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4 Helder zien, helder zijn!
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Baukje van Kesteren 
De wonderbril
‘Op de een of andere 
manier kon Adriaan nu 
aan zijn vaders gezicht 
zien, dat hij het wel 
degelijk 
vriendelijk 
bedoelde.’

2 3
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...VAN DE REDACTIE

‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, en 
het is.....’. Dat spelletje speelde 
ik vaak als kind met mijn broers. 
In feite houden we nooit op dat 
spel te spelen. Als kind zagen 
we vorm en kleur en hoopten 
dat de ander dat niet meteen 
zag. Als volwassenen mengen 
we daar een dosis interpretatie 
bij en vergeten regelmatig dat 

projecteren nog steeds een spel is.
Deze keer is ‘Helder zien, helder zijn!’ het thema. Je wordt 
uitgenodigd om je te realiseren, dat met projecties en 
definiëringen helderheid niet verworven kan worden. 
In feite is het terughalen van alle projecties de opmaat 
naar helderheid. Dat is logisch omdat eenheid nu eenmaal 
één is en niet in fragmenten te ontleden. Meer daarover 
in een artikel van mijn hand Helder zien, helder zijn!
Erica Nap laat ons van die helderheid proeven in haar 
gedicht Weten. ‘Zoet weten diep van binnen’ is de eerste 
zin... Willem Glaudemans zegt in het interview dat 
Annemarie van Unnik met hem had ‘Ontzeg de ander 
liefde en die ontzeg je aan jezelf. Die ander dat ben jij.’ 
Ook hier helderheid over eenheid. 
Wat de kracht van het zeggen van ‘Het spijt me’ is, deelt 
Annette Drijfhout met ons in de rubriek Zelf Proberen. 
Emma Veenstra voelt zich als een luis in de pels van de 
redactie en weet door haar querulante stellingen en taal 
lezers te raken. Bij de een resulteert dit in lachen, de 
ander voelt noodzaak tot een oefening in vergeven. Hans 
Feddema herinnert ons eraan dat we niets in de wereld 
kunnen controleren en nodigt uit om de angst die dat 
genereert, om te zetten in vertrouwen en compassie. 
Ebrahim Hemmatnia gaat met een boot-fiets de wereld 
over in zijn no-limits-on-earth expeditie. Hij leeft zijn 
passie en deelt daarover met ons. Interessegedreven leren 
moet voor de kinderen van Grace Deby voorop staan. 
Geertje Smit schreef een stuk daarover. 
Een laatste bijdrage van Baukje van Kesteren. Zij overleed 
op 16 juli 2012. In De Wonderbril vertelt ze dat de kleur 
en inhoud die we geven aan de bril waardoor we kijken, 
bepaalt hoe we de wereld ervaren. Dank voor haar 
bijdragen door de jaren heen.
Van het lezersinterview met Jojan Jonker heb ik erg 
genoten. Deze creatieve en grappige man gunt ons een 
inkijkje in zijn sprankelende leven. Emina inspireert door 
haar openhartige brieven. Ze laat zien waar het lastig is in 
het dagelijks leven en kiest telkens weer voor vrede. 
Een Vraag aan en antwoord van de liefde in onszelf van 
Fleur Smelt, boekbesprekingen, en tekeningen van 
Janny Buijs en Daphne Neef.
Wij wensen u helderheid en leesplezier!

Els Thissen
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Emma VeenstraHelder zien, helder zijn
‘Het feit dat je geïrriteerd 
bent moet wel betekenen dat 
je een interpretatiefout hebt 
gemaakt!’

Ga aan de kant van liefde staan
‘We zitten volgens mij in een 
chaosfase tussen twee structuren in.’

Al die tanden in mijn nek
‘Voortaan vertel ik alleen nog hoopvolle 
verhalen.’
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Ebrahim Hemmatnia

Laat altijd iets positiefs achter
‘Wat me steeds opviel is dat waar 
ik ook kwam, mensen in wezen 
hetzelfde zijn.’
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Hans Feddema  
Alles gebeurt binnen in ons
‘Angst is een gebrek aan vertrouwen 
in onszelf. Daardoor vertrouwen we 
het Leven niet.’
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Grace Deby Vogels vliegen, 
vissen zwemmen en 
mensen leren
‘Die ochtend kon ik er 
niet meer omheen. Ik heb 
geen goede reden om je 
naar school te sturen. Je 
hoeft er niet meer heen.’
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Jojan Jonker
Het licht in mijn ogen
‘Een rode draad door mijn 
mystieke ervaringen heen was 
het oplossen van 
vermeende 
schuld.’

6
Willem Glaudemans  
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Helder zijn! Is dat niet iets wat we allemaal 

wel willen? In verschillende betekenissen. 

Helder zijn over wat we denken en denken 

te zien. Maar ook in de betekenis van ‘helder 

aanwezig zijn’. Els Thissen laat haar licht 

hierover schijnen.

                                       
Els Thissen

isschien is ‘helder zijn’ wel iets lastigs voor 
mensen levend in de dualiteit. Want dat 
is vooral een illusoire brij, waaruit beslist 
niets kan voortkomen dat met helderheid 

van doen heeft. Je dát realiserend wordt meteen helder, dat 
alle ideeën en gedachten, over wie of wat dan ook, fanta-
sieën zijn die we lustig om ons heen projecteren. Alles wat 
in ons blikveld of gedachten komt, krijgt de volle laag. 
Het goede nieuws is dat die projecties volkomen onper-
soonlijk zijn, ze vallen iedereen en alles ten deel. Ook als 

er is hoop en realiseer je dat het je je gelijk kost. Altijd!
Als je al je gedachten op houdbaarheid onderzoekt, kan 
het gebeuren dat je ontdekt dat je (nog steeds) geen voor 
de volle 100% ware gedachten hebt kunnen vinden. Zo 
vergaat het mij althans. Het gevolg is dat ik bij elke stelling 
die uit mijn mond komt en elke gedachte die ik waar-
neem, meteen de toevoeging gewaar ben: en ook dat is 
niet waar! 

Het leidt tot een andere relatie met dat wat er zich lijkt 
voor te doen in de wereld. Sommigen zeggen, dat het on-
verschilligheid tot gevolg heeft. Dat is niet mijn ervaring. 
Wat boven komt drijven is helderheid, compassie en be-
grip voor mensen en omstandigheden! Dat betekent niet 
dat ik al die mooie en minder mooie dingen die anderen 
doen, zelf wil gaan doen of ervaren. Maar er is begrip voor 
dat het ‘zo’ kan gaan in het leven. Zoals sommige dingen 
in mijn leven ook eenvoudigweg zo zijn gegaan. 
Als je werkelijk open staat voor het innerlijk doorvoelde 
antwoord op de vraag ‘Is deze gedachte, dit oordeel waar?’ 
krijg je hulp, bij dit (on)houdbaarheidsonderzoek naar 
concepten. Hulp van wonderen. Die keren de waarne-
ming die voorheen op z’n kop stond om, en maken een 
einde aan de vreemde vervormingen die zich manifesteer-
den (vgl. WdII.13.2:3). Dat stopt de (denk)vergissing die 
je maakt, evenals de gevolgen daarvan. Deze uitweg uit 
concepten is ‘verlossing’ (vgl. T31.V.14:3). Zo ben je verlost 
van definiërende gedachten en oordelen over hoe de din-
gen zijn in het leven, de wereld en dat wat jou aangaat.
Kun je de vrijheid al voelen die naar voren treedt als je alle 
beperkende en beknellende oordelen terzijde legt? Niet 
omdat het moet, maar omdat geen enkel oordeel, getest op 
intrinsieke waarheid, de eindstreep haalt. En wie zou zijn 
huis willen bouwen op drijfzand van illusies?

‘We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in 
plaats van op fragmenten’, zegt principe 10 van AH. In 
feite is dat ook helder zien van en helder zijn over het 
Leven zelf. Stoppen met oordelen heeft als gevolg dat frag-
menteren stopt. Eenheid komt in zicht omdat ‘blokkades 
voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde’ niet 
langer worden opgeworpen. Zonder oordelen blijft totale 
gelijkheid over. Onderscheid kan niet (langer) worden 
waargenomen (vgl. T3.V.8:1-2) en daarin is helder dat er 
niets anders is dan totale eenheid. In helder zien, ontvouwt 
zich ongedefinieerd helder Zijn. •

we zelf denken dat we ze exclusief aan enkelen voor-
behouden, blijkt bij nader onderzoek dat we favoriete 
projecties hebben waar we anderen, onszelf, alle situaties 
en God ongegeneerd in laten meedelen. Dat is met recht 
gelijkheid.

De Cursus is volkomen helder over projecties. Die geeft 
ons in de lessen, zelfs vanaf dag 1, gereedschap om los te 
komen van die gewoonte. Dat door ons te laten oefenen, 
zodat het besef kan inslijpen dat niets wat we zien beteke-
nis heeft (Les 1). En als het dat wel voor ons heeft, het niets 
anders is dan de betekenis die wij erop projecteren 
(Les 2). Dat we niets begrijpen van wat we zien (Les 3) 
en dat ook onze gedachten het niet redden bij een houd-
baarheidstest in ‘helderheid’, want ook die betekenen niets 
(Les 4). Interpretaties van wat we zien, zijn altijd gestoeld 
op gedachten uit het verleden (Les 8). En we zien niets in 
de helderheid van het nu (Les 9), dus niet zoals het nu - in 
essentie - is.
Om helder te zien geeft de Cursus ons de suggestie te 
zoeken naar wat ‘onwaar’ is, in plaats van naar wat waar is. 
Dat is logisch omdat onwaarheid het zicht op wat waar is 
vertroebelt. In de inleiding noemt de Cursus deze onwaar-
heid blokkades die voor ‘het bewustzijn van de aanwezig-
heid van liefde’ schuiven. En waarheid kan niet onderwe-
zen worden. Dat is wat we zijn en laat zich niet beperken 
of definiëren.

Een vergissing
Waar te beginnen met helder zien? Dat kan precies daar, 
waar je nu bent. Je hoeft niet naar India te gaan of een 
goeroe te zoeken. Elke keer als er iets op je pad komt dat 
je boos maakt, irriteert, buiten jezelf brengt of van de 
sokken gooit, heb je een nieuwe kans op geluk. Het feit 
dat je zo reageert, moet wel betekenen dat er een inter-
pretatiefout is gemaakt. Dat je iets hebt beoordeeld en 
niet helder hebt gezien, in het nu. 

De enige uitweg uit dubbelzinnigheid is heldere waarne-
ming (vgl. T3.IV.5:4), vraagtekens zetten bij illusies (vgl. 
T3.III.2:6-7). Als je daarvoor open staat, vraag jezelf dan 
altijd af of de conclusie die je trekt in deze en alle an-
dere situaties wáár is. En als je gelooft in een oordeel, hoe 
levensecht dat er ook uitziet, zie je interpretatie voor waar-
heid aan en dan vergis je je (H18.3:7-8). Het gaat in zo’n 
situatie over een vergissing die je maakt, niet over schuld! 
En het juiste antwoord corrigeert zo’n vergissing. Kortom, 

Helder zien, helder zijn!

M
Het gaat over een vergissing, 
niet over schuld

In helder zien, ontvouwt zich 
ongedefinieerd helder Zijn

Zoet weten diep van binnen
zolang op mij gewacht
och zoet, och lieflijk weten
ik hou mijn adem vast
je fluistert nog zo zacht.

spreek toch wat luider

van niets te groot
en niets te klein
en alles op z’n plek
Van nergens heen
en altijd thuis
van altijd al perfect

Van geen verlies
en geen tekort
van iedereen het zijne
van wie jij bent
en wat jij doet
niet kleiner dan het mijne

Van niemand schuld
en nergens kwaad
van kinderlijk niet weten
van liefde die 
ons wezen is
van eventjes vergeten

Van ‘t grote licht
dat altijd wacht
onafgebroken schijnt
van wolken die 
niets werk’lijks zijn
van mist die eens
verdwijnt

Om dan te zien
wat altijd was
alleen maar niet herkend
dat jij, zo zoet
zo lieflijk weet
dat jij Gods wezen bent.

Erica  Nap

Weten

Zonder oordelen blijft totale 
gelijkheid over
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Willem Glaudemans werd door Annemarie van 

Unnik geïnterviewd over hemel en aarde. 

Dit naar aanleiding van zijn boekje Worden 

wij opgetrild? en zijn Boek van het eeuwige leven 

met als ondertitel Een cursus in sterven. 

Behalve schrijver, dichter, vertaler, schilder, 

leraar en coach, is hij de ontwikkelaar van het 

Talentenspel en meer. Maar allereerst is hij de 

vader van drie kinderen. Willem (1954) heeft een 

vriendin, woont in Houten en studeerde 

Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Annemarie van Unnik

f wij worden opgetrild? Ja. Als aan een 
metalen plateau met zand erop trilling 
wordt toegevoegd, zie je een prachtig 
geometrisch patroon verschijnen. Bij 

verhoging van trilling stort dat eerst in en vervolgens 
ontstaat er een patroon van grotere schoonheid en 
complexiteit. Dat beeld vind ik toepasselijk op wat er in 
deze tijd gebeurt. We zitten volgens mij in zo’n chaosfase 
tussen twee structuren in. Het oude is aan het instorten. 
Kijk maar naar de economie, de hebzucht van banken, 
of het vertrouwen dat mensen hebben in hun leiders. 
Er moet een revolutie plaatsvinden van onderaf, waarbij 
mensen elkaar kunnen vinden om een ander denken te 
introduceren. In deze tijd is het essentieel te werken aan 
onze spirituele ontwikkeling, waardoor je in feite naar 
een ander trillingsgetal gaat; naar een andere dimensie. 
Dus... ga aan de kant van de liefde staan. Dat is volgens 

Een Cursus in Wonderen de enige keus die we hebben 
- en nu nog urgenter dan ooit. De dingen gaan echt 
anders als ze vanuit liefde gebeuren, wees je daarvan 
bewust bij alle keuzes die je maakt. In dat kader kijk ik 
aan het eind van de dag altijd terug met de vraag: wat 
heb ik aan liefde toegevoegd? Dat scherpt mijn bewust-
zijn om andere keuzes te maken. Als velen dat gaan doen 
creëren we een veld dat ons optilt/optrilt. En kun je 
door omstandigheden even niet bij liefde, vraag dan om 
hulp aan de Heilige Geest en luister naar zijn antwoord. 
Dat werkt, omdat je bewustzijn dan gelijk naar een ander 
niveau gaat - en het ego met zijn grappen buitenspel zet.’

Alleen nog maar liefde
‘In deze tijd gaan steeds meer mensen die omslag maken 
en op een ander niveau trillen. Ook via het principe van 
resonantie. Sla een klankschaal aan, en de schaal ernaast 
trilt mee in hetzelfde trillingsgetal. Datzelfde gebeurt 
bij mensen. Wat mij ooit ongelofelijk hielp mijn trilling 
te verhogen was een uitstorting van goddelijke energie 
door mij heen. Dat trilt behoorlijk op en was op een 
bepaalde manier onomkeerbaar. En verder natuurlijk 
bezig zijn met ECIW. Dat gedachtegoed is me zeer eigen. 
Speelt er iets dan is er meteen een ECIW-antwoord. En 
eigenlijk... zie ik tegenwoordig alleen nog maar liefde.
Door de fantastische moderne media kunnen we snel 
met elkaar communiceren. Hierdoor zijn in het midden-
oosten revoluties tot stand gebracht. Mensen vonden 
elkaar en zelfs werd er gezegd: “Al worden we vermoord, 
dat interesseert ons niet, wij zijn de angst voorbij”. 

Er is aangetoond dat er na een bepaald trillingsniveau 
een omslag volgt voorbij de angst. En iemand die trilt 

De reis van de ziel
‘Het boek van het eeuwige leven gaat over de reis die de 
ziel maakt op het moment dat die het lichaam loslaat. 
Wat we sterven noemen is niets anders dan ontwaken uit 
een droom, of een oude jas uitdoen. Vervolgens gaat die 
ziel een aantal dingen meemaken. Het boek is geschre-
ven vanuit het idee dat als je weet wat er aan gene zijde 
gebeurt, je je leven anders kunt gaan inrichten. Mensen 
met een bijna-dood-ervaring zie je vaak alle niet 
essentiële dingen uit hun leven verwijderen. Dan gaat het 
nog maar over één ding en dat is liefde. Je leven zuiveren 
is dus een belangrijk aspect. In de tussensfeer waarin je 
in eerste instantie terecht komt, onderga je een levens-
schouw. Je ziet daarin elk aspect van je leven vanuit een 
grotere liefdeskracht en met een lichtfiguur als getuige. Je 
veroordeelt jezelf niet en er is veel vergeving. Wel zie je 
je lessen. En je merkt waar je de dingen niet met liefde 
deed omdat je daar niet in verbinding was met je diepste 
Zelf. Het belangrijkste is: wat heb je in je leven met 
liefde gedaan? En dat gaat over aspecten als eerlijkheid, 
inspiratie, waarheid en dergelijke, over zo God gelijk 
mogelijk zijn. Tijdens de schouw ga je zien en voelen 
wat het effect van je leven geweest is op dat van anderen. 

Zowel negatief als positief. En dat laatste, je lichtoogst, 
wordt, zo zeggen bijbel & ECIW, 1000 x 1000 maal 
vermenigvuldigd. Dat geeft de ziel een trillingsboost 
die haar brengt naar het niveau waar ze thuis hoort. 
De lichtsferen zijn namelijk geordend naar trillingsgetal. 
En daar dans je als het ware met anderen mee op dezelfde 
trilplaat ofwel golflengte. Hier op aarde danst iedereen 
door elkaar, qua trilling. De keuze om na het overlijden 
rechtstreeks naar God te gaan is er altijd. Maar als je die 
hier niet maakt, waarom zou je het daar dan wel meteen 
doen? Redenen om terug te komen zijn er, maar niet 
voor alles wat niet goed ging. Door daar heel bewust 
naar te kijken kun je je lessen al geleerd hebben. Of door 
te leren van de levens van anderen. En we mogen aan-
nemen dat het leren op enig moment gewoon klaar is.’

De sferen
‘Afhankelijk van hoe je ernaar kijkt is het leven op aarde 
ingewikkeld, of een mooie leerschool. In de hemelsferen 
is het anders georganiseerd en je kunt er horizontaal of 
verticaal reizen. Ga je niveaus lager naar een schemer-

op het niveau van liefde, geeft tegenwicht aan 700.000 
mensen daaronder. Dat maakt de noodzaak duidelijk om 
andere keuzes te maken. 
Of ik zelf de angst voorbij ben? Op dit moment ben ik 
nergens bang voor, ook niet voor de dood. Ja, misschien 
voor pijn. Dat had ik ooit heftig door een niersteen. Op 
dat moment herinnerde iemand mij aan de ECIW-zin: 
“Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij. Ik ben zoals God 
mij geschapen heeft”. Daarna was er diezelfde pijn maar 
tegelijkertijd was ik eruit en nam waar wat er gebeurde. Ik 
dacht: als ik zo’n heftige pijn kan verdragen, wat is er dan 
nog? Dat heeft me enorm gerustgesteld. En in geval van 
een ramp zou ik dat voor mezelf niet zo erg vinden, maar 
wel voor de kinderen. Of ik voorbereid ben, op schuiven-
de polen of wat ook? Jaren geleden haalde ik op aanraden 
etensvoorraad in huis. Maar nu er al kinderen de deur uit 
zijn, leg ik geen nieuwe aan. Eigenlijk vanwege een groot 
vertrouwen in het Goddelijke. Als ik kijk naar mijn leven 
klopt alles tot in detail. Dus als er voor mij een andere 
bestemming komt, dan is dat zo.’

Je missie leven
‘Als mensen hun authentieke plek innemen en hun 
missie gaan leven, kunnen zij als lichtbaken fungeren 
voor anderen. En je functie is niet altijd je loopbaan, 
maar eerder wat je NU kunt doen. Op de vraag aan de 
Heilige Geest: “Wat moet ik zeggen, tegen wie, en 
wanneer?” komt een specifiek antwoord. Bijdragen aan 
liefde, dat is je functie. En vanuit je talenten kun je 
weten welke richting erin zit, want die hebben te maken 
met je missie. Als die gaan samenwerken, krijgt je leven 
vleugels. En de indicatie dat je goed zit, is dat je er 
gelukkig van wordt dus: follow your bliss. Daar waar je 
het meest dienstbaar bent, zet je op natuurlijke wijze 
je talenten in. Dan ben je enthousiast. Het Griekse “en 
theos” betekent in God zijn. 
Wat mijn missie is? Ik ben hier voor mijn kinderen. 
En daarna om mensen naar hun missie te brengen. Hen 
spiritueel laten ontwaken en op weg helpen naar God.
Onlangs overleed mijn vriend Franklin. Hij zat in de 
mannengroep die al 14 jaar elke maand bij elkaar komt 
om over het leven te praten en alles uit te wisselen. De 
vrijdag voor zijn overlijden waren we bij elkaar en zei 
hij: mijn grondtoon is nu vrede. Mooie uitspraak voor 
iemand die o.a. musicus was. Hij maakte zich geen 
zorgen over zijn ziel, maar vond het lastig zijn dierbaren 
achter te laten. Toen ik hem bij zijn overlijden voorstelde 
naar het licht te gaan, ging hij. Soms mis ik hem. Het is 
gek dat hij niet meer stoffelijke aanwezig is - en natuur-
lijk heb ik gehuild. Maar voor mijn gevoel is hij niet 
weg. En tot mijn verbazing heb ik er al vrede mee.’ 

Ga aan de kant van de liefde staan

‘O
Als ik doodga

laat ik me

verrassen.

Wat heb je in je leven met 
liefde gedaan?

Een omslag voorbij de angst
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naar de aarde komt om te proberen dat patroon te door-
breken. In mijn studententijd was ik ooit zelf wanhopig 
omdat een vriendin mij me zó schuldig liet voelen, dat 
de gedachte langskwam: ik stop ermee. Maar een betere 
beslissing bleek: stoppen met haar.
Bij mijn dochter op school kwam een jongen door zelf-
doding om het leven. Heftig. En de school ging er goed 
mee om. Toen twee weken later hetzelfde gebeurde met 
een meisje uit een andere klas, riep de school alle ouders 
bijeen inclusief een batterij deskundigen. Indrukwekkend 
was het, dat de ouders van de jongen erbij waren. En la-
ter bij de schoolafsluiting hadden zij een boodschap voor 
al die kinderen. Vaak hoor je dat het gaat om artistiek be-
gaafde, getalenteerde kinderen die zo gevoelig zijn, dat ze 
het leven niet aankunnen of gepest worden en dan geen 
uitweg zien. Voor hen is veel hulp aan gene zijde. En ze 
gaan zien wat een kringen aan emoties hun daad teweeg-
bracht. Zelfs bij mensen die ze niet kenden, maar die er 
wel door geraakt zijn. Als je ervan doordrongen bent, dat 
je in het hiernamaals alle gevolgen gaat ervaren van je le-
ven, kan dat ertoe gaan leiden dat je secuur wordt in wat 
je doet - en integer gaat leven. Als mijn boekje daaraan 
bijdraagt, plus dat mensen kunnen gaan inzien dat ze niet 
bang hoeven zijn voor de dood, denk ik: wauw!

Of ik bij mijn eigen begrafenis aanwezig wil zijn? Ja 
hoor, en niet zozeer uit nieuwsgierigheid over wie er 
komen (vroeger wel trouwens). Ik zou er willen zijn om 
liefde te brengen of te ontvangen. Bij de begrafenis van 
Franklin voelde ik zijn aanwezigheid. Ik heb toen ieder-
een gevraagd een paar minuten stil te zijn en hem alleen 
maar liefdevolle gedachten te geven. En reken maar dat 
de ziel wordt opget(r)ild als honderden mensen je liefde 
sturen.’
 
Daders zijn in nood
‘Zogenaamde daders, hebben er meer aan als wij voor 
ze bidden, dan dat wij hen veroordelen. De ziel verheugt 
zich in de ontwikkeling van een andere ziel. En in dat 
licht ben je niet bezig die ander te veroordelen, maar 
met: hoe kan ik die ander steunen, zegenen of liefde 
sturen opdat die zijn stappen kan zetten? En dan wordt 
het een ander verhaal. We zijn gewend naar slachtoffers 
te kijken, maar daders zijn evenzeer in nood. En van-
uit het principe van wederkerigheid: ontzeg de ander 
liefde en die ontzeg je aan jezelf. Die ander dat ben jij. 
En als je goed kijkt, is er geen reden voor veroordeling. 
Vanuit menselijk niveau denk je oei, verschrikkelijk, die 

gebied, dan in beschermende omhulling voor jezelf - en 
voor de ander, omdat je licht voor hen te scherp kan zijn. 
Zo kun je er iemand ontmoeten, of er werken aan het 
helpen ontwaken van mensen. Naar een hoger niveau 
gaan is ingewikkelder. Wel kun je zielen uit die sfeer 
aanroepen die dan omhult naar beneden komen. 

In welke sfeer ik terecht kom? Tijdens het schrijven van 
het boek voelde ik de energie van de verschillende sfe-
ren. Met de eerste, waarin nog veel illusie is, had ik niks. 
Wel met die van de universele waarheid en kennis. Daar 
kan je ziel zich laven aan de grootste kennis die er is - en 
dat samen met anderen. Er zijn tempels en ateliers van 
schoonheid waarin je met elkaar kunst kunt creëren. 
Geweldig! Die creaties kunnen trouwens ook naar de 
aarde worden gezonden. Kunstenaars die dat opvangen, 
kunnen dat vormgeven - met uiteraard de beperkingen 
van de stof. Als ik doodga laat ik me verrassen. Ik ga wat 
er dan gebeurt niet zelf bedenken, daarvoor heb ik te veel 
vertrouwen in de grote Regie. En wat mij te doen staat 
aan voorbereiding is zorgen dat ik zo min mogelijk angst 
heb - en bij liefde blijf.  Waar we bij het sterven vaak last 
van hebben, is het verhaal er naartoe. De aftakeling en 
het afscheid moeten nemen. Maar het sterven op zichzelf 
is niks. Floep! Meer is het niet.’ 

Zelfdoding
‘Zelfdoding is geen goed idee omdat je de consequenties 
ervan niet ontloopt. Je denkt ermee van je problemen af 
te zijn, maar omdat die in je denkgeest zitten, neem je ze 
mee. Natuurlijk is er opvang in de vorm van hulp en veel 
liefde, en God veroordeelt je niet. Wel zijn er consequen-
ties. Je missie is onvoltooid en bepaalde lessen zijn niet 
geleerd en worden voor de volgende keer weer opgeno-
men in je zielecontract. Ook vooraf gemaakte afspraken 
gaan niet door en daar moet iets voor geregeld worden. 
Bijvoorbeeld, je zou met iemand kinderen hebben en 
nu ben je er niet. Aan gene zijde ga je zien, dat er op 
elk moment in het leven alle hulp aanwezig was. Alleen 
moet je daarvoor ontvankelijk zijn. En ben je wanhopig, 
dan aanvaard je die per defi nitie niet. Vraag daar dus om 
vóórdat je op dat dieptepunt zit! Er zal hulp voor je zijn. 
Zelfmoord staat trouwens nooit in je levensblauwdruk. 
Dit, omdat het haaks staat op leven en liefde. Wel zal het 
risico ervan bekend zijn, wanneer een ziel een stevige 
opdracht meekrijgt die misschien te zwaar is. Of wan-
neer een ziel al diverse keren zijn leven niet voltooide en 

Een roze wolk
‘Nee, mediteren doe ik niet meer dagelijks. Ik stap 
meteen de dag in met het bewustzijn van God. En als ik 
naar kantoor rijd, bid ik voor mensen. En mijn gebed is 
heel simpel. Ik vraag Jezus aanwezig te zijn in het leven 
van al die mensen en hen te zegenen met liefde en licht. 

Voor in mijn ECIW-boek ligt een lijstje met mensen 
voor wie ik bid - en dat wordt steeds langer. En als ik 
weinig tijd heb, zeg ik tegen hierboven: “Jongens, jullie 
weten wie er op mijn lijstje staan”. Maar liever ben ik er 
met mijn aandacht bij. In de mannengroep spraken we 
ook af voor elkaar te bidden - en aan het eind ervan doe 
ik het voor mijzelf.
Waarom het hele circus van leven en dood ooit begon op 
deze gedoe-planeet? Omdat we ons vergisten en dachten 
zonder God te kunnen. Ten diepste is er maar één verlan-
gen en dat is naar God. Als je je daarop richt valt er veel 
onzin weg. Dus... wees niet bang voor de dood. Weet dat 
het vreugde is. Wordt helder over dingen, breng zaken op 
orde, zuiver je leven en wees blij. Aan de andere kant is 
er niets dan vreugde en liefde. Een roze wolk!’ •
 

www.willemglaudemans.nl

moet gestraft worden. Maar we zijn multidimensionale 
wezens en op een dieper niveau is er niets aan de hand. 
Als de ziel meer door je persoonlijkheid heen komt, je 
je licht laat schijnen, gebeuren er andere dingen. Ik kan 
me voorstellen dat ik pijn kan hebben aan erge dingen, 
maar niet dat iets mijn liefde zou kunnen doven. Ook 
niet als er een dader in het spel is. Dan weet ik wat me 
te doen staat, namelijk een innerlijk proces, al duurt het 
misschien jaren. Neem Rachel Vanderhoven wier dochter 
vermoord is door Dutroux. Die heeft zich niet bezig-
gehouden met marsen lopen of de pers. Vijf jaar lang 
trok zij zich terug in haar woning en gaf slecht één keer 
een interview. Hierin vertelde zij dat het vergeven van 
Dutroux haar bij haar Hoger Zelf gebracht heeft.’ 

Levensthema
‘Een aantal dingen in mijn blauwdruk heeft te maken 
met leven en dood. Ik heb er enorme belangstelling voor, 
en zie dat onderwerp op allerlei manieren in mijn leven 
terugkeren. Eigenlijk was ik er 40 jaar geleden al mee 
bezig. Als ik een boek las over gene zijde kreeg ik 
inzichten en was daar als het ware. Ik voelde meteen de 
authenticiteit. Een ander levensissue is het mannelijke/
vrouwelijke en hoe dat samengaat. Als kind dacht men 
van mij dat ik een meisje was. De verwarring erover 
- en de veelzijdigheid ervan zien, is ook waar mijn leven 
over gaat. Traumatische jeugdervaringen zorgen ervoor 
dat er een programma gaat lopen, dat te maken heeft met 
je missie. Zelfs al ga je het ontkennen, dan nog kun je 
niet anders dan ermee bezig zijn. Dat zie ik ook bij 
mensen die bij mij een tweedaagse levensschouw doen, 
een waardevolle manier van naar hun leven kijken en iets 
dat ik graag met hen doe. In hun historie zie je de 
zieledraden geweven worden. Zo was Franklin arts, 
met genezing als levensthema. Vervolgens komt hij ziekte 
tegen aan alle kanten. 25 van de 49 jaar was hij ziek 
en moest hij er zich op alle mogelijke manieren mee 
verhouden. Als genezer, zieke, bij het kiezen van genees-
wijzen, en bij het ervaren van de helende werking van 
muziek en yoga. Het zat op alle manieren in zijn leven 
verweven. 
Van mijn eigen leven heb ik de dingen nu wel helder en 
ik kijk er met dankbaarheid en vreugde op terug. Ook 
op de nare dingen die gebeurden. Alles is op zijn plek 
gevallen en mijn leven is nu wonderschoon. Of er voor 
mij nog wat te schouwen valt? Op een dieper niveau 
vast. En ik zal absoluut een aantal dingen nog niet 
gezien hebben. Ik ben zeer geïnteresseerd en verheug me 
daarop.’

Sterven op zichzelf

is niks.

Floep!

Meer is het niet.

Zelfdoding is geen 

goed idee omdat 

je de consequenties

ervan niet ontloopt.

In het hiernamaals de gevolgen 
ervaren van je leven

Ik bid dagelijks voor mensen

Tekening: Marja Huibers
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iektes, ik heb er niks mee. Als iemand in mijn 
vriendenkring met een vervelende kwaal tobt, 
moet ik mij er echt toe zetten hem of haar 
te bellen. Liever heb ik het over alles, 

behalve over dát.
Tot nu toe dacht ik dat mijn gebrek aan inlevings-
vermogen óók een soort ziekte was, die ik nodig moest 
verhelpen. Ik oefende door te doen alsof en ontpopte mij 
als een ware expert in het roepen van ach en wee, zodra 
een bekende ook maar éven piepte of  ‘au’ zei. Maar daar 
ben ik van teruggekomen. Want onlangs was ik ineens 
zélf slachtoffer van een medische vergissing. En dat heeft 
mijn weerstand tegen verhalen over ‘ziek zijn’ dubbelop 
doen toenemen. 

Stormloop
‘Oogoperatie mislukt!’ Nog steeds begrijp ik niet hoe het 
nieuws zo snel om zich heen kon grijpen. Vanaf het 
moment dat ik één vriend iets verteld had over mijn 
fysieke pech, stond de telefoon roodgloeiend. Achter 
elkaar door werd ik door alles en iedereen gebeld, zelfs 
door mensen die ik in jaren niet gesproken had. En 
allemaal wilden ze weten wat er gebeurd was, waar het 

mis was gegaan, hoe ik mij voelde en hoe het nu verder 
moest. Tegen wil en dank vertelde ik mijn verhaal telkens 
opnieuw, hoewel ik daar, als notoir optimist, eigenlijk 
geen zin in had. Maar het moest, meende ik. En ‘het’ 
sorteerde een uiterst curieus effect: na drie dagen 
onophoudelijk klagen, was ik gedegenereerd tot een 
vat vol ellende, dat wanhopig en boos genoegdoening 
eiste; dat in concept al een aanklacht had opgesteld en 
er zeker-weten voor zou zorgen dat die bruut van een 
chirurg nooit en te nimmer nog een operatiekamer van 
binnen zou zien! Iedereen voelde met mij mee, riep dat 
het een schande was en bedolf mij onder soortgelijke of 
zelfs nog ergere verhalen. Ja, het leek ineens wel of de 
hele wereld geregeerd werd door een geheim genoot-
schap van lompe, hebzuchtige medici die in ons geen 
medemens meer zagen maar hooguit een orgaan, dat op 
hun vet geprijsde ingrepen lag te wachten.

Paarlen voor de zwijnen
Het ironische was, dat al die steun en bijval mij niet 
bepaald gelukkiger maakten. Integendeel, het leek wel of 
vrienden en familie mij ineens óók gereduceerd 
hadden tot een beklagenswaardig, medisch geval. Alsof 
mijn, doorgaans toch best aardige en naar ik mij ver-
beeldde, bij vlagen zelfs wijze karakter er ineens niet 
meer toe deed! Alsof alles, wat mij exclusief tot ‘Emma’ 
had gevormd, paarlen voor de zwijnen was. Alsof zij zich 
aan mij laafden als een wrede groep piranha’s, snakkend 
naar andermans vlees en botten om de eigen honger naar 
wraak te kunnen stillen. ‘Zou dit de symbolische beteke-
nis zijn van verhalen over vampiers?’ vroeg ik mij af, ‘met 
al die tanden in mijn nek?’ Want waarom belden mijn 
dierbaren juist nu, nu ik kwetsbaar was en weerloos - en 
nooit eens als ik een prestatie had geleverd? Was mijn 
zwakheid soms aantrekkelijker dan mijn kracht?
Ineens twijfelde ik hevig aan mijzelf. Ik, die toch al nooit 
goed in staat was geweest mijn kwetsbaarheid te tonen 
en die van mijzelf altijd de fl inkste, de sterkste en de 
beste moest zijn. Die altijd het verschil wilde uitmaken 
- noem het overlevingsdrang. Hoe kon het dan dat nu, 
juist nu, mijn omgeving stond te trappelen om mij te 
koesteren, te troosten en op te waarderen? Waar had ik 
dat aan verdiend? 
Ik besloot de stekker uit de telefoon te trekken, verdroeg 
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mijn eigen zielige gedrag niet meer. Mailde iedereen dat 
ik de belangstelling an sich op prijs stelde, maar dat ik het 
eventjes niet opbracht, hen allen nu te woord te staan. 
Mijn oproep werd gerespecteerd. En het werd dóódstil. 
Weer niet goed. Nu voelde ik me alleen, buitengesloten 
en genegeerd. Nu snakte ik naar een nabij iemand (ei-
genlijk dacht ik aan ‘een partner’), die mij bij kon staan 
en tegen wie ik ongegeneerd aan zou kunnen zeuren.

Ontvangen
Waar was ik mee bezig? Wat was er aan de hand? Wat 
deed ik mijzelf eigenlijk aan? Het antwoord liet niet lang 
op zich wachten. ‘Emma,’ hoorde ik, stil in bed liggend, 
‘jij kunt niet ontvangen. Jij wil alleen maar bovenaan 
staan, gever zijn. Dat is geen balans. Waarom gun jij het 
je vrienden niet, jou óók eens iets te geven? Er komt 
een moment dat jij, mocht je tijd van leven hebben, 
misschien wel uitsluitend afhankelijk bent van zulke 
gevers. Ontvang! Oefen maar vast... Of ben je bang voor 
intimiteit? Jouw ego speelt een veel te grote rol, meisje. 
Maar jouw vrienden houden juist van dat, wat jullie met 
elkaar verbindt. En dat is liefde. Het gaat niet om je 
grapjes of spitsvondigheden - al zijn die op zich 
natuurlijk mooi meegenomen...’
Een overweldigende dankbaarheid steeg in mij op, 
liggend op mijn eenpersoonsbedje met een snorrende 
kat aan het voeteneind. Wat een weelde, te beseffen dat 

Al die tanden in mijn nek

Z
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Open je hart.

Ook als het leven je moeilijke zaken brengt.

Door alles te omarmen 

zonder angst en voorwaarden,

kan het transformeren.

Leslie Temple-Thurston

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,  
Hoe leer ik te luisteren naar mijzelf
en in waarheid te blijven?

Fleur Smelt
 
Lieve Fleur,
Wees trouw aan jezelf!
Je bent een kind van God.
Richt je blik naar binnen.
En zink diep weg in jezelf.
Voel je zinken, dieper en dieper, 
de rust en de waarheid in.
Doe dit iedere dag, schat van mij.

Liefs, God

Vraag aan en antwoord van de liefde in onszelf

zoveel mensen zomaar van mij hielden, zonder dat ik daar 
speciaal iets voor hoefde te doen! Alleen maar leren hun 
liefde te ontvangen...
Vanuit dat gevoel van verbondenheid belde ik ze allemaal 
terug. De reacties waren opnieuw uiterst hartelijk en 
begripvol. ‘En, hoe gaat het nu met je oog?’ O ja, 
dat oog... ‘Nou, het begint geloof ik toch te genezen!’ 
En daarna hadden we het over alles, behalve over dát. 
Want één ding heb ik wel besloten: voortaan vertel ik 
alleen nog hoopvolle verhalen. Ook aan mijn zieke 
vrienden. Voor het medisch resultaat maakt het toch 
niet uit. En daarom juist weer wel.

Emma Veenstra
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Ebrahim Hemmatnia maakt volgend jaar een 

tocht rond de wereld langs de evenaar, op een 

voor hem ontworpen oceaanwaardige fiets. Met 

zijn No-limits-on-earth expeditie, streeft hij 

naar een wereld en leven zonder zelfbedachte 

beperkende grenzen. En dit zowel fysiek als 

mentaal. In de landen die hij doorkruist wil 

hij inventariseren wat nodig is om 

ontwikkelingskansen voor kinderen te creëren. 

En hij hoopt dat dat zal gaan leiden tot 

onderwijs- en ontwikkelingsprojecten. 

Er is een heel team dat hem bij de expeditie 

ondersteunt. Voordat Ebrahim vertrekt sprak 

Annemarie van Unnik met hem.

Annemarie van Unnik

ijn vader was mijn voorbeeld. Hij had 
de opvallende combinatie van buiten-
gewoon slim en denken aan anderen. Ik 
leerde dagelijks van hem, bijvoorbeeld 

om eerlijk te zijn. In de tijd dat hij inspecteur was bij het 
medische departement van het leger (dat is in Iran de 
overheid), werd hem gevraagd een verslag te maken tegen 
iemand gericht, in ruil voor een woning. Dat deed hij dus 
niet, terwijl het huis hard nodig was. Je moet sterk zijn om 
weerstand te durven bieden en dat was hij. Ook leerde hij 
me ergens om te vragen als ik iets nodig heb. En daarnaast, 
dat je altijd iets kunt geven aan een ander. Al is het maar 

dat je de ander laat lachen. Toen ik veertien was overleed 
mijn vader, vriend en leraar. En het leven dat ik tot dan toe 
gewend was stortte volledig in. Wat een verlies! Tegelijker-
tijd kreeg ik de verantwoordelijkheid over het gezin. Daar 
liep ik niet voor weg. Qua uiterlijk lijk ik op mijn moeder, 
qua innerlijk meer op mijn vader. 
En wat ik wil met mijn leven is... genieten en tegelijkertijd 
iets bijdragen aan anderen.’

Fietsen over water
‘Vanaf mijn 30e ging ik fietsen. En dat in landen als Japan 
en Pakistan en een gebied als Patagonië. Zo ontstond het 
idee de wereld rond te fietsen. Maar waar ik ook kwam, 
steeds trof ik er ook andere fietsers aan. Blijkbaar is het 
normaal geworden - en ik wil iets doen dat ongeëvenaard 
is. En zo kwam ik op het idee om met de fiets over water 
te gaan - en dat ben ik gaan onderzoeken. Al pratend met 
een ex-collega van Rijkswaterstaat kreeg dat vorm. En 
inmiddels is er een heel netwerk van mensen dat me helpt 
het plan te verwezenlijken. Dat ik dat voor elkaar krijg 
komt denk ik, omdat ik geloof in mensen en in de kracht 
van de mensen. De voor mij ontwikkelde fiets is een soort 
bootje met de naam Ad Infinitum (tot in het oneidige). Ik 
kan erin liggen en iets overeind zitten, maar niet rechtop 
zitten of staan. Om onderweg aan uitgebreidere lichaams-
beweging toe te komen, ga ik zwemmen. Best risicovol 
trouwens, met alle haaien die net zo groot zijn als mijn 
boot. Mocht ooit ergens echt de nood aan de man komen, 
dan kan ik trouwens altijd hulp inroepen.

Laat altijd iets positiefs achter

Ik had een heel goede baan bij het kadaster en kon er nog 
gemakkelijk 30 jaar blijven zitten. Maar ik geloof erin dat 
ik méér kan doen. En aan onzekerheid ben ik gewend. 
Tien jaar geleden kwam ik als vluchteling vanuit Iran naar 
Nederland in een asielzoekerscentrum. Dus dat ik alles 
achter me laat, is niet de eerste keer. Voor mezelf heb ik 
wel bewezen dat ik me kan redden - en nu wil ik anderen 
redden. Zijn er zaken die buiten mijn controle liggen, dan 
zeg ik tegen mijzelf: “Ebrahim, rustig. Blijf rustig”. En dat 
helpt. Het is best wel apart hoor, om afscheid te nemen 
van alle vaste dingen die ik heb opgebouwd. Het avontuur 
is al begonnen en ik ben degene die ervoor moet zorgen 
dat alles goed loopt. Ook ben ik in gesprek met Discovery 
channel, we wisselen van gedachten over publiciteit.’ 

Gelijkwaardigheid en kansen
‘Wat me steeds opviel is dat waar ik ook kwam, mensen in 
wezen hetzelfde zijn. En toch is er veel ellende overal. In 
mijn ideale wereld wordt iedereen gelijkwaardig behan-
deld, en krijgt hij kansen, ongeacht zijn achtergrond. Zelf 
heb ik die kansen ook altijd gehad. En zo niet, dan vroeg 
ik erom. Ik ben ondernemend en doelgericht - en ga 
nooit zomaar ergens zitten voor de gezelligheid of onzin. 
En negativiteit, daar geef ik geen energie aan. Je krijgt 
maar één kans en het leven is zo voorbij. Om die reden wil 
ik het beste halen uit elke dag. En ik ben best trots op wat 
ik tot nu toe gedaan heb. Mensen die met mij te maken 
kregen, hebben daar iets aan gehad. Ik probeer altijd iets 
positiefs achter te laten. Als kind al wilde ik mensen 
helpen. En die sympathie van toen is nu gewoon 
volwassener geworden. 

Mijn talent is het om mensen bij elkaar brengen en te 
laten samenwerken in vrede. Beter dan de wapenindustrie 
te spekken, is het om in onderwijs te investeren. Bij on-
voldoende onderwijs kunnen mensen slechte dingen gaan 
doen - en ieder mens moet zich kunnen ontwikkelen. 
Er is genoeg voor iedereen. Oorlog levert een paar mensen 
rijkdom op en de rest gaat naar de bliksem. En de aarde 
is een prachtige planeet die wij aan het kapotmaken zijn. 
Een bootfiets is trouwens een milieuvriendelijk vervoer-
middel; een soort duurzame auto zonder benzine. Tijdens 
het fietsen laad je ook een accu op die de voortgang kan 
overnemen als ik ‘s nachts slaap. 
Er zijn mensen die denken in onmogelijkheden en die 
hebben gelijk. En zij die geloven in mogelijkheden 
hebben dat ook, en daar ga ik me in verdiepen - en 
mensen erover bij elkaar brengen en samen dingen laten 

ondernemen, elkaar laten helpen. Dat vind ik een beter 
plan dan ergens standaard hulppakketten afleveren. Mijn 
idee is: geef mensen verantwoordelijkheid en laat dat zich 
verder ontwikkelen. Als je iets wilt veranderen, moet je dat 
zelf verwezenlijken. Onderweg op mijn reis wil ik 
spreekbuis zijn voor mensen die de dingen zelf niet 
kunnen zeggen. Waar ik gelukkig van word, is als ik 
andere mensen gelukkig kan maken.
Ik zou het fijn vinden als VHTH-lezers zich zouden 
aansluiten bij mijn actie. Al is het maar dat ze vertellen wat 
ik aan het doen ben. We hebben elkaar nu eenmaal nodig. 
En ik geloof dat als iets van het hart komt, het ook belandt 
in het hart.’ •
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Ebrahim Hemmatnia (1976 Iran) woont in Apeldoorn. 
Voor zijn wereldreis werkte hij bij het kadaster. 

Opleiding: Kartografie en Geografische Informatie, 
management en applicaties. 

Steun de expeditie: Ebrahims reis van 2,5 jaar bestaat 
uit 35.000 kilometer over water fietsen en 15.000 over 

land. Veel bedrijven sponseren de tocht en toch is het 
budget nog ontoereikend. VHTH-lezers kunnen hun 
naam deze wereldreis laten meemaken. Sponsor je 

5, 10 of 25 euro, dan komt je naam op de bootfiets. 
Ondernemers kunnen voor 50, 100 of 150 euro een 

sticker met bedrijfsnaam laten plaatsen. 
Rek.nr. 0361.72.28.26 ten name van Stichting 

WillPowered, Rabobank, Apeldoorn. Vermeld je voor- 
en achter (bedrijfs)naam en deze zal vermeld worden op 

Ad Infinitum. Zie www.willpowered.com  

VHTH, jrg.6 nr. 4

Ik heb iets tegen workshops die je niet mag missen.

Anja van Aarle

Van binnen is er een onaantastbare kern 

van licht, stabiliteit en vreugde,

die door niets kan worden verstoord.

Leslie Temple-Thurston

In vrede blijven maakt uit;

alles om je heen reageert erop.

Eva Hollander

Als we ons angstig voelen

hebben we ons Zelf uit het oog verloren.

Els Thissen

Je moet 

sterk zijn

om weerstand

te durven bieden.

‘M
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3 november 2012, Eindhoven
Trainingsdag Familieopstelling
13 november 2012, Geulle
ECIW 8 x in dialoog
17 november 2012, Geulle
In dialoog / Satsang
23-25 november 2012, Wahlwiller
Familie- & Systeemopstellingen
1 december 2012, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
2 december 2012, Amersfoort
ECIW Interactieve lezing
8 december 2012, Geldrop
In dialoog / Satsang
11 december 2012, Geulle
ECIW 7 x in dialoog
27 dec 2012 1 jan 2013, Havelte
Winterretraite
15 januari 2013, Geulle
ECIW 6 x in dialoog
19 jan 2013, Geulle
Familie- & Systeemopstellingen
26 jan 2013, Den Haag
Familie- & Systeemopstellingen
2 februari 2013, De Meern
ECIW In dialoog
11 februari 2013, Bant
Lezing: Stel dat je Ja zou zeggen
15-17 februari 2013, Wahlwiller
Training Fam- & 
Systeemopstellingen
19 februari 2013, Geulle
ECIW 5 x in dialoog
2 maart 2013, Geulle 
In Dialoog
9 maart 2013, Ulvenhout
Familie- & Systeemopstellingen
12 maart 2013, Geulle
ECIW 4 x in dialoog
22-24 maart 2013, Wahlwiller
Facilitatortraining
6 april 2013, Hilversum
Landelijke Facilitatordag
9 april 2013, Geulle
ECIW 3 x in dialoog
20 april 2013, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
14 mei 2013, Geulle
ECIW 2 x in dialoog
18 mei 2013, Lottum
Familie- & Systeemopstellingen
25 mei 2013, Geulle
Familie- & Systeemopstellingen
4 juni 2013, Geulle
ECIW 1 x in dialoog
8 juni 2013, Hilversum
Trainingsdag familieopstelling
3-6 oktober 2013, Wahlwiller
Meditatief mandala schilderen

WINTERRETRAITE: 
VAN OUD NAAR NIEUW   
Een 5-daagse retraite rond de jaar-
wisseling in het Drentse Havelte, 
in een ontspannen, inspirerende en 
ongedwongen sfeer. De dagen zijn 
erop gericht je 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! Dat geeft onmiddellijk ont-
spanning. Stilte, uitwisseling, geleide 
meditaties en opstellingen maken deel 
uit van het programma. Ook werken 
we met thema’s die door deelnemers 
worden ingebracht. We verblijven in 
een bosrijke omgeving in een gebouw 
met een eigen werkzaal, eetzaal, keu-
ken, open haard. Anja van Aarle kookt 
voor ons heerlijke vegetarische maal-
tijden. De hele dag is (kruiden)thee, 
koffie, water en fruit beschikbaar en er 
is tijd om te ontspannen of wandelen.
27 dec 2012 1 jan 2013, Havelte
Do 18.00 – Di 11.00 uur, 
Meeuwenveen, 
Meeuwenveenseweg 1-3, 7971PK. 
Cursus: €300, Verblijf & eten: 2p. 
kamer: €300,-; 1p. kamer: €400,-

WORKSHOPS
Familie & Systeemopstellingen
In een familieopstelling wordt het 
geboortegezin van degene voor wie de 
opstelling wordt gedaan fysiek in de 
ruimte opgesteld. Zo zijn er mensen 
die - voor de duur van de opstel-
ling - de plek van de vader, moeder, 
broers en zussen innemen. Ook neemt 
iemand de plek van de persoon zelf 
in. Door de opstelling worden patro-
nen en spanningsvelden zichtbaar, 
zoals die zich binnen families, soms 
al vele generaties, kunnen voordoen. 
Duidelijk wordt of een kind de rol van 
de moeder of vader heeft over-
genomen. Door de patronen en 
spanningsvelden zichtbaar te maken 
kan de ordening ‘hersteld’ worden, 
door ieder lid van de familie zijn/haar 
eigen geboorteplek te(rug te) geven. 
Zo kan de verhouding binnen een 
familie zich harmoniseren. In een 
opstelling gaat het niet om goed of 
fout, of om de beoordeling van een 
situatie, slechts om het transparant, en 
daardoor inzichtelijk maken daarvan.
23-25 november 2012, Wahlwiller
Vrij 10-zon 16 uur. Arnold Janssen 
Klooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA. 
Cursus €200. Verblijf 1pk €130
19 januari 2013, Geulle
Zat 13-17 uur. Zorgcentrum 
Ave Maria, Hussenbergstraat 21, 
6243 AG. Cursus €40
26 januari 2013, Den Haag
Zat 10-16:30 uur. Buurthuis de 
Hyacint, Anemoonstraat 25, 
2565 DD. Cursus €70
9 maart 2013, Ulvenhout
Zat 10-16 uur. Bladerstraat 23, 
4851 AE. 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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tuiten we op de grenzen van de ‘maakbaarheid’? 
Opererend op rationeel niveau, hebben we het 
gevoel dat we vanuit het heersende materiële 
denken alles onder controle moeten houden. 

We denken meteen aan de bank- of eurocrisis, als gezegd 
wordt dat we in crisis zijn. Maar gaat het wel louter om 
die economische crisis? 
Ik zie hoopvolle ontwikkelingen in de samenleving, 
vooral van onderop, bij veel mensen, maar ik denk, dat 
naast veel depressiviteit, emotionele verslavingen, 
wantrouwen, hebzucht en angst in mensen, er nog steeds 
ook polarisatie en oorlog is in de wereld in het groot. 
Bijvoorbeeld dat het geweld in Syrië rondom het 
autocratische baath- regiem voorlopig niet lijkt te stop-
pen en dus kennelijk maar moet worden uitgevochten. 
Dat zagen we ook in andere (burger)oorlogen. 
Ik denk dat we vooral in een ‘maakbaarheidscrisis’ zitten. 
We zijn gewend te denken, dat we intellectueel 
alles in de hand hebben, niet alleen op persoonlijk vlak, 
maar ook collectief, zogenaamd geregeld door knappe 
economen en politici. We hebben, nogmaals, het gevoel 
dat we vanuit het heersende materiële denken alles onder 
controle moeten houden. Maar dit denken maakt ons 
tegelijk bang. En wel omdat we onbewust weten, dat 
we in ons leven niet alles onder controle kunnen hebben. 
Angst woekert overal in de wereld en is ten diepste de 
immateriële oorzaak van oorlog en geweld. Angst is een 
gebrek aan vertrouwen in onszelf. Daardoor vertrouwen 
we het Leven niet. Angst is ontworteling, uit balans zijn. 
Als we bang zijn of van onszelf balen, gaat er ineens 
zoveel mis in het leven. Iedereen heeft dat wel ervaren. 
En dat terwijl met vertrouwen in het Leven alles veel 
gemakkelijker gaat. Ook dat weet iedereen uit 
ervaring. Angst is een beperking in onze gedachten en 
het tegenovergestelde van liefde en innerlijke vrede. Alles 
gebeurt binnen in ons, zowel vrede als conflict spiegelen 
een mentaal patroon dat we in ons hebben. Collectief is 
dit eveneens het geval. Via de kwantumfysica weten we 
dat alles energie en bewustzijn is, dat het persoonlijke 
overstijgt. Oorlogen en crises hebben dan ook tevens een 
innerlijke en transpersoonlijke dimensie. Als mensen in 
de greep zijn van angst, rancune en wantrouwen lokken 
wij crises uit. Via de kracht van de positieve gedachte of 
de kracht van de geest, kunnen we beter vertrouwen, 
compassie en soul-force (Gandhi) als energie de wereld 
insturen. Die energie kan helend werken, waardoor angst 
wegebt en we een nieuw zelf- en wereldbegrip krijgen.

Hans Feddema

Dr. Hans Feddema is antropoloog, ex-docent VU, 
publicist en vredesactivist

Alles gebeurt binnen in ons
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ij de training familieopstellingen zei Els Thissen 
dat je ‘het spijt me’ zeggen in een opstelling, niet 
doet vanuit het perspectief van de schuld op je 
nemen, maar vanuit het erkennen van wat er is. 

Dat hetgeen er gebeurd is door je gezien wordt. Dat er 
compassie is. Els zei: ‘als je in je hart bent, kun je bij alles 
zeggen: het spijt me dat je dat is overkomen of dat het zo 
gegaan is; dat jij daarin terecht bent gekomen of dat wij 
daarin terecht zijn gekomen; of dat mij dat is overkomen.’ 

Ik heb me toen voorgenomen dit te gaan oefenen, om te 
ervaren hoe dat is. In de weken erna heb ik deze zin heel 
bewust gedacht en innerlijk gezegd. Bij het kijken naar 
het nieuws, het lezen van de krant, bij het denken aan 
mensen van vroeger, het horen van een triest verhaal van 
een collega. Ik heb gemerkt dat ik daardoor, als ik op dat 
moment niet in mijn hart ben, er ineens in kan kukelen! 
Ik denk er dan niet meer over na, zit er niet over in. Ik 
denk er ook geen dingen over zoals: het had niet mogen 
gebeuren, of wat is de wereld toch dit-of-dat, of kan dat 
allemaal nog wel goed komen met die persoon. Niks.

Ik heb het ook gezegd tegen een aantal cliënten met 
moeilijke en traumatische geschiedenissen. Ik heb 
gemerkt dat ik zo verbondenheid met ze voel en dat op 
deze manier kan uiten. Dat ik mijn medeleven betuig 
zonder erin meegezogen te worden. Ik ben er dan bij 
zonder ervoor verantwoordelijk te zijn, zonder iets te 
hoeven doen, ik ben er tegelijkertijd los van. 
De cliënten reageerden heel gewoon, zeiden dat het hen 
ook speet, en leken het prettig te vinden om te horen, 
alsof het een ontschuldigende werking heeft.

Ik vind dit een fantastische oefening!!

Annette Drijfhout

Het spijt me
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18 mei 2013, Lottum
Zat 10-16:30 uur. Kaldenbroek 1A, 
5973 RJ. Cursus €70
25 mei 2013, Geulle
Zat 13-17 uur. Zorgcentrum Ave 
Maria, Hussenbergstraat 21, 6243 AG. 
Cursus €40

ECIW - In dialoog
2 dec. 2012, Amersfoort
Zo 14-15.30 uur. Meridiaancollege, 
Daam Fockemalaan 12, 3818 KG. €8
8 dec. 2012, Geldrop
Zat 14-16.30 uur. ‘t Kruispunt, 
Slachthuisstraat 22, 5664 EP. €20
2 feb. 2013, De Meern
Za 14-16.30 uur. Houtsnijderslaan 21, 
3454 GH. €20
11 februari 2013, Bant
Interactieve lezing: Stel dat je Ja zou 
zeggen tegen wat er nu is. 
Ma 20.00-22.00 uur. De Bantsiliek, 
Zuidwend 2, 8314AA. Entree €10

ECIW - In dialoog serie
Een serie bijeenkomsten rond thema’s 
als: vergeving; illusies; zonde; schuld; 
schuldeloosheid; oordelen; projectie; 
heelheid. Eigen beelden worden naast 
dat wat de Cursus zegt gelegd en 
bekeken op houdbaarheid. Een won-
der, zegt de Cursus, is een omslag in 
waarneming, namelijk van angst naar 
liefde. Tijdens de bijeenkomsten kun je 
ervaringen en eigen kwesties inbren-
gen. Je kunt en mag je bewust worden 
van de onveranderlijke, eeuwige en 
eenduidige waarheid, waarin de vrede 
van God besloten ligt.
Geulle, Serie bijeenkomsten
2012: 13 nov; 11 dec; 2013: 15 jan; 
19 feb; 12 mrt; 9 apr; 14 mei; 4 jun. 
Zorgcentrum Ave Maria, 
Hussenbergstraat 21, 6243 AG
Di-av 20:00-22:15 uur. 

Deelname: €250 (voor de hele serie). 
Later instappen is mogelijk in overleg.

IN DIALOOG / SATSANG
Samen zijn in waarheid; zien wie je 
werkelijk bent. Het einde van het 
zoeken; vrijheid hier en nu. 
In dialoog met Els Thissen.
17 nov. 2012, Geulle
2 maart 2013, Geulle
Zorgcentrum Ave Maria, Hussenberg-
straat 21, 6243AG. Zat 14-17 uur. 
Deelname: €20 per middag.

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 aandie-
nen. 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 oktober 2013, Wahlwiller
Don 10-zon 16 uur. Arnold Janssen 
Klooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA. 
Cursus €250 (incl. deel 
werkmateriaal). Verblijf 1pk €190 

TRAININGEN
Training Familie & 
Systeemopstellingen
Voor mensen die zelf opstellingen willen 
(gaan) begeleiden. Heb je belangstel-
ling? Neem dan contact met ons op.
15-17 februari 2013, Wahlwiller
Vrij 10-zon 16 uur. Arnold Janssen 
Klooster. Capucijnenweg 9, 6286 BA. 
Cursus €220. Verblijf 1pk €135
Trainingsdagen Familie & 
Systeemopstellingen
Hilversum: 1 dec 2012; 20 april 2013; 
8 juni 2013
Za 10-16.30 uur. Nieuw Nazareth, 
Dr. Cuypersplein 7, 1222 NC. 
Cursus €70 per dag.
Eindhoven: 3 nov 2012
Za 10-16.30 uur, Doopsgezinde 
gemeente, Da Costaweg 16, 5615NB. 
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 herin-
neren we elkaar aan onze heelheid 
door onbevooroordeeld 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. 
Meer informatie! Zie de website 
22-24 maart 2013, Wahlwiller
Vrij 10-zon 16 uur. Arnold Janssen 
Klooster, Capucijnenweg 9, 6286 BA 
Wahlwiller. Cursus €220. 
Verblijf 1pk  €135.

Landelijke Facilitatordag
Voor facilitators van AH- en 
Coursegroepen, mensen die de facili-
tatortraining hebben gevolgd, en/of 
overwegen een groep te starten.
6 april 2013, 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: anjavanaarle@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 
anjavanaarle@elsthissen.nl 
website: www.elsthissen.nl
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Drenthe & Zeeland
Er zijn op dit moment geen groepen 
in Drenthe & Zeeland. Wellicht iets 
voor jou als 
facilitator? Heb je interesse, neem 
dan vrijblijvend contact met ons op.
Flevoland
Almere:
Ellis Vleugels1  06 22219910
Biddinghuizen:
Nicole Blaauw 06 44860820
Lelystad:
Mariet ten Doeschot 0320 256600
Friesland
IJlst:
José van der Werf 06 24249649
Lemmer:
Mirjam Rombouts 06 2507 2265
Gelderland
Gelderland
Ede:
Wimmie Denekamp 06 22977338 & 
Erna Bakker 
0318 643268
Epe:
Derkje Volkerink 0578 662475 & 
Johanna Maria de Raat 
0578 627678
Nunspeet:
Jurja Kammeijer 0341 251181
Rheden:
Annie Bekker 026 4454004
Winterswijk-Ratum:
Trudy Huter 0543 769032 / 
06 51758336
Groningen
Groningen:
Godelieve Bos 050 5420233
Haren:
Marrigje Dijksma 06 13874436
Limburg
Cadier & Keer:
Marina Wielders 043 8518880
Echt:
Peter Winteraeken 0475 484833 
Lottum:
Arlette Rieken 077 4633233 / 
06 52428036
Maastricht (1):
Björn Stienstra 06 23563353
Maastricht (2):
Resie van den Booren 06 12334212 
/ 043 3473366
Sittard:
Beppie Cloo 046 4581597

Noord-Brabant
Breda:
Henny en Jopie van der Feer-Heeren 
076 5208377
Eindhoven:
Mieke Panhuysen 06 15354156 & 
Diny Smits-Setz 040 2425260l
Geldrop:
Francijntje Keesmaat 040 2850323 & 
Anneke van Haendel 049 663226
Mierlo:
Anneke van Haendel 049 663226 & 
Francijntje Keesmaat 040 2850323
Ossendrecht:
Kees Zwinkels 0164 671255
Tilburg:
Annemarie Korn 013 5350932 & 
Mariëtte de Visscher 020 8228762
Ulvenhout:
Kitty Tieman 06 39838145 / 
076 5616741
Veldhoven:
Wies Klaassen 040 2535494 
Noord-Holland
Amsterdam (1):
Emma Veenstra 020 6969132
Amsterdam (2):
Nicolien Gouwenberg 020 4184947 
/ 06 21583238
Amsterdam (3):
Annemarie Korn 013-5350932 & 
Mariëtte de Visscher 020 8228762
Beverwijk:
Bert van Oosterhout 0251 244494 & 
Ina Oldewarris
Haarlem (1):
Ynze Keetlapper 023 5367538
Haarlem (2):
Daniëlle Ferdinandusse 06 15367658
Heemstede:
Maria de Wilde2  023 7433983 
Overijssel
Oldenzaal (1):
Trudy ter Braak 0541 539261
Oldenzaal (2):
Rogier Pondaag 0541 517468
Zwolle:
AnnetteDrijfhout & Sabina Sheerazi 
038 4214002
Utrecht
Baarn:
Gretha van Loenen 035 5414179
Huis ter Heide (1):
Fleur Smelt 035 6920802 & 
Anne-Joke Vellinga 030 6920905 

Huis ter Heide (2):
Anne-Joke Vellinga 030 6920905 
Utrecht (1):
Ingrid de Vries 06 50216267
Utrecht (2): 
Marie-Alice Storimans 
030 2712855 - 06 81169700 
m.storimans@gmail.com - 
www.heeljebewustzijn.nl
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
Zuid-Holland
Alphen aan de Rijn:
Janny Buijs 0172 853773
Delft:
Monique Toonen 06 14313479
Den Haag (1):
Yvon Scharis 070 3522379 & 
Hans de Rijke 070 3464379
Gouda:
Marianne Spoor 0182 532396
Lekkerkerk:
Jans Ooms 0180 663408
Monster:
Anne-Joke Vellinga 030 6920905 
Voorhout:
Anna Sedelaar 0252 225311 / 
06 53362337
Zuid-Beijerland:
Anna Eppinga 0186 662055

1 leesgroep Jampolsky
2 algemene groep & groep voor   
  ouders van kinderen die kort of 
  lang geleden overleden zijn

Nederlandstalige groepen in 
het buitenland:

Oost-Spanje
Benitachell (Alicante):
Trudi van Dorp 
(00 34) 965 973 199 / 639 361 999 

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

Als je belangstelling om deel te nemen aan een groep, óf eerst meer informatie 

wilt over bijvoorbeeld frequentie van bijeenkomen, dan kun je contact opnemen 

met een van de facilitators (begeleiders). Voor e-mailadressen 

zie: www.vanharttothart.org bij AH-Groepen. 

Richtlijn gevraagde bijdrage per bijeenkomst: gratis tot maximaal € 7,-

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 
Delft:
Monique Toonen 06 14313479
Utrecht (2): 
Marie-Alice Storimans – 
030 2712855 - 06 81169700  

Intervisie-groepen 
Regionale bijeenkomsten voor 
en door facilitators van Attitudi-
nal Healinggroepen. Om uit te 
wisselen over ervaringen als fa-
cilitator, elkaar te ondersteunen, 
inspireren, bijscholen en aan te 
moedigen in de basisattitude 
van Attitudinal Healing.
Brabant
Henny van der Feer 
076 5208377
Midden-Nederland
Fleur Smelt 035 6920802 & 
Anne-Joke Vellinga 
030 6920905
Nog geen intervisiegroep in jou 
regio? Geeft je op als contact-
persoon en doe een oproep in 
om je collega-facilitators uit te 
nodigen deel te nemen aan 
een regio-intervisie-groep.
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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 ( ) heeft 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.

PERMANENTE EXPOSITIE “IN HET LICHT” met spiritu-
ele schilderijen van Marja Huibers. Op afspraak is er de 
mogelijkheid tot een samen-zijn op Marja’s huisadres. 
Gratis entree. DOORMANLAAN 6  in BREUGEL. 
Tel. 0499-847097 www.marjahuibers.nl

R E G E LT J E S

ONTMOETINGSPUNT UTRECHT VOOR 
EEN CURSUS IN WONDEREN

Maandelijkse uitwisseling rond thema’s uit ECIW via 
mini-workshops. Programma van 11.00 - 12.30 uur; 
open om 10.30 uur. Entree € 7 (U-pas € 5). 
Angelshop, Oude Gracht 288a, Utrecht, ingang winkel. 
Info: 030-6565024. 
18 nov: Janny Buijs - Wat is het antwoord op mijn 
levensvragen?
16 dec: Fleur Smelt - Je ego in de spotlight.
20 jan: Peter Winteraeken - Hou van Degene 
die voor je staat.
17 feb: Bert en Juno Quist - Laat alles zijn precies 
zoals het is.
17 mrt: Ad de Regt - Vergeving, wat is dat en 
hoe doe je dat?

E N  V E R D E R . . .

Overgave
Geef de hoop op

dat je een warm hart
- liefde -

aan je verstand kunt ontlenen;
geef de hoop op
dat je verlichting
- de waarheid -

aan je verstand kunt ontlenen.
In die erkenning

volgt de overgave als vanzelf.

Uit: Gangaji. De diamant in jezelf. Ankh-Hermes, Deventer, 2006

Reacties op de inhoud

van het tijdschrift vindt u op

www.vanharttothart.org
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Zonder te weten waar het heen zou gaan, 

besloot de Canadese Grace Deby op een dag haar 

kinderen thuis te houden van school. Ze volgde 

haar intuïtie en vertrouwde op het gedachtegoed 

van de Amerikaanse pionier John Holt, die 

wereldwijd bekendheid kreeg met zijn ideeën 

over unschooling – ofwel interessegedreven, 

natuurlijk leren: een benadering die ons niet 

zozeer oproept iets te dóen, als wel iets te laten. 

Geertje Smit

p een ochtend aan de ontbijttafel vroeg 
Grace Deby’s jongste zoon Addison – toen 
een jaar of vijf en een ‘lastig, rebellerend’ 
kind op school – of ze hem één goede reden 

kon geven waarom hij de hele dag aan een bureau moest 
wachten tot er een bel zou klinken, zodat hij een paar 
minuten buiten kon spelen. Addison vond het moeilijk 
stil te zijn en dingen op een bepaalde manier te doen om 
te worden geaccepteerd. De labels kwamen al binnen. 
‘Ik bleef maar proberen zijn gedrag te veranderen, en 
negeerde het sterk intuïtieve gevoel dat dit niets voor hem 
was. In een laatste poging om dingen in goede banen te 
leiden, had ik hem opgegeven voor groep drie op een 
reguliere school. Hij was minstens zo rebels als daarvoor 
en méér dan hyper,’ vertelt Grace daarover. ‘Die ochtend 
kon ik er niet meer omheen. “Ik heb geen goede reden,” 
vertelde ik hem. “Je hoeft niet meer naar school”.’

Moeite met het schoolsysteem
Addison was niet haar eerste kind met problemen, en zelf 
had Grace het ook moeilijk gehad op school. 

O

‘Als jong meisje voelde ik alles aan en was uitermate 
intuïtief. Ik beschouwde mezelf als slim, creatief en 
expressief, maar had de grootste moeite met onder-
werpen als natuurkunde of wiskunde. Het duurde maar 
een paar jaar voordat ik mezelf dom vond en mijn 
cijfers omlaag gingen. Vanaf dat moment zocht ik naar 
manieren om het schoolsysteem te ontvluchten.’ Ook 
haar oudste dochter Alisha had moeite zich te confor-
meren, verveelde zich op school en wendde buikpijn 
voor. ‘Het was een sociaal kind, maar na een aantal jaren 
in het schoolsysteem voelde ze zich onzeker en niet 
goed genoeg, omdat ze niet voldeed aan de eisen.’ Haar 
tweede kind Adrian werd geboren met autisme. ‘Er was 
geen plaats voor hem op school en er werd van hem 
verwacht dat hij zich zou aanpassen. Ik had juist heel 

sterk het gevoel dat ik naast hem wilde staan, precies 
waar hij was.’
Toen Alisha geboren werd, kreeg Grace het gedicht van 
Gibran onder ogen. ‘Ik voelde een niet te ontkennen 
waarheid, maar was niet klaar om de controle op te 
geven.’ Toen ze dat uiteindelijk wél deed, kwam het 
vooral op vertrouwen aan. ‘Vogels vliegen, vissen 
zwemmen en mensen leren,’ zei John Holt. ‘We hoeven 
kinderen dan ook nergens toe aan te sporen. Wat we 
moeten doen – en dat is álles wat we hoeven te doen 
– is ze de begeleiding bieden die ze nodig hebben, 
respectvol naar ze luisteren en dan aan de kant gaan. 
We kunnen erop vertrouwen dat zij de rest doen.’ Is 
dat niet makkelijker gezegd dan gedaan? Maar natuur-
lijk. Unschooling gaat tegen alle heersende normen 
in en vraagt niet alleen een verregaande bereidheid 
van ouders om naar zichzelf te kijken, maar ook een 
hoge mate van vertrouwen. ‘Om kinderen te kunnen 
vertrouwen, zullen we eerst moeten leren onszelf te 
vertrouwen,’ voegde John Holt daar dan ook aan toe, 
‘en de meesten van ons leerden als kind juist dat we 
niet te vertrouwen waren.’ 

Werken vanuit de flow
Hoe ziet een ‘schooldag’ bij Grace eruit? ‘Vooral 
ontspannen, want we werken vanuit een gevoel van flow: 
iedereen mag invoelen wat hem of haar die dag te doen 
staat. Soms lezen we veel, andere keren zijn we creatief 
of doen we iets met wiskunde. We kunnen schilderen, 
inspirerende films kijken, met de computer werken of 
schrijven. Ik heb mijn kinderen overigens niet hoeven 
leren lezen: dat gebeurde vanzelf terwijl ik ze voorlas 
toen ze klein waren. Wist je dat het woord educatie 
– educere in het Latijn – in oorsprong zoveel betekent 
als ‘naar buiten brengen’? Wij volgen gewoon onze 
passies, en als ik denk dat er iets mis is, kijk ik naar mijn 
beperkende overtuigingen. Unschooling is niet voor 
iedereen; ik ben de eerste om dat toe te geven. Maar 

inmiddels kan ik zeggen: er is een ontspannen en leuke 
manier om te leren, die veel sneller naar onze werkelijke 
roeping leidt. Mijn kinderen hebben geleerd zichzelf te 
vertrouwen en voor zichzelf te denken.’

Mensen die bij Grace thuis komen, zeggen vaak dat het 
vredig voelt en dat de kinderen ontspannen zijn. Ook 
valt het op dat haar kinderen geen people pleasers zijn en 
dat ze hun gevoelens vrijelijk delen. Natuurlijk hebben 
ze ook hun moeilijkheden. ‘Zo wil mijn jongste dochter 
Natalia deze herfst naar een middelbare school zodat ze 
bij haar vriendinnen kan zijn. Als dat haar gevoel is, dan 
steun ik haar bij het onderzoeken van die optie. Hoe kan 
ik weten wat goed voor haar is en wat niet? Het gaat mij 
erom dat ze haar innerlijk leert vertrouwen en durft te 
varen op haar hart.’ 

Stap uit je angst
Grace was vooral het vechten moe. ‘Ik wilde mijn 
kinderen niet langer iets opleggen waarvan ik dacht dat 
het nodig was. Ze waren zo ongelukkig in het systeem 
en er werd een keur aan diagnoses over ze uitgestort 
– epidemisch werkelijk – terwijl hun gedrag in 
werkelijkheid een schreeuw om liefde was, een schreeuw 
om vrijheid. Het was eigenlijk de vraag “Mag ik 
alsjeblieft zijn wie ik ben?”’ Wat niet wil zeggen dat 
Grace klaar was voor de reis. ‘Ik was bang dat mijn leven 
zwaar zou worden, met al die kinderen thuis, en dat ik 
mijn vrijheid zou verliezen. Toch hoorde ik een stem in 
mijzelf die zei: stap uit je angst. Na elf jaar unschooling 
kan ik zeggen dat het voor mij één groot onderzoek was 
naar de validiteit van mijn eigen op angst en gewoonte 
gebaseerde gedachten. Als mijn zoon ‘s morgens een 
stukje kip wilde eten, hoorde ik mezelf zeggen: “Nee, 
dat kan niet, het is tien uur ‘s ochtends. Maar het mag 
wel om twee uur.” Waar slaat dat eigenlijk op?’
‘Ik geloof dat de dagen dat we onze kinderen konden 

beheersen voorbij zijn, en dat ouders daarom zo worste-
len met labels,’ zegt Grace. ‘Als ik íets wil overbrengen 
op mensen, dan is dat het besef van hoe capabel mensen 
zijn: kinderen om te leren, ouders en verzorgers om hun 
kinderen daarbij te assisteren. We hebben geen instituten 
nodig om ons iets te onderwijzen, geen bedrijven om 
ons educatiemateriaal te verkopen of regeringen om ons 
te vertellen wat we moeten leren. We zijn capabel - als 
individuen, families en gemeenschappen - om ons eigen 
leerproces en ons eigen leven te bepalen. Unschooling 
als filosofie heeft dan ook de potentie om de wereld en 
hoe we hier leven te veranderen’. 
Grace Deby is al 30 jaar student van Een Cursus in 
Wonderen en woont met haar man en twee  jongste 
kinderen op Vancouver Island, Canada. Ze begeleidt 
ouders die hetzelfde moedige pad bewandelen en komt 
met enige regelmaat voor lezingen naar Nederland en 
België. Unschooling is in Nederland nog niet mogelijk. 
De leerplicht schrijft voor dat kinderen van hun 5e tot 
16e jaar naar school moeten. •
Website Grace: 
http://sites.google.com/site/unschoolingwithgrace
Contact met auteur: geertjesmit@hotmail.com

Vogels vliegen, vissen zwemmen en mensen leren

Je kinderen zijn je kinderen niet
Ze zijn de zonen en dochters van ‘s Levens verlangen naar zichzelf
Ze komen door jou, maar niet van jou
En ook al zijn ze bij je, ze behoren je niet toe.

Je mag ze je liefde geven, maar niet je gedachten
Want ze hebben hun eigen gedachten. 
Je mag hun lichamen huisvesten maar niet hun zielen
Want hun zielen vertoeven in het huis van morgen,
Dat je niet kunt bezoeken, zelfs niet in je dromen.

Je mag ernaar streven te zijn zoals zij 
Maar probeer ze niet te maken zoals jij
Want het leven gaat niet terug
Noch blijft het dralen in gisteren. 

Kahlil Gibran, On Children uit: The Prophet
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huis dragen, op school bijvoorbeeld. En vraag je elke 
avond even af, of je wat anders gezien hebt dan anders.’ 
Adriaans moeder wilde eigenlijk nog protesteren, maar 
omdat de brillenverkoper haar aan een heel goede bril 
had geholpen was ze allang blij en zei ze er verder maar 
niets van. 

Er begon iets te veranderen
Zoals de brillenverkoper had gezegd, droeg Adriaan de 
bril in het begin alleen thuis. Zijn broertjes en zijn zusje 
plaagden hem er af en toe mee, maar Adriaan liet zich 
niet van de wijs brengen en zette door. Eigenlijk had hij 
ook na een paar dagen niet het idee dat de dingen er 
anders uitzagen als hij de bril op had, maar toch begon er 
iets te veranderen. Hij kon het eerst niet onder woorden 
brengen voor zichzelf. Maar het was net of... het was net 
of zijn moeder zich anders ging gedragen. Vroeger kon 
ze als het etenstijd was, met een nors gezicht en hoekige 
bewegingen de pannen op tafel zetten. Nu leek ze dat 
ineens veel vriendelijker te doen. Alsof ze het hele gezin 
oprecht een goede maaltijd toewenste. Iets soortgelijks 
gold voor Adriaans vader. Na zijn werk kwam hij altijd 
binnen met dezelfde gemompelde groet. De kinderen 
hadden geleerd netjes terug te groeten, maar of hun 
vader die groet nu altijd wel méénde, wisten ze eigenlijk 
niet. Op de een of andere manier kon Adriaan nu aan 
zijn vaders gezicht zien, dat hij het wel degelijk vrien-
delijk bedoelde. Zelfs zijn broertjes en zijn zusje zagen 
er vriendelijker uit, terwijl ze toch nog steeds vaak met 
elkaar aan het kibbelen waren. Het klónk alleen niet zo 
haatdragend als Adriaan het altijd gevoeld had. Alles bij 
elkaar begon Adriaan het thuis, in een paar weken tijd, 
een stuk plezieriger te vinden.

Na verloop van tijd was Adriaan zo gehecht aan zijn bril, 
dat hij hem ook buitenshuis ophield. Ook daar werd hij 
ermee geplaagd, zowel door de grote mensen als door 
zijn vriendjes en andere klasgenoten. Maar hij hield stug 
vol. Het grappige was dat de volwassen mensen en de 
kinderen die hij buitenshuis ontmoette, nu ook leken 
te veranderen. Hoewel er nog steeds gekibbeld werd 
en mensen nog steeds af en toe boos waren of uit hun 
humeur, waren ze over het algemeen toch wat vrien-
delijker tegen elkaar en konden ze wat meer van elkaar 
verdragen. Toen Adriaan erover nadacht, ontdekte hij dat 
dat laatste bij hemzelf begonnen was. Hij was de eerste 
die wat meer van anderen verdragen kon, die niet zo snel 
boos meer werd en onaardig deed. En alle anderen deden 
mee! Op de avond van de dag waarop hij dat ontdekte, 
legde hij zijn bril met veel eerbied op het tafeltje naast 
zijn bed. En voordat hij de kaars uitblies die hij altijd 
mee moest nemen als hij naar bed ging (want elektrisch 
licht was er in die tijd nog niet), keek hij nog even vol 
liefde naar de glazen met hun zachtgouden glans. Want 

Baukje van Kesteren

roeger, toen er nog geen supermarkten 
waren en de mensen nog geen auto’s hadden, 
kwamen er marskramers langs de deur. Die 
verkochten allerhande spullen. Sommigen 

verkochten ‘garen en band’, anderen rieten manden en 
borstels, nog weer anderen van alles wat. Ook kon je aan 
de deur je schaar en je 
messen laten slijpen door 
de scharensliep, of je ketel 
laten repareren door de 
ketellapper. 
Zo was er ook een man 
die langs de deuren ging 
om brillen te verkopen. 
Er waren toen nog niet 
zo veel mensen die een 
bril nodig hadden als 
nu, want ze bedierven 
hun ogen nog niet door 
al vanaf hun vierde elke 
dag naar school te gaan. 
Maar toch waren er altijd 
mensen die een bril 
nodig hadden, om in de 
verte te kijken of om van 
heel dichtbij de voorwer-
pen te kunnen zien die ze 
met hun handen maak-
ten of repareerden. De 
brillenverkoper had een platte houten doos, die met een 
leren band voor zijn buik hing. Die doos had langgerekte 
vakken waar series brillen in lagen: grote en kleine, voor 
dichtbij en veraf, met sterke en zwakke glazen. En er was 
een klein vakje waar precies één bril in lag. Dat was een 
beetje een bijzondere bril. Je kon hem breder en smaller 
maken, en de veren (zo heten de stokjes waarmee een 
bril op je oren rust) konden in- en uitgeschoven worden. 
Die bril paste dus iedereen die hem op wilde zetten. De 
glazen waren ook bijzonder. Ze waren niet bol of hol zo-
als bij andere brillen en als je er langs keek, zag je dat er 
een zachte, gouden glans over het glas lag. 

Adriaan
De brillenverkoper belde of klopte aan bij alle huizen die 
hij op zijn weg tegenkwam, om te vragen of daar iemand 
woonde die een bril nodig had. Zo kwam hij ook bij het 
huis waar Adriaan woonde, met zijn vader en moeder, zijn 
broertjes en zijn zusje. Hij was daar aan het goede adres, 
want Adriaans moeder klaagde de laatste tijd dat ze bij 

het verstellen van de kleren steeds meer moeite had, te 
zien wat ze deed. Ze kon de draad soms niet eens in de 
naald krijgen, dat moest dan een van de kinderen voor 
haar doen. Terwijl de brillenverkoper samen met Adriaans 
moeder een bril aan het uitzoeken was die haar paste en 
waar ze goed door kon zien, keek Adriaan nieuwsgierig 
in de houten doos. Vooral die ene bril, die in z’n eentje in 
het kleine vakje lag, trok zijn aandacht. Voorzichtig streek 

hij met zijn wijsvinger 
over een van de gla-
zen, waar hij een zachte 
gouden glans op zag 
liggen. De brillenverkoper 
merkte het en snel trok 
Adriaan zijn hand terug. 
‘Geeft niks,’ zei de bril-
lenverkoper, ‘pak hem er 
maar uit en zet hem maar 
eens op. En vertel me dan 
wat je ziet.’ 

Adriaan pakte de bril 
voorzichtig uit de doos 
en zette hem op z’n neus. 
‘Kom,’ zei de brillenver-
koper terwijl hij Adriaans 
moeder even liet wen-
nen aan de bril die hij 
haar zojuist had opgezet, 
‘zo past-ie niet. De veren 
hebben de juiste lengte, 

maar in de breedte moet ik hem even wat in elkaar schui-
ven.’ Hij voegde de daad bij het woord en daar zat ook 
Adriaan met een bril op z’n neus om zich heen te kijken. 
‘En,’ vroeg de brillenverkoper, ‘wat zie je?’ ‘Eigenlijk niks,’ 
zei Adriaan. ‘Nou ja, ik zie wel wat, maar het ziet er net 
zo uit als anders.’ ‘Dat kan,’ zei de brillenverkoper, je moet 
hem misschien wat langer gebruiken voordat je de ver-
schillen ziet. Ik zou het fijn vinden als je hem een tijdje 
uitprobeert. Zou je dat willen? Over een paar maanden 
kom ik hier weer in de buurt, dan kan ik langskomen om 
te vragen hoe hij je bevalt.’ 

Adriaan vond zo’n bril wel spannend. Zoals ik al zei, 
vroeger waren er nog niet zoveel kinderen die een bril 
hadden. Daardoor stond het toen wel geleerd als je een 
bril droeg. ‘Draag hem de eerste dagen maar een paar 
uurtjes als je thuis bent. Later kun je hem ook buitens-

V
De wonderbril 

Het stond wel geleerd als je een 
bril droeg

hoe het zat wist hij niet, maar er moest een verband zijn 
tussen het dragen van de bril en het feit dat iedereen 
tegenwoordig zoveel aardiger was dan vroeger! 

Het goede in de mensen zien
De tijd verstreek en op een dag, een maand eerder dan 
verwacht, stond de brillenverkoper weer voor de deur. 
‘Zo Adriaan,’ zei hij, ‘hoe is het gegaan? Is je moeder 
tevreden over haar bril, en heb jij wat aan de jouwe 
gehad?’ Adriaan knikte en zei dat de dingen er nog steeds 
hetzelfde uit zagen, maar dat de mensen heel anders 
waren als hij zijn bril droeg. ‘Dat klopt,’ zei de brillen-
verkoper. ‘Ik wilde dat je het zelf ontdekte, want als 
ik het je meteen verteld had dan had je misschien het 
gevoel gehad dat het verbeelding was. Maar het is een 
wonderbril. Als je door deze bril kijkt, zie je het goede in 
de mensen, in plaats van de onaardige en lastige kanten 
die je anders vaak ziet. En als je het goede in de mensen 
ziet, gaan ze zich daar ook naar gedragen. Daarom ben ik 
ook wat eerder teruggekomen. Want zie je, iemand 
anders heeft de bril nu harder nodig dan jij.’ Adriaan 
keek teleurgesteld en wilde tegensputteren, maar aan 
de blik waarmee de brillenverkoper hem aankeek, zag 
hij wel dat die dat niet zou accepteren. ‘Maar je hoeft je 
geen zorgen te maken,’ zei de brillenverkoper. ‘Je hebt de 
bril nu lang genoeg gedragen om te weten hoe mensen 
zijn als je het goede in hen ziet. Je zult dat van nu af 
aan ook zonder de bril kunnen. Je hebt hem niet meer 
nodig. Maar ik ben iemand tegengekomen die in een 
gevangenis werkt en die helemaal somber wordt van alle 
narigheid die hij daar om zich heen ziet. Als iemand die 
wonderbril een tijdje goed kan gebruiken, is hij het wel. 
Daarom zou ik de bril erg graag weer mee willen nemen. 
Eigenlijk kan iedereen het goede in de ander zien, maar 
de meesten hebben een tijdlang een hulpmiddeltje nodig. 
Daarom ben ik zo blij dat de wonderbril er is, en dat ik 
die af en toe aan iemand kan uitlenen. Ik ben je heel 
dankbaar dat je hem hebt willen proberen. Ik zou je nu 
willen vragen, hem weer af te staan.’ 
Daar kon Adriaan natuurlijk niets tegenin brengen. Hij 
gaf de bril terug, na nog een keer liefkozend met zijn 
wijsvinger over een van de glazen te hebben gestreken. 
De brillenverkoper ging verder op zijn tocht langs de 
huizen, in de hoop dat hij brillen kon verkopen, en op 
weg naar de nieuwe gebruiker van de wonderbril. De 
mensen en de kinderen die Adriaan die eerste dagen 
tegenkwam, vroegen waar zijn bril was. Adriaan 
antwoordde dan dat hij hem niet meer nodig had, en al 
gauw was iedereen weer gewend aan een Adriaan zonder 
bril. Maar ze bleven vriendelijk, elke keer dat Adriaan 
even terugdacht aan wat hij had gezien als hij door de 
wonderbril keek. •
   Baukje van Kesteren overleed op 16 juli 2012. 
    Wij zijn dankbaar voor haar bijdragen aan dit blad.

De mensen leken te veranderen



nr. 4 - november 2012...van hart tot hart... nr. 4 - november 2012 ...van hart tot hart...20 21

Jojan Jonker (1956) woont met zijn vriendin 

in Den Haag. Hij is Reikimaster en doet 

promotieonderzoek op het gebied van Reiki. 

Opleidingen: Informatica en Interreligieuze 

spiritualiteit.

l las ik VHTH niet, dan nog bleef ik sym-
pathiserend abonnee, want het is goed dat 
het bestaat. Voor mij is het een feel-good 
blad met veel verhalen van mensen die goed 

omgaan met wat ze meemaken. En dit, geïnspireerd 
door het gedachtegoed van Een Cursus in Wonderen en 
Attitudinal Healing. Tip: Laat na een ervaringsverhaal een 
bons uitleggen, hoe het komt dat iemand zo reageert, dus 
gezien vanuit de relatie met iemands spirituele weg.’ 

Wil je dit leven?
‘Toen ik drie jaar was, reed ik tijdens het achteruit parke-
ren met mijn driewieler in een moddersloot. En terwijl 
ik bezig was te verdrinken, hoorde ik een stem zeggen: 
“Weet je zéker dat je dit leven wilt?” Na mijn Ja herin-
ner ik me dat ik mezelf aan het riet op de oever trok, 
met het gevoel erbij geholpen te worden. Naar mijn idee 
word je geboren met een globale blauwdruk van je leven, 
plus vaardigheden en fysieke eigenschappen - en een 
hoop vrije wil. Tijdens dat verdrinken werd volgens mij 
gecheckt of ik wel met de juiste gereedschapskist in dit 
leven stond; ik kon nog terug. Niet veel later verhuisden 
wij naar een gereformeerde gemeenschap die geloofde 
in predestinatie, wat zoiets inhoudt als: je wordt geboren 

als zondaar - en er valt geen eer te behalen in het leven. 
Maar ik voelde mijn onschuld en daarmee viel voor mij 
het christendom af. Wat dan wel? Studerend in Leiden 
(aanvankelijk psychologie) ging er een wereld voor me 
open toen ik de spirituele boekhandel ontdekte. En 
gaandeweg kwam ik erachter wat bij me past. Met een 
clubje studenten leerden we hypnotiseren. We vroegen 
docenten er college over te geven en oefenden op elkaar. 
Dat ging steeds dieper en ook kwamen er fl arden voorbij 
van vermeende vorige levens. Daar ben ik in gaan gelo-
ven omdat ze samengingen met innerlijk weten. Tijdens 
de sessies werd me duidelijk dat de blauwdruk van mijn 
leven nú een relatie heeft met die van voorgaande levens. 
Op mijn 16e hoorde ik dat ik het licht in mijn ogen zou 
gaan verliezen. En sommige beelden uit vorige levens 
hadden te maken met die oogkwaal. Zo was ik tijdens 
een incarnatie een rooms-katholieke Spaanse priester, 
die met de conquistadores meetrok naar Zuid-Amerika 
om het geloof er fl ink in te meppen. En dus zonder oog 
te hebben voor de spiritualiteit van de mensen daar. 
Ik zag hun licht niet, alleen het duister. Zou ik in dit 
leven een even extremistische kijk op zaken ontwikkeld 
hebben, dan zou dat resulteren in duisternis, in letterlijk 
niet meer zien.’

Sai Baba op schoot
‘In driedelig blauw, werkte ik bij een groot bedrijf als 
adviseur. Laptop onder de arm, mobiel in de hand, 
leaseauto onder de kont. En gezien het uurtarief zal het 
belangrijk geweest zijn wat ik er deed. Met een andere 
collega startte ik altijd al om zeven uur op kantoor. En 
tot half acht bespraken we op kosten van de zaak het 

Het licht in mijn ogen

‘A

onderwerp spiritualiteit. Hij deed aan Reiki en had als 
enige in de projectgroep nooit last van stress. Ik wel en 
hij adviseerde Reiki. Een vaag verhaal vond ik het, maar 
mijn intuïtie zei me het te doen. Tijdens een proefbehan-
deling voelde ik warmte en liefde door me heen stro-
men. En tijdens de Reikicursus was me na tien minuten 
duidelijk dat dit mijn pad zou worden. En zo geschiedde.
De vrouw van mijn collega stond in telepathisch contact 
met Sai Baba, wat ik onderbracht onder ‘t kopje sterke 
verhalen. Maar na maanden enthousiaste praat besloot 
ik te mediteren op Sai Baba. Er gebeurde niets, hij sprak 
zeker geen Nederlands. De volgende dag stormde de 
collega binnen en zei: “Sai Baba wil je iets vertellen. Je 
moet een afspraak maken met mijn vrouw”. Toevallig. 
Met mijn toenmalige vrouw bezocht ik hen. Toen Maria 
op enig moment vroeg: “Waarom zijn wij bij elkaar?” 
viel Sai Baba’s foto van een plank op mijn schoot. Voor 
mij dus! Ik stelde mij open en voelde tintelingen in 
mijn benen - en Maria benoemde dat. Ook de anderen 
kwamen aan de beurt. Op het moment dat de energie 
mijn ogen binnenging stroomden de tranen - en niet 
vanwege emotie. Daarna verdiepte ik me in Sai Baba en 
bezocht ook zijn ashram. Jaren later verscheen hij in een 
droom, me vragend alles weg te doen wat me aan hem 
herinnerde. Op mijn waarom antwoordde hij: “Jij bent 
je eigen master”. Ik voelde verdriet over het afscheid en 
vond het lastig de dingen weg te doen. De dag daarna 
bleek hij te zijn aangeklaagd wegens pedofi lie. Ik heb er 
geen oordeel over gevormd.
Dat ik nog steeds meer zie dan voorspeld, heeft diverse 
oorzaken. De helende energie van Reiki vertraagde 
het ziekteproces. En ik werd ECIW-student bij Wil-
lem Glaudemans. Via zijn boek Het wonder van vergeving 
volgde ik een cursus die me veel opleverde. Reiki en 
ECIW hebben trouwens een overlap in uitgangspun-
ten. In 2004 reisde ik voor een reikimaster conferentie 
naar Zuid-Amerika. Over de Andes vliegend was er een 
sterke emotie: met dat priesterleven destijds kwam ik 
met duisternis, en nu met Reiki met het licht. Ik werd er 
behandeld door Zuid-Amerikanen en gaandeweg voelde 
ik een totale vergeving naar dat vorige leven toe. 
Karmisch was het opgelost. De bevrijding die dat met 
zich meebracht! Ervan overtuigd die nacht te zullen 
sterven sliep ik in. Stomverbaasd werd ik ’s morgens 
wakker. Ik was zelfs zo gaan liggen dat men me direct de 
kist in kon schuiven, lag er netjes bij. Iets van de 
innerlijke vrede daar beleefd, is altijd gebleven. En dood-
gaan, doet er niet mee toe, hoewel liefst in mijn slaap.’

Niet vergeven vermoeit
‘Of er nog iets te vergeven valt? Eigenlijk stopte dat 
tijdens die workshop van Glaudemans. Daarin moest ik 
in een visualisatie mensen die “iets naars” hadden gedaan 
dichterbij halen. Met een “daar zijn ze weer!” bracht ik 
ouders plus zus naar voren. En op dát moment verscheen 
Usui (de grondlegger van Reiki) in de visualisatie en 

ik dacht: Wat doe jij hier? Dit is een ECIW-cursus. Hij 
zei: “Enough is enough!” En terwijl ik naar mijn ouders 
en zus keek, losten zij op. Daarbij kwam er een enorme 
vermoeidheid los in mijn lijf – en zo ontdekte ik dat 
niet-vergeven veel energie kost. Vanaf dat moment was 
het vergeven klaar. Hoe ik nu omga met de zogenaamde 
moeilijke medemens? In feite heeft die niets gedaan. En 
bij boosheid doe ik dit. Ik probeer naar boven te halen 
en op te lossen wat die ander aanraakt in mij. Vaak in een 
combinatie van Reiki en het gedachtegoed van ECIW. 
Met Reiki bezig zijn, werkt ego overstijgend. Wat instaat 
tussen mij en liefde verdwijnt. Geef een monster Reiki 
- en tijdens de behandeling ga je van hem houden. Ik 
geef mezelf Reiki om me heel te voelen en tegelijkertijd 
helpt het me ervaren dat die ander ook de Zoon-van-
God is. En dat proces gaat steeds sneller. Duurde verge-
ven vroeger een week, tegenwoordig gebeurt het soms in 
een fl its. En voor de hopeloze gevallen onder de Zoon-
van-God huur ik een advocaat in. Hahaha. Nadenkend 
over mijn leven voel ik me dankbaar. De mijlpalen lieten 
me zien dat alles met elkaar verbonden is. En als je 
antenne maar voldoende uitstaat voel je dat.

Een van de aspecten van de Reiki traditie is dat je je 
ontwikkelt op het vlak van de mystiek. Daarmee wilde 
ik me bezig houden en het bracht me in 2007 bij de 
geweldige studie Interreligieuze spiritualiteit. Een voorbeeld 
van mystiek? Tijdens een conferentie hoorden we dat 
iemands dochter na een ongeluk in coma lag. Hij vroeg 
ons (80 personen) haar vijf minuten Reiki te sturen. 
Later kon hij vertellen dat zij op dat moment tekenen 
van leven begon te vertonen. Wat als ze was doodgegaan? 
Dan was dat de bedoeling, wij proberen niet wat gaande 
is een bepaalde kant uit te sturen. Wat gebeurt, gebeurt. 
Maar Reiki geeft het wel een versnelling, genezen 
bijvoorbeeld gaat vlotter.

Een rode draad door mijn mystieke ervaringen heen was 
het oplossen van vermeende schuld. En ik moet zeggen, 
zo voel ik me ook: schuldloos. Waar mijn leven dan nu 
nog over gaat? Over dankbaarheid zonder meer, over 
heling en innerlijke vrede. En ik heb sterk het gevoel dat 
dit de laatste keer is dat ik leef als mens op aarde.’

Annemarie van Unnik

www.jojan.nl

I N T E R V I E W  M E T  J O J A N  J O N K E R

In feite
heeft
de ander
niets
gedaan.

de ander
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We/Ik kan/kunnen er bewust voor kiezen van 

binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten 

ons/mij gebeurt.

isteren was ik een persoon, die uitgenodigd 
werd er bewust voor te kiezen van binnen 
vredig te zijn, wat er buiten mij ook maar 
gebeurt. Ik ben gistermiddag met Slim gaan 

wandelen en had me helemaal in het goud met rood 
aangekleed. Ik ben me ervan bewust, dat ik wanneer ik 
deze creatie draag, erg veel opmerkingen kan krijgen. 
Maar omdat ik het zelf mooi vind en ik graag gezien wil 
worden, weerhoud het mij er niet van om toch in deze 
stijl te gaan wandelen en zelfs naar het centrum te gaan.
En ja hoor! Ik heb echt de hele tijd opmerkingen gekre-
gen en zeer verbaasde gezichten gezien en er is ook veel 
gelachen. De meeste opmerkingen waren iets van: hé joh, 
het is nog geen carnaval, je loopt voor lul! De eerste paar 
keer merkte ik, dat ik het niet leuk vond en dat ik daar 
iets van vond en het me aantrok. En ineens was ik me 
daar bewust van. Ik voelde mijn energiepijl zakken en 
dreigde er bijna iets van te willen zeggen. Ook was ik me 
ervan bewust dat mijn houding veranderde. Ik voelde dat 
ik met mijn hoofd naar beneden liep en dat mijn schou-
ders gingen hangen. Bijna wilde ik terug naar huis gaan 
om dit niet te hoeven meemaken uit angst dat ik ruzie 
zou krijgen, wat in het verleden vaak gebeurd is. Maar ik 
heb doorgezet en met mijn hoofd omhoog en schouders 
recht, een glimlach op mijn gezicht getoverd, heb toen 

door een zee van mensen, die bijna allemaal heel donker 
gekleed waren, mijn wandeling doorgezet en kon ik zelfs 
op ‘n gegeven moment genieten van al die aandacht. 
Want dat is het risico dat ik loop als ik er op mijn 
manier bij wil lopen. Als ik me hiervan bewust ben en 
als ik het de mensen niet kwalijk neem dat ze op deze 
manier op mij reageren, dan geniet ik van wie ik ben en 
hoe ik er uitzie. Dan zie ik dat ik een stralend lichtpunt 
ben in deze donkere tijden en al die donkere kleding, 
wat prima is, ieder het zijne. Dan besef ik dat deze 
mensen mij uitnodigen er bewust voor te kiezen om 
van binnen vredig te blijven, wat er buiten mij ook 
maar gebeurt.
En door dit te toen, kwam ik met een tevreden en rustig 
gevoel thuis en voelde ik me niet opgefokt en hyper, 
wat me vaak is overkomen in het verleden. Het was niet 
makkelijk, omdat het ego duidelijk iets anders wilde, 
maar door daar niet naar te luisteren, is het me gelukt om 
van binnen vredig te blijven en heb ik me niet uit het 
veld laten slaan.

Liefs van Emina

P.S. Ik heb van een aantal mensen, waaronder Johan 
Lingier uit België, waar ik nog steeds één maal per jaar 
contact mee heb, te horen gekregen dat mijn brieven hen 
inspireren. Dat ze mijn brieven zo openhartig en eerlijk 
vinden en dat ze ervan genieten. Ik vind het fijn om te 
horen dat ik dus mensen kan inspireren. Daar heb ik zelf 
nooit aan gedacht!
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Inspireren   

Libido is de motor van onze 
seksuele activiteit. Onderzoek 
wijst uit dat die, bij een relatie van 

20 jaar, bij 80% van de vrouwen 
rijp is voor de sloop. En zelfs na 
vier jaar houdt de helft van de 
vrouwen seks voor gezien. Wat is 
daarvan de oorzaak? Vandaag niet, 
schat...!, wijst meerdere oorzaken 
aan. En vaak gaat het om herinne-
ring aan pijn, emotioneel of fysiek. 
De herinnering aan alles wat we 
meemaakten ligt opgeslagen in ons 
onderbewustzijn. Bij een geboorte 
bijvoorbeeld, maakt een vrouw 
extreme pijn mee en het lichaam 
onthoudt dat. Later, bij toenade-
ring van een partner waarschuwt 
het onderbewuste voor ‘gevaar’, 
omdat het geen onderscheid 
maakt tussen een geboorte of seks. 

Seks om van te genieten echter, 
ligt indien verdwenen, nog altijd 
op ons te wachten achter een 
stapeltje vervelende ervaringen. 
En er zijn manieren om het terug 
te vinden, de schrijfster geeft 
daarvoor suggesties.
Waar niet over gerept wordt in 
dit boekje, is mannen met het 
libido van een diepvrieskist. Maar 
ook dat zal zijn ingegeven door 
onbewuste overtuigingen en/of 
herinneringen aan pijn.

Annemarie van Unnik

Mildred van Norde-Brand. 
Vandaag niet, schat...! 
Ankh-Hermes, 2008. € 6,-

Rijp voor de sloop

Een van de miljarden van Fred Matser 
is een lijvig boek. Naast zijn auto-
biografie (deel 1) reikt Matser een 
filosofie aan over ‘zelf de verande-
ring zijn’ (deel 2). In deel 3 komen 
er 36 mensen op uitnodiging van 
Matser aan het woord. Het zijn 
vrienden, collega’s, mannen, 
vrouwen, kinderen, bekenden en 
onbekenden, mensen uit het 
zakenleven, de politiek, kunst, 
gezondheidszorg, onderwijs, 
jeugdwerk enz., die hun toekomst-
dromen ontvouwen.
Wat mij het meest geraakt heeft, is 
het vermogen van Matser om in zijn 
persoonlijke en werkleven buiten 
de gebaande paden te gaan. Hij laat 

zich daarbij leiden door gezond ver-
stand, moed en intelligentie, waarbij 
hartelijkheid en menselijkheid altijd 
richtinggevend zijn. Zo maakt hij 
zelf waar, waar hij in deel 2 van het 
boek toe uitnodigt, namelijk zelf 
de verandering zijn. Dat gaat niet 
altijd zonder slag of stoot, maar wel 
altijd met terugkeer van de focus op 
zijn filosofie. Hij wil hoofd en hart 
openen en zo het contact met het 
Oneindige herstellen en toegang 
verkrijgen tot een geheel nieuw 
gamma van ervaringen. Door ons te 
‘laten denken’ en ‘laten voelen’ door 
het Oneindige en dat in verbinding 
brengen met het eindige.
Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat Matser een geziene gast in 
binnen- en buitenland is, bij beken-
den en onbekenden, vanwege zijn 
algehele visie, open houding, het 
vermogen om ‘out of the box’ te 
denken en zijn vrijgevige aanreikin-
gen aan anderen, die het begin van 
een oplossing inluiden voor wat tot 
dan als een probleem werd ervaren. 
Ik kan het niet laten om een citaat 
van Patch Adams aan te halen, die 
een bijdrage aan deel 3, Toekomst-
dromen leverde. ‘Volgens mij is het 

kapitalisme het ergste wat ons in de 
geschiedenis ooit is overkomen. We 
hadden ook voor een waardestelsel 
op basis van liefde, mededogen en 
vrijgevigheid kunnen kiezen. 
In plaats daarvan heeft de mensheid 
in het verleden gekozen voor een 
waardestelsel op basis van macht en 
geld. Omdat vrouwen vaker kiezen 
voor waarden als mededogen en 
vrijgevigheid, zou ik hen overal de 
leiding van geven. Dan bedoel ik 
niet de naar mijn mening tamelijk 
mannelijke types als Margaret 
Thatcher of Condoleezza Rice, 
maar vrouwen zoals ik ze overal 
ter wereld tegenkom in weeshuizen 
en vluchtelingenkampen, onder-
wijzeressen en verpleegsters die 
liefde uitstralen.’
Als u zich wilt laten inspireren door 
wat een mens kan ‘doen’, lezen dit 
boek.

Els Thissen

Fred Matser. Net als jij ben ik EEN 
VAN DE MILJARDEN; expressies 
van schepping op deze aarde. 
Ankh-Hermes, Deventer, 2009. 
376 blz., € 29,50
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In haar eerste boek Ontwaken in 
liefde beschreef Margot Krikhaar 
hoe zij door het pad van Een 
Cursus in Wonderen te gaan ‘ont-
waakte’. Het is begrijpelijk dat 
zij dat iedereen gunt en hierbij 
behulpzaam wil zijn. Dat deed zij 
als Cursusleraar en dat doet zij nu 
met haar nieuwe boek De grote 
bevrijding, waarin zij het denk-
systeem van de Cursus op toe-
gankelijke manier probeert weer 
te geven. Een goed inzicht in de 
theoretische ondergrond van de 
Cursus, stelt zij in het voorwoord, 
is nodig om ‘zijn praktijkweg van 
vergeving goed te kunnen begrij-
pen en toepassen’. Geen theorie 
zonder de praktijk van vergeving 
en geen praktijk zonder de the-
orie. Het ene heeft volgens haar 
het gevaar om te blijven steken 
in theoretische concepten en 
zinloze discussies, het andere om 
in de valkuil van zweverigheid 
terecht te komen. Deze tweeslag 
wil zij er direct aan het begin van 
haar boek goed bij de lezer in 
krijgen en later komt ze hier nog 
uitvoerig op terug. Ik kom daar 
ook op terug. Maar haar boek 
richt zich in de eerste plaats op 
de verduidelijking van de theorie.
Heeft Margot Krikhaar dit doel 
met haar boek bereikt? Ik denk 
van wel. Stap voor stap verhel-
dert zij het denksysteem van 
de Cursus. Zo bespreekt ze het 

non-dualistische karakter van de 
Cursus, het taalgebruik, de af-
scheiding, het egodenksysteem en 
het denksysteem van de Heilige 
Geest. Met name het hoofdstuk 
over de Heilige Geest heb ik als 
zeer behulpzaam ervaren. Het 
biedt ook goede handvatten voor 
de praktijk, zoals bijvoorbeeld 
het leren onderscheiden van de 
stem van het ego van die van 
de Heilige Geest, waarnemen 
vanuit liefde, en vergeving in de 
praktijk. Ik citeer: ‘Door rustig te 
kijken naar je overtuigingen, 
en deze vervolgens over te 
dragen aan de Heilige Geest in 
je denkgeest verdwijnen ze. Deze 
laatste stap van vergeving – het 
overdragen – is erg belangrijk. ... 
(Vergeving) is een kwestie van 
loslaten, overdragen, overgave 
aan wat veel groter is dan jijzelf, 
elke vergevingsles opnieuw’. En: 
‘Toepassen van vergeving in spe-
cifieke situaties maakt je eerlijk 
over wat je nog te vergeven hebt’. 
Met de beperktheid van deze 
citaten doe ik het boek beslist 
te kort. Daarom geef ik ook de 
door Krikhaar geformuleerde 
uitgangspunten van de Cursus, 
die zij van belang vindt om 
valkuilen te voorkomen:
1.  De Cursus is één geheel.
2.  De Cursus integreert 
 psychologie en spiritualiteit.
3.  De Cursus is non-dualistisch.
4.  Je blijft functioneren 
 binnen de wereld.
5.  Het Cursuspad draait om 
 kijken naar het ego.
6.  Onderscheid tussen de twee  
 stemmen is cruciaal.
7.  De Cursus leert je dat je 
 onschuldig bent.
8.  De Cursus is één van de vele
 spirituele paden naar hetzelfde  
 doel.
9.  De versie van het manuscript van  
 de Cursus is van geen belang.

Valkuilen. Krikhaar wijdt er haar 
hele laatste hoofdstuk aan, waarin 
ze bovengenoemde uitgangspun-
ten bespreekt, en ik begrijp dat 
ze dit belangrijk vindt. Tenslotte 
bevinden we ons met de Cursus 
op een pad dat in potentie tot 
ontwaken leidt en daarbij kunnen 
valkuilen een belemmering zijn 
om het doel te bereiken. Toch 
voelt dit hoofdstuk voor mij niet 
helemaal zuiver en zoiets heeft zij 
kennelijk ook voorzien: ‘Proberen 
om de Cursus te begrijpen en 
toe te passen zoals hij bedoeld is, 
heeft niets te maken met fun-
damentalisme of dogmatisme’. 
En toch... regelmatig voelt het 
als afzetten tegen diegenen die 
volgens haar niet ‘zuiver in de 
leer’ zijn, want bijvoorbeeld te 
veel alleen gericht op de theorie 
of juist op de praktijk. Tegen 
Attitudinal Healing bijvoorbeeld, 
hoewel ze de praktische toepas-
baarheid onderschrijft, maar dat 
niet tot ontwaken uit de droom 
zou leiden. En tegen popularise-
ring ‘door de Cursus te betrek-
ken in verhalen en teksten over 
“leven vanuit liefde” of “vanuit 
het hart”, maar zonder dat daarbij 
de diepgang van ware vergeving 
wordt meegenomen’. Tja... Is dit 
waar? Kan zij werkelijk weten of 
dit waar is?
Ik laat het los, draag het over aan 
de Heilige Geest en concentreer 
me op het goede dat het boek te 
bieden heeft. Behulpzaam, heel 
behulpzaam.

Anita Koster

Margot Krikhaar. De grote 
bevrijding; het denksysteem van 
Een Cursus in Wonderen. 
Inner Peace Publications, Soest, 
2012. 219 blz., € 19,95

Vergeving is een kwestie van loslaten
Tijd maken, wie wil dat niet? In 
ieder geval je tijd goed gebruiken, 
je niet vervelen (wachtkamer van 
de tandarts) en de tijd verlangza-
men zodat je er meer van hebt(?). 
Steve Taylor onderzocht dit al-
lemaal en schreef er een boek over. 
Het resultaat is een verrassende 
opsomming van wat de tijd met 
ons doet en wij met de tijd. De 
tijdsbeleving van inheemse volke-
ren is een eye-opener. Er bestaat 
daar vrijwel geen afbakening van 
de tijd, alles vloeit ineen met de 
natuur. Natuur en tijd zijn één. In 
onze tijdsbeleving is alles begrensd 

en in schema’s vastgelegd. Het 
onbewust doorleven is ons niet 
meer gegeven. 
Taylor geeft ons aanwijzingen om 
de tijd naar onze hand te zetten: 
versnellen, verlangzamen, met 
meditatie even ‘uit de tijd stappen’. 
Een goed boek om ons bewust te 
worden van ons leven in de tijd.

Hanske Kamphuis

Steve Taylor. Tijd maken;
tijdsbeleving en hoe we er mee omgaan. 
Ankh-Hermes, 2009. �€ 24,50 
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Een poosje geleden vulde ik een 
enneagram-test* in. En ik werd 
ingedeeld bij één van de negen 
typen die er mogelijk zijn. Een 
‘negen’ ben ik, een vredestichter 
en een bemiddelaar. 
Mijn ontwikkelpunt is de zwakke 
kant van de zes, de loyalist. Dat 
betekent dat ik de neiging heb 
lui te zijn, dat wil zeggen dat ik 

altijd bezig ben om me maar niet 
met de wezenlijke dingen van het 
leven bezig te hoeven houden. 
Dat liet ik me geen twee keer 
zeggen, ik las om te beginnen 
‘het enneagram van spiritualiteit’.** 
Het boek biedt een route voor 
elk van de negen typen naar ‘de 
diepere zin van zijn’. We leven in 
de illusie dat we zijn wie we zijn 
en herinneren ons niet meer met 
welk groot potentieel we 
verbonden zijn.  Dit boek laat je 
kennismaken met dat potentieel 
en prikt door de illusie heen. 
Want: het gaat niet om wie je bent 
maar om ervan los te komen. 
Dan ben je verbonden met je 
spirituele zelf.
Stel je bent een type drie, de 
‘winnaar’. De fixatie van drieën is 
succes en dat zorgt ervoor dat zij 
daar altijd op gefocust zijn.  Achter 
de fixatie ligt het hogere idee van 
drieën, en dat is: waar hoop is, is 
liefde. De ontdekking dat anderen 
hen hoop en liefde geven, blijkt 
belangrijker dan individueel 
succes. Als drieën veranderen, laten 
ze het idee los dat hun waarde 
wordt bepaald door het beeld dat 

anderen van hen hebben. Ze leren 
hun echtheid te omarmen als hun 
basiskwaliteit. Ze ontdekken dat ze 
waardevol zijn door te zijn.
En het hogere doel van de negen 
bijvoorbeeld is liefde. ‘Op het 
hoogste niveau worden negens 
bevrijd van hun drang naar fijn-
gevoeligheid en gaan ze alles met 
liefde aanpakken.’ En dat is net 
wat ik zo graag wil leren van de 
Cursus en AH.
Het is een dun boekje en daarom 
niet heel diepgaand. Maar het 
is wel weer een hulpmiddel om 
naar jezelf te kijken en - wie weet 
- een stapje te zetten.

Boukje Grashuis

Willem Jan van de Wetering. 
Het enneagram van spiritualiteit. 
Ankh-Hermes, 2008. Ankertje, � 
€ 6,-. 

* www.ennagraminsititute.com 
(je kunt kiezen voor de 
Nederlandse versie)
** zie ook www.enneagram.nu 

Het enneagram van spiritualtiteit
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LAAT JE VERRASSEN...
•  Robby Schuller in de blog op www.vanharttothart.org
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Malcolm Stewart is een man met 
vele kanten. Hij is zowel priester 
geweest als redacteur, BBC-
producent en reiziger, freelance 
artiest en schrijver. Het moet 
een beweeglijke, nieuwsgierige, 
onderzoekende en fantasierijke 
geest zijn, die in staat is om een 
geometrisch patroon - Stewart 

noemt dat het Starcut-diagram 
- te ontdekken. Deze figuur bezit 
wiskundige kenmerken die wel-
licht gebruikt zijn bij het ontwer-
pen van gebouwen, plattegronden, 
fresco’s e.d. Aantonen dat dit zo is, 
kan hij niet. Aannemelijk schijnt 
het wel te zijn. Stewart heeft de 
opmerkelijke gave om tijdens zijn 
reizen in gebouwen, op schilde-
rijen van Rafaël en bij vele andere 
bronnen het geometrische patroon 
te herkennen. Ook zomaar in een 
matglazen raam boven een voor-
deur van een huis in Zuid-Afrika. 
Het Startcut-diagram is een van 
de eenvoudigste en vroegste 
geometrische constructies. 
Het boek bevat een keur aan 

wiskundige berekeningen en 
modellen. Pythagoras, Archimedes 
en de Fibonaccispiraal hebben hun 
plek. Maar ook als je geen wis-
kundige bent en wel gefascineerd 
door geometrie, valt er volop van 
dit boek te genieten.
Hoe het Starcut-diagram er 
uitziet? Zie de tekening in het 
zand op de cover van dit boek.

Els Thissen

Malcolm Stewart. Eeuwige Patronen 
van de Heilige geometrie; de 
ontdekking van het Starcut-diagram. 
AnkhHermes, Utrecht, 2011. � 
€ 34,90. 

Heilige geometrie

Klein boekje, kleine recensie. Als 
de auteur van Natuurlijk beter zien, 
een technoloog, ergens in de vijftig 

is, gooit hij radicaal het roer van 
zijn leven om. Hij gaat zijn droom 
leven en wordt (geiten)boer. Dan 
blijkt hij daar niet geschikt voor te 
zijn. Wat nu? Een vriend geeft hem 
de  raad in vertrouwen uit te kijken 
naar wat er op zijn pad komt. Dit 
resulteert erin dat hij, inmiddels ook 
als trainer, de boodschap uitdraagt 
dat ogen kunnen genezen. Met een 
bril doe je slechts aan symptoom-
bestrijding. Vaak is er een dieperlig-
gende reden voor oogproblemen, 
die om een andere levenshouding 
of zienswijze vraagt. Ogen weer-
spiegelen onze ziel. De werking van 

het oog wordt beschreven en hoe 
oogproblemen kunnen ontstaan. 
Verder raakt het veel punten aan 
die behulpzaam kunnen zijn bij het 
genezingsproces. Onder meer 
familieopstellingen, oefeningen, 
licht en voeding. Een sympathiek 
geschreven boekje - en als je wilt, 
kun je er gelijk mee aan de slag.

Annemarie van Unnik

Guido van Mierlo. Natuurlijk beter 
zien; het zelfgenezend vermogen van 
je ogen. Ankh-Hermes, 2009. € 5,-

Ogen weerspiegelen onze ziel    
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De enige weg uit dubbelzinnigheid is heldere waarneming
(ECIW T3.IV.5:5)


