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COLUMN

De paardebloemen

Afgelopen zomer werd ik in mijn volkstuin 
overvallen door een plensbui. Ik zocht 
beschutting op een houtblok onder een 
afdakje met allerlei tuinspullen. Het zag er 

naar uit dat de regen nog wel even kon aanhouden en 
ik besloot er een zazensessie van te maken: zitten en 
zijn, bewust van alles, met niets geïdentificeerd. Toen de 
regen gestopt was en ik de ogen weer opsloeg, staarde 
ik met ontzag naar de paardebloemen voor me aan de 
slootkant. Hun stelen leken tweemaal zolang als nor-
maal en ze reikten kaarsrecht naar boven. Het was alsof 
ik hun reikkracht voelde. De bloemen waren als scho-
telantennes op de hemel gericht, intens geel, alsof het 
licht van binnen kwam. Gele-straal zenders, verbonden 
met de hemel, beter kan ik het niet omschrijven. Ik 
keek om me heen of er meer veranderd was, maar ont-
dekte niets bijzonders. En toen ik weer naar de paarde-
bloemen keek, waren die ook weer normaal. Vitaal door 
de regen, dat wel, maar zonder de magie van daarnet.

Denken is tijd
Wie de eerste vijftien lessen van Een Cursus in 
Wonderen gelezen heeft, zal begrijpen wat er aan de 
hand was. In ons dagelijks leven zien we de dingen 
niet zoals ze zijn, maar zoals we denken dat ze zijn, 
overeenkomstig de beelden die we ons er in het ver-
leden over gevormd hebben. Waarschijnlijk had door 
de zazenbeoefening mijn beeldvorming even op nul 
gestaan. Dat veranderde weer toen ik onderzoekend 
om me heen keek. Nog duidelijker las ik het onlangs 
in een boekje van Krishnamurti. Vergelijken is volgens 
hem denken en denken is tijd. Juist door de paar-
debloemen te vergelijken met de omgeving raakte 
ik in mijn denken en daarmee in de bedachte tijd. 
Krishnamurti maakt onderscheid tussen echte tijd, het 
voortdurend heden, en tijd als mentale constructie, 
waarin het NU doorgetrokken wordt naar verleden en 
toekomst. Alleen de echte tijd biedt toegang tot wat 
hij het heilige noemt. Ik denk dat dit overeenkomt 
met de goddelijke werkelijkheid waar de Cursus over 
spreekt, de werkelijkheid voorbij het denken, achter de 
wereld van illusies.
Het stoppen met denken en het afzien van betekenis-
geving om God de ruimte te geven, zoals aanbevolen 
in de Cursus, heeft wellicht iets te maken met boed-
dhistische leegte, het achter zich laten van de verlan-
gens van de persoonlijkheid. 

Zin in pannenkoeken 
Dat doet me ook denken aan de 'gatentheorie' van 
A.H. Almaas. Volgens Almaas probeert de persoonlijk-
heid elk innerlijk gemis te compenseren met iets uit 

de buitenwereld. Zo ontwikkelt iedereen een ego - in 
feite niet meer dan een mentale constructie, die we 
graag ondersteund zien door anderen - als surrogaat 
voor het echte Zelf. Massaconsumptie moet innerlijke 
armoede maskeren. Het gemis wordt volgens hem 
vanzelf opgevuld, als men niet zijn toevlucht neemt tot 
oplossingen van buiten. 
Afgelopen zondag zag ik een gelegenheid om zijn 
methode uit te proberen. Ik had me erop verheugd uit 
te slapen, maar dingen die ik de afgelopen week niet 
rond had kunnen krijgen, begonnen op te spelen. 'Hoe 
moet ik hier volgende week mee verder,' vroeg ik me 
angstig af en ik voelde een pijn opflakkeren in mijn 
maagstreek. Ik besloot met mijn aandacht bij de angst 
en de pijn te blijven, zonder oplossingen of veront-
schuldigingen te bedenken. De tijd verstreek en angst 
en pijn flakkerden op en neer. Totdat er in een onbe-
waakt ogenblik iets omkeerde. Het leek een dijkdoor-
braak: van het ene moment op het andere was mijn lijf 
gevuld met vrede en geluk. 
Ik weet niet of ik daarna geslapen heb of dat het iets 
anders was, maar toen ik weer op de wekker keek was 
het tien over twaalf en had ik zin in pannenkoeken. 
Een uur later zaten we gezellig te ontbijten in het 
Pannenkoekenschip.

Klaas Vos

In april van dit jaar vond de negende 

Internationale Attitudinal Healing Conferentie 

plaats in Guadalajara, Mexico. Het thema was 

verzoening. ‘Reconciliation: Healing the heart 

through forgiveness’, luidde de titel.  370 men-

sen, komend uit alle werelddelen, deden mee. 

Els Thissen was erbij en gaf een preconference 

workshop.

Ik was diep onder de indruk van de bereidwillig-
heid en de openheid bij de aanwezige Mexicanen 
om werkelijk de innerlijke reis aan te gaan. In 
de preconference workshop die ik gaf, wisten 

een aantal jonge deelnemers prachtig te verwoorden 
wat voor hen principe 1 van AH inhield en hoe het 
verlangen naar leven op basis van dit principe en de 
regelmatige strijd om er contact mee te houden, altijd 
weer opduikt. Toen konden we ervaren dat we altijd 
leraren en leerlingen van en voor elkaar zijn en dat die 
rol van de een op de ander overgaat, ongeacht leeftijd of 
ervaring. In stilte en respect werd ontvangen wat daar, 
op dat moment werd gedeeld.

Tien glazen tequila
Vrijdagmiddag werd een welkomstcocktail gegeven. 
Een terugzien van oude vrienden en het maken van 
nieuwe, in het Engels en Spaans, met handen en voe-
ten. Verder was het makkelijker om in vijf minuten 
tien glazen tequila te krijgen, dan in een half uur een 

glas mineraalwater. Bij elke feestelijke gelegenheid van 
de Conferentie bleef dit zo en dat was een ervaring op 
zich.
Op vrijdagavond opende Chief Luciano Perez, een 
spiritueel leider van de indianen, en Patricia Rios met 
een verhaal en ceremonieel, waarbij vier mannen zon-
gen en op een grote trom sloegen, waardoor er weldra 
werd gedanst. De Mexicaanse historicus en filosoof 
Antonio Velasco Piño gaf zijn visie op de oorzaken 
van de huidige wereldgebeurtenissen. Hij sprak over 
de kosmische krachten die Mexico kunnen leiden 
naar een nieuw bewustzijn als land en deed dit onder 
andere aan de hand van een aantal voorvallen, die hij 
beschouwt als werking van deze kosmische krachten. 
Jerry Jampolsky en Diane Cirincione gingen in op het 
feit dat vergeving werkt. Diane vertelde hoe ze lopend 
langs het strand met Jerry, juist toen ze sprak over dat 
ze zich ‘bescheten’ voelde door iemand, helemaal door 
een meeuw werd onder gescheten. Een treffend voor-
beeld van synchroniciteit! Lee Jampolsky sprak erover 
dat vriendelijk zijn niets extra's kost. Byron Katie 
werkte met een aantal mensen over de statements 
waarmee we leven.

Jampolsky-Awards
Zaterdagavond gingen we per bus naar de oude bin-
nenstad van Guadalajara, naar een voormalig weeshuis 
dat nu een museum is. Het had een grote binnenplaats 
waar een feestelijk programma en het avondeten plaats 
vonden. Een Aztekenritueel en Mexicaanse dansen 
werden opgevoerd en daarna werden, zoals bij elke 
Conferentie, de Jampolsky-Awards uitgereikt. Het was 

Verzoening: 
het helen van je hart door vergeving
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Wat enorm jammer dat het 

bij een boekbespreking niet de 

bedoeling is, het halve boek 

over te schrijven. Dat zou 

ik bij de bespreking van De 

kracht van het NU namelijk 

het liefste doen. Een impressie.

Eckhart Tolle, de auteur van het 
boek, leefde tot zijn 30e jaar in 
een toestand van bijna onophou-
delijke angst en depressie. Op een 
nacht bleef de gedachte ‘Ik kan 
niet meer met mezelf leven’ zich 
herhalen in zijn geest. En hij begon 
zich af te vragen: 'Ben ik één of 
twee?' Als ik niet met mezelf kan 
leven moeten er twee ikken zijn. 
Misschien is maar een van die twee 
echt. Daarna ervoer hij dat hij in 
een draaikolk van energie werd 
getrokken - en hoorde hij innerlijk 
de woorden klinken: ‘Verzet je ner-
gens tegen’. Vanaf het moment dat 
hij bij kwam, leefde hij twee jaar in 
een staat van opperste gelukzalig-
heid. En wat daarna overbleef, was 
een permanente onderstroom van 
vrede. De intense druk van het 
lijden had bij hem een finale breuk 
bewerkstelligd met het onware 
lijdende en angstige zelf, dat niets 
meer is dan een verzinsel van het 
verstand. 
Er begonnen mensen bij hem te 
komen die zeiden: ‘Wat jij hebt, wil 
ik ook.’ Zijn antwoord daarop: ‘Je 
hebt het al. Je voelt het alleen niet, 
omdat je denken te veel lawaai 
maakt.’

Tolle omschrijft verlichting als het 
einde van lijden, en de gevoelde 
eenheid met Zijn. Je kunt dit 
alleen kennen als het verstand 
zwijgt. De meesten van ons zijn 
dwangmatige denkers. Dit veroor-
zaakt de illusie van afgescheiden 
zijn, van fragmentatie. Verstand is 
bij goed gebruik een prima instru-
ment. Bij verkeerd gebruik echter 

wordt het destructief en gebruikt 
het jou. Denken je verstand te 
zijn, is een misvatting. Onze wer-
kelijkheid gaat het verstand verre 
te boven. Om de uitknop van je 
verstand te vinden, zijn onder meer 
de volgende stappen te nemen. 
Weet dat je niet ‘de denker’ bent. 
Wanneer je dat weet, kun je ‘de 
denker waarnemen’ (zonder je 
denken te beoordelen). Of … 
onderbreek je gedachtestroom en 
concentreer je volkomen op het 
NU. Wanneer je aanwezig bent in 
het NU, wordt een hoger bewust-
zijnsniveau actief. Het succes van 
je oefenen valt af te lezen aan de 
mate waarin je innerlijke vrede 
ervaart. Vrede, evenals vreugde en 
liefde, zijn namelijk aspecten van 
verbondenheid met Zijn. 
Tolle schrijft er verder over hoe 
wij bewust kunnen omgaan met 
relaties, met pijn, met emoties 
e.d. Ook brengt hij het (innerlijk) 
lichaam in beeld: het is gemak-
kelijker ‘aanwezig’ te blijven als je 
geworteld bent in jezelf, je lichaam 
bewoont. Houd daarom altijd een 
deel van je aandacht gevestigd op 
het innerlijk energieveld van het 
lichaam. Het verankert je in het 
NU. 
Ik heb de gewoonte om zinnen die 

mij treffen boven aan de bladzijde 
van het boek te schrijven. Soms 
schrijf ik ze letterlijk over, soms 
gecomprimeerd of in eigen woor-
den. Hier zijn er een aantal:
• Aanwezigheid is de sleutel tot  
 vrijheid - je kunt alleen NU vrij  
 worden.
• Zijn is geen kennisobject,  
 probeer niet het te begrijpen.
• Streef niet naar verlichting. Word  
 aanwezig. Streef niet: word!
• Wat het huidige moment ook  
 inhoudt, aanvaard het alsof het  
 jouw keuze was.
• In het NU verdwijnen al je  
 problemen - voor lijden is tijd  
 nodig.
• Verleden en toekomst versluieren  
 het gezicht van God voor ons.
• Transformeren kun je niet zelf  
 doen. Wat je kunt doen is ruimte  
 maken waarin het kan binnen- 
 komen.
• Maak je uiterlijk doel onderge- 
 schikt aan je innerlijk doel.
• Verzet je niet tegen wat is.

Annemarie van Unnik

Eckhart Tolle, De kracht van het NU. 
Ankh-Hermes, Deventer 2001, 191 
p., € 17,02

De kracht van het NU
Als alles

nu is

kan alles

zijn

verleden

slechts gedachten

toekomst

slechts wat

toe

komt

Clea Betlem
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donker en nog aangenaam warm, met de sterren en de 
maan boven ons. Het was geheel en al perfect. Tijdens 
de prijsuitreiking vloog er een kerkuil over, die uitein-
delijk neerstreek op een toren van het gebouw. 
De Awards gingen naar een Centrum voor AH in 
Argentinië en de AH-Connection Inc. in Oakland, 
Californië, beiden voor een speciaal project. De 
Stichting Centrum voor Attitudinal Healing in 
Nederland kreeg de prijs voor ‘Sustainable Excellence’, 
vrij vertaald iets als aanhoudende uitmuntendheid. 
Alleen centra die langer dan tien jaar bestaan, een zicht-
bare bijdrage hebben geleverd aan hun gemeenschap en 
kunnen laten zien welke geïntegreerde ontwikkeling in 
de afgelopen tien jaar rond AH heeft plaatsgevonden, 
kunnen deze prijs winnen. In Nederland werd deze 
ontwikkeling onder andere zichtbaar in de aanwas van 
het aantal groepen, de uitbreiding en afstemming van de 
activiteiten zoals workshops en trainingen, de ontwikke-
ling van de Nieuwsbrief naar het tijdschrift …van hart 
tot hart… en het ontwerpen van de website. 
Nadat ik op het podium was terechtgekomen en de 
prijs had ontvangen, fluisterde Jerry tegen me: ‘En 
Els, wat denk je ervan? De volgende Internationale 

Op de juiste tijd, op de juiste plaats!/?

De omslag van het boek Toevallig 
Wel!/? Over synchroniciteit en 
toeval, ziet er absoluut niet aan-
trekkelijk uit, de inhoud daarente-
gen is dat bepaald wel. Het boek is 
makkelijk toegankelijk en behan-
delt synchroniciteit aan de hand 
van vele voorbeelden. Juist door 
deze benadering is het makkelijk, 
leuk en boeiend om de lijnen van 
synchroniciteit in je eigen dagelijks 
leven te herkennen. Het is fascine-
rend om te zien hoe dingen samen 

kunnen vallen en daardoor eigen 
gevolgen kennen. Als synchroni-
citeit de bedoeling is, is er sprake 
van een buitengewoon ingenieus 
script om iedereen op de juiste tijd 
op de juiste plaats te laten zijn.

Els Thissen

Deike Begg, Toevallig Wel!/? Over 
synchroniciteit en toeval. Mirananda 
2001, 128 p., € 12,95 

Conferentie in Nederland?’ Mijn antwoord dat dit een 
mogelijkheid was, werd door Jerry als een erg veilig 
antwoord beschouwd. En dat was het ook! Ik dacht op 
dat moment vooral aan het werk dat dit met zich mee 
zou brengen…
Inmiddels lijkt het erop dat de conferentie daadwer-
kelijk in Nederland gehouden gaat worden. We zullen 
veel deelnemers en vrijwilligers ter plekke nodig heb-
ben voor zaken als registratie, assistentie, het op orde 
brengen van de zaal, vertalen en andere klussen, die we 
nu nog niet eens kunnen verzinnen.
Als jij interesse hebt om deel te nemen aan een 
Internationale Attitudinal Healing Conferentie in 
Nederland en eventueel ook wilt assisteren, laat ons dit 
dan weten. Wij krijgen dan een idee van het draagvlak, 
dat er in Nederland, België en Duitsland voor een 
dergelijke conferentie is.

Els Thissen

Je kunt hierover e-mailen: AHjoyEls@hetnet.nl, bellen: 
31 (0)43-3647987 of schrijven naar Stichting Centrum 
voor Attitudinal Healing, Luipertstraat 12, 6237 NM 
Moorveld, Nederland.
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