van 
atomaire structuren en kristalgroei. 
Na een periode waarin zijn werk 
vooral op het gebied van radio-
activiteit lag, is zijn interesse 
verschoven via klimaatverandering 
naar natuurbeheer en onderzoek dat 
het leven van mensen en de natuur 

dient. Noordijk is een zoeker die 
houdt van verdieping in onbekende 
werkvelden en nieuwe manieren 
van denken. En dat niet alleen in 
zijn werk, maar ook in zijn leven en 
met name de religieuze dimensie 
daarvan. Zijn diepe teleurstelling in 
de christelijke cultuur en gebrui-
kelijke manier van geloven leidde 
ertoe, dat hij zijn levensbeschouwing 
puur vanuit zijn eigen waarnemen 
en denken wilde opbouwen en zich 
uitsluitend de weg wilde laten wijzen 
door het leven zelf. Dit bracht hem 
op een gegeven moment interessante 
ervaringen, waarvan hij zich afvraagt 
of het hier om koortsvisioenen, 
hallucinaties en droombeelden gaat, 
of om iets werkelijks. Het zal niet 
verbazen van iemand die aan deze 
ervaringen een boek wijdt, dat hij 
gelooft in het laatste. Zijn visioenen 
vormen volgens hem namelijk een 
coherent geheel, met ervaringen die 
overeenkomen met het wereldbeeld 

en de religie van de Azteken. Dit 
terwijl hij daar voor zijn visioenen 
helemaal niet mee bekend was.
Noordijk wijdt het grootste deel 
van zijn boek aan de beschrijving 
van zijn visioenen, met een inkijkje 
in het sjamanisme van de Midden-
Amerikaanse indianen, Mexicaanse 
goden en hun verhouding tot elkaar, 
en zijn spirituele transformatie door 
het oude Mexicaanse Quetzalcoatl-
ritueel. ‘Men vindt het licht niet 
door naar het licht te zoeken,’ schrijft 
hij. ‘Men vindt het door de confron-
tatie met de duisternis in zichzelf te 
ondergaan en dit te overleven.’

Anita Koster

Erik Noordijk. De geest van de wind; 
spirituele transformatie door een oud 
Mexicaans ritueel. Ankh-Hermes, 
Deventer, 2008. 258 blz., € 19,50 

De geest van de wind

In Alledaagse verlichting spreekt 
Sally Bongers met zeven ge-
wone, onbekende mensen. Wat 
ze gemeen hebben is dat ze een 
bewustzijnsverandering hebben 
doorgemaakt die ertoe heeft geleid 

dat het voor hen helder is dat er 
niets te bereiken of te leren valt, 
dat ze nergens heen hoeven, dat 
niets is wat het ogenschijnlijk lijkt 
en dat het ogenschijnlijke leven 
zich voltrekt, zoals het dat eerder 
ook al deed. Ze hebben de duali-
teit doorzien. Er blijft niets anders 
over dan de totale gelijkheid der 
dingen, die zich in een verschil-
lende vorm voordoen, zonder dat 
er binding aan of verwarring over 
die vorm is.
Een van de geïnterviewden 
omschrijft het als volgt: ‘Als je 
zoekende bent, is dit waar je naar 
zoekt. Maar door zoeken kom je 
er niet en dat is de paradox. Het 
is dus wat ik zocht en toch is het 
volkomen anders. Omdat het er 
altijd al was en niet gezocht hoefde 
te worden. Ik was wat ik zocht’. 
Nog een citaat: ‘Toen het zoeken 

wegviel, was het groots, geweldig 
eigenlijk - niet alleen psychisch 
maar ook fysiek. Er was sprake van 
een omvangrijk loslaten van span-
ning en een geweldige vrede’.
Het boek gaat inhoudelijk dus 
nergens over, geeft geen richting 
of les. Er hoeft niets gedaan of 
geoefend te worden. Er is geen 
richting of doel. In feite is het één 
grote vakantie, zonder dat het dat 
is. Als dit soort dingen u aanspre-
ken dan hebt u beslist plezier in 
het lezen van het boek.

Els Thissen

Sally Bongers. Alledaagse verlichting; 
zeven verhalen van gewone mensen. 
Met een voorwoord van Jeff Foster. 
Samsara, Amsterdam, 2010. 
146 blz., € 19.50. 

Alledaagse verlichting



nr. 3 - augustus 2011 ...van hart tot hart...

 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

25

 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  

‘De weg van het paard geeft diep-
gaande inzichten in de relatie tussen 
mens en paard.’ Deze openingszin 
staat vermeld in de beschrijving 
achter op het boek. Een krachtiger 
manier van beschrijven is haast niet 
mogelijk. Daar waar het boek in 
eerste aanleg saai overkomt, is de 
combinatie met de 40 archetype-
kaarten fenomenaal. De kaarten op 
zichzelf zijn 40 kunstwerkjes. De 

vier archetypen gaan over balans, 
leiderschap, authenticiteit en wat we 
worden door paardenwijsheid. Ze 
zijn erop gericht om inzicht in ons-
zelf te geven. De kaarten beelden de 
karakteristiek van het bijbehorende 
‘paard’ uit. De makers van het boek 
geven de vrije hand aan het gebruik 
van de kaarten. 
De paardenwijsheid-kaarten staan 
voor een les die in 40 verhalen, voor 
elke kaart een les, wordt uitgelegd. 
‘Rivaliteit’, ‘Bliksempaard’, 
‘Omhelzing van het maanlicht’ en 
‘De Boodschapper’ zijn een paar 
boeiende titels.
Hoe diep de wens naar een eigen 
pony of paard kan zijn, weet ik uit 
eigen ervaring. Ook bij mijn 
dochter (11 jaar) zie ik dat terug. 
Het verschil is dat zij als kind die 
eigen pony wel heeft. In haar contact 
met deze pony zie ik veel terug van 
de verschillende beschrijvingen in 

De weg van het paard. Velen van ons 
herkennen ongetwijfeld de vroege 
liefde voor paarden. 
Alleen al het zien van het boek en 
de bijbehorende kaarten maakt dat 
je ze wilt pakken, gebruiken en 
de bijbehorende beschrijving wilt 
lezen. De kaarten zijn prachtig en 
uitstekend geschikt om, als je met 
jezelf aan de slag wilt, inzicht in 
jezelf te krijgen. De weg van het 
Paard maakt het voor iedereen 
mogelijk de opmerkelijke erva-
ringen te gebruiken, of je nou wel 
of niet in de buurt van paarden 
verkeert.  

Loes Thissen

Linda Kohanov. De weg van het 
paard. Met 40 archetypekaarten 
van Kim McElroy. Ankh-Hermes, 
Deventer, 2009. € 39,90
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Een van de meest geweldige 
boeken die ik ooit las was Autobio-
grafie van een yogi van Paramahansa 
Yogananda (1893-1952). Dus toen 
ik zijn afbeelding zag op dit boek 
van zijn leerling maakte mijn hart 

een sprongetje. Het boek bevat 
naast foto’s van Yogananda 461 
tekstfragmenten. Een voorbeeld. 
Leerling: ‘Wat was er het eerst: 
de kip of het ei?’ Antwoord: 
‘De kip was er het eerst, omdat 
het idee van een daad voorafgaat 
aan de daad zelf. Alles is altijd 
eerst een idee’. Misschien is dit 
een wat flauw voorbeeld van een 
vraag, maar... toch leuk om ‘m 
nog tijdens dit leven beantwoord 
te weten! Yogonanda’s woorden 
en voorstellen wijzen de weg naar 
het daadwerkelijk ervaren van God 
- en verdiepen mijn godsverlangen. 
Van een enkele anekdote vroeg 
ik me verbaasd af waarom die was 
opgenomen. Bijvoorbeeld het 
stukje over dat de Meester stukken 
meloen uitdeelde en het sap ervan 
tijdens het eten bij de leerlingen 
over de armen droop. Nul nieuws-

waarde noch grappig, lijkt me. 
Verder kan ik me voorstellen dat 
sommige namen en onderwerpen 
veelzeggender zijn als de lezer 
méér weet over het leven van 
Yogananda. 
Dat brengt me bij twee tips.
Tip 1. Lees vooral éérst Autobiogra-
fie van een yogi.
Tip 2. Lees Autobiografie van een 
yogi.
Tot slot nog een tip van Yoga-
nanda: ‘Bid tot God: “Onthult U 
Zich aan mij, opdat ik U aan allen 
geven mag.” Dat is mijn hoogste 
gebed’.

Annemarie van Unnik

Swami Kriyananda. Gesprekken met 
Yogananda. Ankh-Hermes, Deven-
ter, 2006. �€ 27,50
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Tranen van de zon is een bijzonder 
boek. Bijzonder in die zin dat het 
een geweldig grote verzameling van 
mythen en verhalen over de honing-
bij bevat. Een uniek stukje verzamel-
schap. Auteur Chris Simoens verraadt 
zijn academische achtergrond niet. 
Het boek bestaat uit drie delen. Deel 
1 geeft een kort en leerzaam inkijkje 
in het dagelijkse leven van de bijen-
maatschappij. In deel 3 wordt het be-
lang van bijen voor mens en natuur 
duidelijk gemaakt. Deel 2, dat het 
leeuwendeel van het boek beslaat, 
verhaalt over de goddelijke inspiratie 
en daaruit voortvloeiende mythen 
en symboliek van de honingbij over 
de hele wereld. De veelheid van al 

die verhalen maakte echter dat ik 
het boek maar traag kon lezen. Er 
kwam een enorme hoos van namen, 
data, plaatsen, culturen, religies et 
cetera op me af, waardoor het niet 
makkelijk weglas. Maar als ik me dan 
bedenk hoeveel werk het de bijen 
kost om een potje honing bij elkaar 
te verzamelen, geeft me dat weer 
inspiratie om door te lezen.
Tranen van de zon dankt haar titel aan 
een passage uit de Magische Papy-
rus van het Zout, waarin staat dat 
de Egyptische zonnegod Ra of Re 
‘opnieuw weende en het water uit 
zijn ogen vloeide op de grond en 
veranderde daar in werkende bijen’. 
De zonnegod was verdrietig omdat 
de aarde in gebreke bleef en er als 
een woestijn bij lag. ‘Bijen verza-
melen niets anders dan druppels 
gestold zonlicht en ze moeten hun 
onmisbare bevruchtingswerk blijven 
doen om zo de herinnering levend 
te houden aan de Zon achter de zon.’ 
Dit vind ik een prachtig beeld voor 
de niveauverwarring die bij ECIW-
studenten vaak optreedt. Liefde is 
van een ander niveau dan het niveau 
waar hetzelfde woord liefde de 
tegenstelling haat kent. Liefde, God, 
Eenheid, of zo je wil de Hemel is 

allesomvattend. De bijen herinneren 
ons aan die hemel, aan het feit dat 
we de armen van onze vader nooit 
verlaten hebben, dat alles één is. 
Dit gedachtegoed was middels de 
symboliek der bijen in alle culturen 
over de hele wereld bekend. Wellicht 
dat de bijen daarom in onze huidige 
tijd aan de bel trekken. Dat ze de 
noodklok luiden om ons bewust te 
maken dat we de sluiers die voor de 
Liefde liggen weg kunnen nemen, 
dat we de Zon achter de zon kunnen 
zien, en als we dat niet doen, dat het 
dan maar een dorre boel wordt hier 
op aarde. 
Simoens geeft in deel 3 goede tips 
om je tuin bijvriendelijk te maken 
zodat Re niet opnieuw in tranen 
hoeft uit te barsten. Dus voor eenie-
der die het leven van de bij wil ont-
rafelen en een bijdrage wil leveren 
aan het voortbestaan van de bijen is 
dit boek onmisbaar.

Linda Bierings

Chris Simoens. Tranen van de zon; 
de betekenis van bijen voor de 
mensheid en de huidige crisis. 
Ankh-Hermes. Deventer, 2010. 
148 blz., € 17,90. 

De Zon achter de zon
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LAAT JE VERRASSEN!

Jacqueline van Ham is regelmatig in Mali. Salim, een Toeareg en vriend van haar had 

een ontmoeting met iemand die neerbuigend deed. Toen Salim afscheid nam bood hij 

zijn excuus aan en vroeg de man om vergeving. 

Jacqueline dacht: wat wonderlijk, Salim heeft toch niets ‘fout’ gedaan! 

Aan Salim gevraagd wat maakt dat hij in zo’n situatie om vergeving vraagt antwoordde hij: 

‘Dan ben ik weer vrij!’ Jacqueline van Ham wil - in samenwerking met Wilde Ganzen - 

een school voor Toeareg-kinderen bouwen bij Timboektoe. 

Meer weten en/of helpen: www.touaregsmali.nl

Free Hugs en lachmeditatie met Saskia van Velzen: www.youtube.com: 

zoekterm: ‘Gelderse koppen’ 21 mei 2011 vanaf 2.00 min - 8.55 min

1)

2)
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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).
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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.

Dit is het! Geef een abonnement cadeau.

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

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

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
Return to love €�19,00

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 III €�19,00
Songs of the spirit IV €�19,00

David Whyte

Close to Home €�20,50

VHTH, jrg.5 nr. 3

God is goed en God is alles.

Maar dan ook werkelijk àlles.

Dus als ik geen liefde herken in een situatie

heb ik niet goed gekeken.

Els Thissen
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Alleen ‘nu’ is hier


