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4Zoë Joncheere

12

Bert van WellAlles klopt zoals het is
‘Als we ruimte maken kan 
helder bewustzijn blijkbaar 
loskomen.’

Verlangen naar ruimte en licht
‘Vrijheid is een gegeven in mijn 
werk, evenals het willen doorgeven 
van mooie dingen aan anderen.’

Een beetje een beter mens geworden
‘Ik eiste dat hij koffie met mij zou 
drinken, en zo hebben we een einde 
gemaakt aan die flauwekul.’

11

Els Thissen
Niets wat ik zie betekent iets
‘Eenheid is eenvoudigweg, 
daarin zijn we thuis.’

16

Jon Mundy
De sleutel die zachtmoedigheid is
‘Als we boos zijn, zijn we krankzinnig - 
onze rede heeft ons dan verlaten.’8

Gerti Bierenbroodspot

21Carla Lagendijk

Een maand lang 
ja zeggen
‘Het leven uitsluitend 
vanuit een ja verwel-
komen. “Kan ik dat?” 
vroeg ik mij af.’

...VAN DE REDACTIE

Een leven zonder gedoe, dat lijkt wel 
leven als God. Want gedoe is iets van 
doen en dus van het ego. God is. Het 
ego is altijd bezig, heeft oordelen, is 
dol op problemen, wil gelijk hebben, 
valt aan. Worden we daar gelukkig 
van? Nee. Maar we hechten wel aan 
ons gedoe. Gaan nog liever dood 

dan dat we dit opgeven. Ondanks alle angst waarmee het 
ons opzadelt. Dit nummer van VHTH belicht hoe we een 
leven zonder gedoe zouden kunnen krijgen.
Om te beginnen is er een interview van Annemarie van 
Unnik met Zoë Joncheere naar aanleiding van haar boek 
Leven als God. De titel van dit boek spreekt al voor zich. 
We kunnen leven als God als we onze gehechtheid aan 
gedoe loslaten en de oorzaak van pijn niet buiten onszelf 
zoeken. Er is niets buiten onszelf!  Vijf stappen zijn slechts 
nodig op weg naar de essentie. Peter Oud bespreekt in 
zijn artikel Een leven zonder gedoe hoe je volgens hem te 
werk moet gaan. Daartoe onderscheidt hij drie zaken: die 
van God, die van jou en die van de ander. Waar hoorden 
we dit eerder? En ja, het scheelt een hoop ellende als 
je stopt met iets te vinden van wat niet jouw zaak is en 
je beperkt tot je eigen gedachten, gevoelens en gedrag. 
Een vergelijkbaar advies geeft Els Thissen in de rubriek 
Vraag & Antwoord, als ze aangeeft dat het enige wat 
we zien naar buiten geprojecteerde gedachten zijn en 
dat het erom gaat te vergeven wat nooit echt is geweest. 
Jon Mundy pleit in zijn artikel De sleutel die zachtmoedig-
heid is voor vriendelijkheid als uitweg uit de narigheid: 
‘Het maakt niet uit hoe verward we zijn – of hoezeer 
we denken dat de wereld ons onrecht heeft aangedaan 
– er is altijd een uitweg. Er is de eenvoudige wet van 
vriendelijkheid.’ Kortom, verschillende manieren, lijkt 
het, om een leven zonder gedoe te bereiken. Lijkt het, 
want slechts in de vorm. De auteurs stellen allemaal dat 
er in wezen niets buiten onszelf is, dat het spanning geeft 
om ons te bemoeien met zaken die niet van ons zijn en 
dat liefde of vriendelijkheid en vergeving de sleutel tot 
geluk zijn. Wat bevestigd wordt in het interview met Bert 
van Well, die heeft geleerd om vriendelijk om te gaan 
met angst en woede. En dat werkt, stelt hij, sindsdien is 
zijn leven in positieve zin veranderd. En Carla Lagendijk 
experimenteerde met een maand lang ‘ja’ zeggen. Emma 
Veenstra interviewde haar daarover en wat blijkt? 
Dit leidde tot de diepe ervaring van niet alleen zijn, en: 
Ik hoef niets te doen.
Naast dit alles nog een interview van Annemarie van 
Unnik  met beeldend kunstenares Gerti Bierenbroodspot, 
een brief van Emina van der Sluijs, een meditatie met 
tekening van Janny Buijs, en natuurlijk boekbesprekingen.
De redactie van VHTH wenst u veel leesplezier en succes 
op uw weg van liefde en vergeving, die u wegvoert van 
‘al het gedoe’.

Anita Koster

EN VERDER 
3 Van de redactie
15 Meditatie & tekening Janny Buijs
22 Laat je verrassen - Björn Stienstra
24 Groeien aan het leven, hoe doe je dat? - 
 Marlies Gulikers

BOEKEN, KAARTEN, FILM EN CD’S
6 Leven als God; niets zo eenvoudig - 
 Zoë Joncheere
7 Helende woorden - Larry Dossey
10 Alles over Niets
27 Nelson Mandela - Richard Stengel
 Ook besproken op www.vanharttothart.org

HET HART
Activiteiten, AH-Groepen, enz

18

Peter Oud
Een leven zonder 
gedoe!
‘Een mening of idee kan 
nooit waar zijn. Iets wat 
echt waar is, is altijd waar.’

26

Emina

Gezondheid is innerlijke vrede
‘Ik weet dat ik me blij en vrij kan 
voelen als ik nergens over oordeel.’
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Zoë Joncheere (1973) woont nabij het Belgische 

Ronse. Zij is moeder van drie kinderen, heeft een 

vriend en is auteur van ondermeer Leven als God; 

niets zo eenvoudig. 

                                       
Annemarie van Unnik

ls kind vond ik het leven moeilijk - en 
gedeukt kwam ik tevoorschijn uit mijn jeugd. 
Dit, vanwege schaamte over ons niet-doorsnee 
gezin en materiële onzekerheid. Hoewel ik 

goed kon leren, was het voor mij als 18-jarige nog niet 
vanzelfsprekend om te gaan studeren en mijzelf te ont-
wikkelen. Mijn plek vinden in een groep was lastig en ik 
maakte keuzes vanuit angst. Mijn streven was vooral een 
bestaan zonder geldzorgen. Als ik me daarin veilig zou 
voelen, kon ik beginnen met leven, hield ik mezelf voor. 
Eigenlijk is het precies andersom gegaan. Met het idee van: 
“Ik hoef eigenlijk alleen maar te leven!” kwam er een soort 
materiële vrijheid om de hoek kijken. Op dit moment 
bijvoorbeeld heb ik geen financiële reserves, maar dat 
beangstigt me niet in het minst. En tot het inzicht 
gekomen dat de dingen niet anders gaan dan ze gaan, 
kwam ik tot vergeving over mijn jeugd.’

Niets durven zijn
‘Op mijn 19e ben ik gaan samenwonen met een oudere 
man die kunstenaar was. In die relatie verliet ik mijzelf in 

ben geen leraar. En lezingen geven probeerde ik uit, maar 
dat was een herhalen van wat ik al weet. Bovendien gaat 
het boek vooral over... niets! Veel liever begeef ik me 
op nieuwe gebieden en ik vind taal, muziek en kunst 
interessanter om mee bezig te zijn. 
Het boek is nu twee jaar uit en er zijn veel mensen die 
aangaven dat hun leven erdoor veranderde. Of dat van 
blijvende aard is weet ik niet. Ik kan me voorstellen dat 
er na het lezen de euforie en helderheid is van: Ja, zo zit 
het! Maar ik wil onze maakbaarheid relativeren. Patronen 
waarmee we geboren worden, zijn vaak hardnekkig. En dat 
te weten mag ons mild maken naar onszelf. Het boek is 
wijzer dan ik ben. Terwijl ik het schreef voelde het van: nu 
weet ik het allemaal! Maar daarna bleek ik toch nog heel 
menselijk te zijn. En dat vind ik eigenlijk wel oké. Als we 
ruimte maken kan helder bewustzijn blijkbaar loskomen. 
Ik ben deel van dat boek - en het gaat zijn eigen weg en 
vindt zijn lezers. En soms is het alsof ik er minder mee te 
maken heb dan sommige anderen. Of ik mijn eigen boek 
ga lezen als ik nog eens de weg kwijtraak? Nee. Het gevoel 
van LEVEN is wel heel duidelijk. Evenals het weten dat 
alles klopt zoals het is. Iets een vergissing vinden is gewoon 
arrogantie. Ik maak tegenwoordig nog maar weinig deel 
uit van standaardnarigheid, merk ik. En als de kinderen 
lastige dingen meemaken, denk ik niet in termen van dit is 
perfectie! Maar meer van: het is zoals het is.’

Cantus firmus
‘In middeleeuwse muziek heb je altijd een cantus firmus. 
Dat is de vaste tenorzang in een meerstemmige stuk. Die 
tenor draagt de muziek, maar wat er bovenuit klinkt is het 
meest hoorbaar. Non-dualiteit zit nu als een soort cantus 
firmus in mijn zijn. En dat is fijn om op terug te vallen in 
het omgaan met dingen, maar het is niet mijn hoofdthema. 
Ik ben niet bijzonder en leef gewoon. Met spiritualiteit 
heb ik me eigenlijk nooit zo beziggehouden, dat ging over 
geloven. En wat mij betreft hoeft er niet geloofd te wor-
den. Non-dualiteit gaat juist over niet geloven; over het ego 
(je gedachten) niet geloven. Het boek gaat dan ook over 
het ontmantelen daarvan. En dat wat er IS (wat overblijft), 
is zo eenvoudig als het maar zijn kan. Dat wat het moeilijk 
maakt, zijn onze gedachten erover. En dit is de essentie van 
non-dualiteit. Ik noem het ook wel omgekeerd bewustzijn. 
“De wereld om mij heen moet veranderen zodat ik geluk-
kig kan zijn,” verandert in: “ik ben Thuis bij mezelf en 
geniet van wat er is”. Door niet dingen te gaan bedenken, 
creëer je mogelijkheden waarbij je meer samenvalt met 

ruil voor veiligheid en comfort. Ik werkte voor hem, ging 
een galerie runnen, onderhield alle contacten met het bui-
tenland - en ging later ook zelf schilderen. Het zag er goed 
uit van de buitenkant: groot huis, aardig werk, maar het 
was niet het leven dat ik wilde leiden. Met de komst van 
de kinderen begon ik me sterker te voelen, alsof ik er twee 
benen bij had. En daarmee stapte ik uit die relatie en be-
gon een bed & breakfast. Er volgden andere relaties en toen 
ik weer zwanger was, besloot ik alles in Gent te verkopen 
voor een woning in de heuvels van de Vlaamse Ardennen. 
Die verkoop gaf me tevens de financiële armslag om niet 
bezig te hoeven zijn met geld of werken, totdat de jongste 
naar school zou gaan. En toen dat moment daar was dacht 
ik: “Nu kan ik wel weer iets bedenken om te gaan doen 
met mijn leven, maar het zijn steeds van die voorlopige 
dingen. Wie moet ik zijn? Wat moet ik neerzetten in de 
wereld?” En langzaamaan werd duidelijk dat dit alleen 
maar gedachten waren. Dat ik er gewoon BEN. Ook 
zonder die gedachten. Toen, in een soort grote helder-
heid, ontstond het idee om niets meer te bedenken. Om 
gewoon mijn gedachten niet meer te geloven - en bereid 
te zijn NIETS te zijn. En meteen kwam ‘t gevoel van: 
dit is het! Gewoon niets durven zijn; dan ben ik er al.
Hoewel ik niet van plan was een boek te schrijven, kwam 
toen ‘s nachts de titel Leven als God in me op. En nadat ik 
die ochtend de kinderen naar school bracht, begon ik als 
vanzelf te schrijven. Nadat het boek dus zomaar versche-
nen was en ik een uitgever gevonden had, was ik wat in de 
war. Moest ik nu carrière maken als spiritueel leraar? Dat 
ligt me niet. Met mensen omgaan vind ik leuk, maar ik 

Alles klopt zoals het is

universeel bewustzijn. En dan gebeuren er dingen die 
veel wonderlijker zijn, omdat je de regie overlaat aan die 
grotere intelligentie. Dan komen de dingen moeiteloos 
samen. Een voorbeeld? Ik heb bijna een roman af en krijg 
een mail van iemand die een artikel over mij las in Vrucht-
bare Aarde. Daarin had ik gezegd dat de muziek van John 
Dowland triest klinkt, maar zo mooi is. Hij wees me op 
een vrolijk stuk van die componist - en schreef dat hij het 
artikel ervoer als een frisse wind in een duffe kamer. Leuk! 
Van daaruit ontstond een dialoog over muziek, literatuur, 
onszelf. Nu had ik voor mijn boek een Nederlander 
nodig om mijn manuscript na te kijken. Liefst iemand die 
mij niet kent. Door ons heen-en-weer schrijven kon ik 

zijn taalkundigheid beoordelen. En je snapt het al: hij is nu 
toegewijd aan de slag om het manuscript uit te pluizen en 
van commentaar te voorzien - en is daarmee vereerd. Het 
boek gaat trouwens ook over muziek en hij is musicus. 
Alles komt zó precies bij elkaar. Ongelooflijk! Dat vind 
ik dan leven als God. Ik had letterlijk iemand met al die 
kwaliteiten gewenst, en het daarna losgelaten. En zie, wat 
er dan gebeurt.’

Radicale eerlijkheid
‘Ik hield trouwens niet van de status die Leven als God met 
zich meebracht: alsof ik verlicht ben. Om die reden ging 
mijn tweede boek, Tussen verlicht en verloren, eerder over 
mijn menselijkheid en falen. Het is een pleidooi voor eer-
lijkheid. Laten we ons niet verhevener voordoen dan we 
zijn. Het is veel te fijn om mens te zijn. En juist dáárdoor 
kunnen we zien waar onze moeilijkheden liggen - en dat 
onderzoeken. Want anders stappen we eroverheen. Je de 
identiteit aanmeten van “Kijk eens hoe spiritueel ik ben” 
is een valkuil. En je kunt dingen ook altijd ter plekke 
bijstellen: “Oh, dit zei ik vanuit angst (of gekwetstheid)”. 
Ik ben voor radicale eerlijkheid, want wie maak je iets 
wijs? Wie of wat wil niet verliezen? Het ego! Uit liefde 
voor mezelf haal ik het ego liever zo snel mogelijk onder-
uit. Soms komt het nog weleens voor dat ik boos word 

‘A

Ontwaken is

eenvoudiger

dan je denkt en

minder spectaculair

De hele

wereld die ik zie

zit in mijn

denken

Gedachten

zijn storingen

in onszelf die zich

weerspiegelen
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of angstig. En hoe ik ermee omga is - dat ik het laat 
gebeuren. Daardoor duurt het ook minder lang. 
Als ik dat niet doe, voel ik me afgescheiden tussen wie 
er wil zijn en wie er is. Dat is onprettig, want we 
willen eigenlijk eenheid ervaren. En een eerlijke 
emotie duurt niet lang. Het is voor mij een tweede 
natuur geworden om dingen niet anders te willen dan 
ze zijn.’

Het ego moet eraan
‘Ontwaken is eenvoudiger dan je denkt - en minder 
spectaculair. Het is een toelaten van wat er is. De hele 
wereld die ik zie zit in mijn hoofd, in m’n denken. Ik 
kan niet uit mijn hoofd - en kan die bloem verderop 
niet zien, want ik zit hier. Dus die bestaat alleen maar 
hier. Ook mijn oog is niet daar maar hier. Tegelijkertijd 
ben ik niet de hele tijd bezig met dit soort materie. 
Non-dualiteit is geen oefening op zich. Ik doe maar 
net of alles wel bestaat. En ben voor de praktische 
toepassing van zaken. Ik doe wat ik graag doe - 
en worden de dingen moeilijk dan wend ik die 
kennis aan om dan te zien dat ik mijn gedachten aan 
het geloven ben. En de dingen moeten niet anders zijn 
dan ze zijn. 
Eigenlijk gebeurt alles precies zoals ik wil, alleen zit 
die wens soms zó diep verstopt, dat ik het niet door-
heb. En met als doel, dat zaken zich te mijnen gunste 
evolueren. Vaak in gang gezet door dingen als verlies 
bijvoorbeeld. Daarbij worden nieuwe mogelijkheden 
gecreëerd. Zo stopten mijn partnerrelaties als ik ermee 
klaar was en verder moest. De moeite die ik daarmee 
had en de crisis waarin ik dan belandde, veroorzaakten 
de grootste bevrijding van mijn leven. De koningin 
die de dingen kon regelen precies zoals zij wilde, viel 
dan van haar sokkel. Dat vond zij zéér moeilijk. 
Heel dat ego moest eraan - en dat bleek een 
bevrijding. Crisissen kunnen echt helpen om ego’s 
van sokkels te doen vallen. En soms worden mensen 
vanuit verlies zo mooi.’

De dingen gebeuren gewoon
‘Ik denk dat we weinig te kiezen hebben, zelfs onze 
gedachten niet. Ik kan er niet voor kiezen ze niet te 
denken, als ik dat wel doe. Maar ik kan ze onderzoe-
ken! En daarin ligt mijn vrijheid. Omdat de dingen 
gewoon gebeuren, is er ook niet zoiets als verdienste 
of schuld. Het is geen verdienste om wijs te zijn, zoals 
je ook niet schuldig bent als je pedofiel bent. Daar kies 

je niet voor, niemand wil dat zijn. Een dader is 
daarin slachtoffer en moet ook maar zien om 
daarmee om te gaan. We zijn het gevolg van 
opvoeding, genen, gesternte, ervaringen... en 
onze omgeving is een afspiegeling van wat we 
denken te zijn. Gedachten zijn storingen in 
onszelf die zich weerspiegelen. Denk ik: “Het 
leven is moeilijk en ik moet vechten om iets 
te bereiken,” dan is het dat wat ik weerspiegeld 
krijg. Als ik dat niet meer geloof en het meer 
iets wordt van: “Laat maar komen het leven,” 
dan ontvouwt zich een andere werkelijkheid. 
Mijn ervaring is dat het zo werkt. Tegelijker-
tijd is het leven een mysterie. Maar vaak zit er 
meer in de doos dan we verwachten. 
Daarnaast verfijn ik mijn kijk op wat er wel is 
- ten opzichte van wat er niet is.
Ik vind leven als mens in de wereld inmiddels 
leuk: moeder zijn, vriendin, een boek schrij-
ven. Vervullend. Inspiratie is ook zo intrigerend. 
Hoe werkt het, dat in zo’n roman alle lijnen 
uiteindelijk samenkomen in een kloppend 
geheel. Zo wonderlijk. Het overstijgt wat ik als 
persoon kan en dat maakt me dankbaar. Gaat 
het schrijven soms stroef, dan is meestal mijn 
hoofd met andere dingen bezig. Dan ben ik 
niet Thuis om de inspiratie toe te laten, het te 
laten gebeuren. Verder is het voor mij ook nog 
ervaring opdoen met hoe het werkt. 
Een gezin runnen, een boek schrijven en een 
relatie met een man aangaan, vergt wat kunst 
en vliegwerk. Tegelijkertijd is het voer voor de 
roman. Mijn leven blijft een combinatie van 
helderheid, mist en opklaring. Gelukkig maar, 
want ik heb geen ambitie om boven de aarde 
te zweven. 
De ervaring van liefde, voor mezelf, het leven, 
de ander, is wel de meest ultieme ervaring. 
En tegelijkertijd eenvoudig, want het is er al. 
Jammer genoeg dekken we het vaak toe door 
bezig te zijn met uiterlijk, bezit, identiteit. En 
dat vormt dan een ondoordringbare korst rond 
onze essentie - die liefde is. Als we alles durven 
loslaten en bereid zijn om niets te zijn, blijft 
de ervaring van liefde over. En de rest is een 
verhaal. Zonder verhaal bestaan we niet. En ik 
ben wel dol op verhalen. 
Wie ik zelf ben? Niets. Alles wat ik anders zou 
kunnen zeggen, is niet wat ik ben. Je zou Niets 
ook God kunnen noemen. Ik ben God, haha-
ha. Onder al mijn verhalen is er een constante, 
iets wat vrij is, ontspannen en in verwondering, 
die... cantus firmus.’ •
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Helende woorden

Arts Larry Dossey raakt in de ban van 
gebed als manier om te genezen nadat 
hij een wetenschappelijke studie onder 
ogen krijgt, waarin een onderbouwing 
van dat fenomeen wordt beschreven. 
Hij vraagt zich af of dat onderzoek een 
uitzondering is, wat niet zo blijkt te 
zijn. Er komt een stroom van beschre-
ven wetenschappelijke experimenten 
op dit gebied tot hem, waarbij in de 
helft van de gevallen een significante 
verandering bij levende wezens wordt 

geconstateerd naar aanleiding van gebed. Hij verbaast zich enorm, 
levend in de veronderstelling dat als veranderingen van deze 
omvang zijn aangetoond, gebed een essentieel onderdeel van de 
opleiding van wetenschappelijk geschoolde artsen zou moeten zijn. 
Niet is minder waar. 
Dossey merkt dat bij zijn vakgenoten ‘kennis die niet past binnen 
de heersende ideologie kan worden genegeerd en behandeld alsof 
ze niet bestaat, ongeacht wetenschappelijke validiteit ervan’. En hij 
concludeert na verloop van tijd dat het niet toepassen van gebed bij 
zijn eigen patiënten, te vergelijken is met het opzettelijk onthouden 
van werkzame medicijnen of een medische ingreep. En zo wordt 
gebed een vast onderdeel van zijn praktijk. Dossey staat eerder op, 
brengt zichzelf in een devote meditatieve toestand, roept het 
Absolute aan en vraagt om ‘Uw wil geschiede’ voor zijn patiënten. 
Dit en meer valt te lezen in Dossey’s boek Helende woorden, dat 
tevens een grondige inventarisatie geeft van het onderzoek naar de 
helende werking van gebed. Hij bespreekt een keur van experi-
menten, kijkt naar validiteit, naar factoren die van invloed zijn op 
het effect van gebed en beschrijft dat op een toegankelijke manier. 
Van de onderzoeken waaraan hij refereert, staan de vindplaatsgege-
vens vermeld in een noot. Het boek biedt mogelijkheden voor de 
gezondheidszorg als mensen ervoor openstaan. Ik vond het 
spannender dan een detective! 
Dat er helende kracht van bidden uitgaat, is overigens een weten 
van alle tijden. Pierre Pradervand beschrijft dat in zijn prachtige 
boek De zachte kracht van de zegening (besproken in VHTH 1/2006).  
En men weet dat helemaal bij de White Eagle Lodge (gesticht in 
1936 in Engeland), met wiens wereldwijde ‘Moeder’ Jenny Dent, 
we een interview hadden (VHTH 2/2008). In de Lodge wordt 
het symbool van de Ster gebruikt om het Licht van Christus uit te 
zenden voor vrede en genezing voor de wereld en voor individuele 
mensen. Geweldig toch... Je zit thuis op de bank of ligt in bed, en 
in bijeenkomsten van de Lodge wordt, wereldwijd, ook voor jouw 
vrede en genezing gebeden. Wat een cadeau!

Els Thissen

  Larry Dossey. Helende woorden. Altamira, Haarlem, 2013. 
  336 blz., €14,95

Leef met het besef van 
eenheid

De achterflap van het boek 
Leven als God vertelt, dat 
je voor leven als God niets 
anders nodig hebt dan het 
verlangen echt te leven - plus 
de bereidheid om je men-
tale gevangenis te verlaten. 
Hoe te beginnen met deze, 
zoals Joncheere het noemt, 
heldentocht? Er blijken vijf 
stappen te nemen op weg 
naar essentie. 

Een kleine samenvatting:
1. Elke ervaring is mentaal. Alles gebeurt in ons denken. 
Onze hersenen snappen daar geen hout van, dus we hoe-
ven dit niet te begrijpen, maar kunnen er wel mee oefenen.
2. Elke ervaring is mentaal, en alleen ik ervaar die. Naast 
tastbare mentale ervaringen, vullen we ons denken met 
fictief materiaal: mokkende spoken. Ze hebben nul 
realiteitswaarde.  
3. Ik onderzoek mijn gedachten. En ontmantel daarmee de 
spoken; de aannames. Het legt de nutteloosheid ervan 
bloot en/of de projectie. En wat dan overblijft is liefde.
4. Ik ben verantwoordelijk voor mezelf, voor niemand anders, 
en niemand anders voor mij. Zoek de oorzaak van pijn niet 
buiten jezelf. Er is niets buiten onszelf! Beslis de volle 
verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en je eigen 
welbevinden. 
5. De grote sprong: Van verslaafd aan bevestiging naar innerlijke 
vrijheid! Realiseer je dat de rol die je speelt niet is wie je 
bent. Alles wat je zegt na ‘Ik ben’, is niet wat je bent. Ken 
de drie toplocaties van het op pijn beluste ego: problemen, 
het druk hebben, gelijk hebben. Als die ruimte onbezet 
blijft kan... Inspiratie binnentreden. 
Hierna gaat het boek door over zaken als: concepten, 
moeten en mogen, goed en kwaad, de lichtparel die wij 
zijn, eenheid - en meer. 
Zin om grauwe nevelslierten te verruilen voor zicht 
op volle zon? Lees dan dit boekje. Tenminste, als u niet 
terugschrikt voor de combinatie eenvoudig doch radicaal! 
Ik ga het in ieder geval herlezen met een gele marker in 
de aanslag (en zonnebril onder handbereik). Als laatste nog 
twee quotes: ‘De weg naar vrijheid gaat alleen maar over 
verlies van gedachten.’ ‘Wanneer je niets te verliezen hebt, 
merk je dat je vliegt.’ 

Annemarie van Unnik

Zoë Joncheere. Leven als God; niets zo eenvoudig. 
Uitgeverij Samsara, 2011. €19,95
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Vrije geesten. Ze zijn zeldzaam en tegelij-

kertijd van alle tijden. Gerti Bierenbroodspot 

(1940) is een voorbeeld daarvan. Zij is 

schilder, beeldhouwer, dichter, reiziger en 

meer. Zij woont, werkt, exposeert en is 

geridderd, in binnen- en buitenland.

Annemarie van Unnik

oor een deel groeide ik op in het schilders-
atelier van mijn oom de schilder Leo Gestel. 
De geur van verf en terpentine... nog word 
ik daar gelukkig van. Waarschijnlijk verbind 

ik die aan de gelukkige zomers die ik daar doorbracht. 
Zo klein als ik was, sloeg ik er altijd direct aan het dichten, 
schrijven en tekenen - en ik wilde schilder worden. Mijn 
vader vond het belangrijk dat ik een ambacht leerde. Deze 
bescheiden man en theosoof was mijn grote inspirator 
door zijn zijn. Als hij mediteerde ontstond er zo’n natuur-
lijke stilte om hem heen. Rust en balans meekrijgen is 
fantastisch. Van hem erfde ik de magnetische kracht die ik 
gebruik voor anderen. En de innerlijke dialoog tussen mijn 
vader en mij gaat nog altijd door, vooral in het atelier.’
 
Oorlog
‘Op mijn geboortedag, op 9 mei 1940 in Amsterdam, viel 
‘s avonds de eerste bom op Schiphol. Als veiligheidsmaat-

regel werd ons huis verduisterd en werd ik in een la van de 
kast gestopt. Dat claustrofobische herinner ik me nog. 
En nog kan ik er niet tegen als iemand een ruimte afsluit; 
er is dat verlangen naar ruimte en licht. 
Als kind onderga je de oorlog anders dan een volwassene. 
Het was avontuurlijk in de stad en je speelde. Wel herin-
ner ik me beelden van de hongerwinter; kinderen die op 
straat dood neervielen van de kou en de honger. Maar ik 
groeide op in de vesting van ons huis. Met onderduikers in 
gestreepte pyjama’s, die mij onderricht gaven in de kabbala, 
waardoor ik een te wijs kind werd. Mijn moeder verschool 
haar gedachten om me niet te verschrikken, terwijl ik dat 
al achter de rug had op weg van de kleuterschool naar 
huis. Zij had de verantwoordelijkheid voor de onderdui-
kers en wist niet waar haar man was, die in het verzet zat. 
Toch voelde ik me veilig, want ze verdedigde me als een 
leeuwin. Tegelijkertijd stuurde zij me de grote wereld 
in: naar de kleuterschool. Dat mijn vader zo belangrijk 

voor me was kwam mede doordat ik hem mijn eerste 
levensjaren niet heb gezien. Dus ineens verscheen daar de 
verlosser! En het feit dat mijn ouders het fijn hadden bij 

elkaar zorgde voor een geweldige buffer. Misschien voel ik 
daardoor geen onzekerheid over de wereld. Ik houd van 
het ongewisse en ben eerder gretig om verder te gaan dan 
bang. En in het ambacht vind ik de tevredenheid van het 
zijn.’ 

‘Ambachten kent men vooral uit Russische verhalen. 
Bijvoorbeeld over de eenvoudige schoenmaker die in zijn 
keldertje met schoenen nadenkt, leest en beleeft - en dan 
de wereld ingaat en erover vertelt. Dat is wat ik ook doe. 
Ruud Lapré en ik publiceerden net het boekje Tijdreizi-
ger - en zo voel ik dat ook. Ik reis door woestijnen in het 
Midden-Oosten en kom terug met verhalen in beeld of 
gedicht. En de wijzen die ik ontmoet leven in de hard-
heid van hun eenvoudige bestaan, zij lopen over de aarde 
en zijn arm, zoals de Bedoeïen. Als beeldhouwer verricht 
ik lange dagen zware arbeid. Tegelijkertijd kom ik door 
mijn werk op cocktailparty’s en dergelijke. Wat mensen 
dan zomaar weg eten en drinken! Terwijl ik kort daarvoor 
misschien in de woestijn in de rij stond voor één brood en 
met als ik geluk had een tomaatje. Ik ben geboren in een 
tijd dat er niets was. Aardappelschillensoep uit gamellen op 
straat en suikerbieten op verjaardagen. Het vormde me in 
de zin van kunnen berusten in de dingen.’ 

Doop
‘Jaren woonde ik in een Frans dorpje op de pelgrimsroute 
naar Santiago de Compostella en trok ik op met in de 
bergen wonende heremieten. Met hen filosofeerde, bad 
en mediteerde ik ’s nachts uren achtereen op de rotsen. 
Daarnaast deed ik aan zenboeddhisme en macrobio-
tiek. Inmiddels leef ik niet meer met rituelen, alles is er 
eigenlijk al in alles. En het woord God heb ik ook achter 
me gelaten. Maar op mijn 33e heb ik me in een vlaag van 
verstandsverbijstering katholiek laten dopen. Een ervaring 
die te maken had met erbij willen horen, in een tijd dat ik 
woonde in dat 110 inwoners tellende dorpje. Ik woonde 
in zo’n straatje met boogplafond en kende na tien jaar ie-
ders voetstap. Maar op een nacht hoorde ik een stap die ik 
niet kon thuisbrengen en er werd aan mijn deur geklopt. 
Het was een priester die, als straf van de kardinalen, in ons 
dorp gestationeerd was. Hij vroeg om iets warms vanwege 
de kou. Bij flakkerend haardvuur maakte ik thee van tijm 
geplukt in de vallei. Toen hij de kap van zijn cape afdeed 
zag ik een hele mooie man, een aartsengel en priester 
- en er ontstond een grote vriendschap. Hij was het die 
mij doopte. Eerst in het voorportaal van de Romaanse 

kerk, waarbij hij in mijn oren blies en zout strooide op 
mijn fontanel. Daarna moest ik vasten en bidden, wat ik 
de hele nacht deed. Toen ben ik, in koorknapenhemd en 
met een kaars in handen, gedoopt op het altaar, waarna ik 
van de kerkgangers een vredeskus ontving. Ik dacht: “Nu 
zal er wat gebeuren!” Maar... er gebeurde niets en ik was 
teleurgesteld. Intussen begonnen ook vakantiegangers naar 
de heremietengrotten te klimmen. Door het groeiende 
toerisme ging de esprit teloor - en samen met vrienden 
besloot ik Frankrijk te verlaten. Bij het afscheid kwamen 
de tranen, die ik eerder nooit had. En ik draag de plek met 
me mee, zoals ik ook doe met mijn ouders en anderen. 
Daarna kwamen de woestijnen en het inzicht dat je zelf de 
plek bent. En ‘t belangrijkste is het schilderen, schrijven en 
later het beeldhouwen. Daarin vind ik alles.’
 

Op blote voeten
‘Tennissen doe ik veel, het geeft me energie en maakt mijn 
hoofd vrij. Verder loop ik zoveel mogelijk op blote voeten: 
lucht, soepelheid, niet opgesloten zitten. Op mijn boerderij 
in Italië heb ik zelfs maar één paar schoenen, voor het auto 
rijden. Ik loop er blootsvoets over mijn land, al zitten er 
adders. Vrijheid is ook een gegeven in mijn werk, even-
als het willen doorgeven van mooie dingen aan anderen. 
Soms hoor ik dat mensen verrijkt van een tentoonstelling 
vandaan komen. Dat is fijn, maar in de eerste plaats schilder 
ik voor mezelf en niet met een bepaalde boodschap. Het 
kan zijn dat een tentoonstelling bij de opening honder-
den mensen trekt. Liefst spreek ik ze dan allemaal. Om 
daarvoor de energie en inventiviteit te hebben, zorg ik dat 
ik rechtop in mijn as sta. Dit door me bewust te zijn van 
mijn ademhaling en beweging, wat ik leerde door yoga en 
tai chi. Maar de belangrijkste les is het kijken van het kind 
naar wat de ouder doet. Dat was ook mijn blik bij de Be-
doeïenen en de wijze mannen uit de grotten. Ik wilde zijn 
als zij, want er was vrede. En die kun je overbrengen door 
in vrede te zijn. Tijdens een tocht met Bedoeïenen praat je 
pas ‘s avonds bij het vuur. En zelfs dan nog niet, want eerst 
maak je thee. Dan praat je over eenvoudige dingen, want 
je bent moe; de woestijn vreet je op. Je praat, lacht en wat 
komt, komt. Daar heb ik veel van geleerd. Zij zien mij als 
een vrouwelijke sjeik, omdat ik in Jordanië geridderd ben 
en contact heb met de koning. Zij leven onder slechte 
omstandigheden en ik kan iets voor ze doen. Om die re-
den mag ik meedoen aan alle mannenzaken. Als ik in Italië 
na het werk met mijn vriendin aan de vijver zit, praten wij 
ook niet. Alleen om zacht iets te zeggen als: “Wil je nog 

Verlangen naar ruimte en licht

‘V
Ik ben 

eerder gretig

om verder te gaan

dan bang

De belangrijkste

les is het kijken

van het kind, naar

wat de ouder doet

Heremieten,

Bedoeïen...

ik wilde zijn als zij

want er was vrede
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iets?” Of: “Zullen we naar binnen gaan?” We zien hetzelfde, 
beleven het verschillend en er is geen behoefte aan tekst. 
Heerlijk. Eigenlijk is alles terug te vinden in jezelf.’
 
Ambachtsvrouw
‘Omdat ik een ambachtsvrouw ben komt het ambacht op 
de eerste plaats. Zoals bij de schoenlapper zijn schoenen. 
Ooit vroeg een Russische monnik me of ik wist wat een 
tsaret was. Dat is een wijs iemand die uiteindelijk ieder-
een kan vertellen van de opstanding, troost en wijsheid. In 
de parabel is de tsaret een eenvoudige schoenmaker, een 
ambachtsman met geduld en de mogelijkheid tot (wellicht 
onbewust) meditatie. In het schoenen maken, schuilt het 
geheim van zijn ambacht. Met spijkers in de mond werkt 
hij in dat hokje en vindt daarin rust. Als ik ambachtelijk 
met beitel en klophamer hak in albast, ben ik die schoen-
maker. Ik werk veel ‘s nachts en kan, vrij als ik ben, midden 
op de dag in slaap vallen. En wel eten of niet. Ik beleef ook 
vaak krankzinnige dingen en dat brengt me dan op nieuwe 
feiten. En mensen vertellen me dingen spontaan. Pas stond 
ik tijdens een tentoonstelling met een vrouw voor mijn 
werk. Ik vertoef graag in ruïnes en daarover vertelde zij. 
Als uit de muren ervan veel onkruid woekert, weet je dat 
er veel tijd overheen is gegaan – en zij wees naar een groen 
plekje op het schilderij van een ruïne en zei: “Weet u dat in 
ruïnes het kapperplantje groeit? Het maakt een teer roosje. 
En uit het hart daarvan schiet plots een steel met aan het 
eind daarvan een kappertje. Wil je dat meemaken dan loer 
je uren of zelfs dagen verwachtingsvol naar zo’n roosje”. 
Daarover pratend kwam er, samen met de omstanders, 
zo’n enthousiasme en vrolijkheid los. Op zo’n moment 
staat de tijd dan in het teken van zo’n plantje in plaats van 
mijn werk. 

Iedere dag is anders. Er zijn ontmoetingen, gesprekken, en 
dan moet er stilte zijn. Die komt bij mij in het ambacht als 
ik me terugtrek in mijn werkplaats. Ik moet dat werkritme 
aanhouden. Net als die schoenlapper, anders stapelt het 
werk zich op en kloppen de mensen aan de deur. Maar op 
een dag, zomaar, gaat hij naar buiten en loopt de wereld 
in. En vertelt tot zijn eigen verbazing aan wie het maar wil 
horen... zijn waarheid.’ •
www.bierenbroodspot.com 

Een vingerwijzing naar 
bevrijding

Alles over niets is een 
speelfilm over Advaita 
Vedanta. Advaita is 
een traditie van 
spiritueel onder-
wijs, ontstaan uit 
de Indiase Vedische 
cultuur. Die leert ons 
dat de ultieme natuur 
van de werkelijk-
heid a-dwaita is, wat 
betekent: niet-twee 
of non-duaal. En 
dualiteit wordt gezien 

als niet werkelijk, ofwel illusie. Advaita is het doorzien 
van alle illusies om daardoor te komen tot de directe 
herkenning van onze ware natuur: volmaakte eenheid.
Om meer mensen inzicht te kunnen bieden in deze 
filosofie, hebben Paul Smit en anderen hierover een 
speelfilm gemaakt. Iedereen heeft er belangeloos aan 
bijgedragen vanuit een gezamenlijke interesse in dit 
onderwerp. De film laat op luchtige, amusante wijze 
een vijftal dertigers zien met alledaagse problemen, 
waarin iedereen zich gemakkelijk zal kunnen 
herkennen. Na elke situatie geven twee heren hierop 
commentaar met een link naar de advaita filosofie. 
Hierdoor wordt duidelijk hoe ons denken werkt en 
hoe piekeren en zorgen ontstaan door onze gedachten 
serieus te nemen. De film is een uitnodiging hier op 
een andere manier mee om te gaan. De kern van de 
advaita filosofie wordt aangeraakt in de picknickscène. 
Hier wordt de vraag gesteld: Wie ben je?  Je lichaam? 
Ben je je zintuigen, of je hersenen?
Interessant is het commentaar op de vrije wil - en op 
het maken van keuzes gezien vanuit wetenschappelijke 
hoek. Keuzes blijken volgens de wetenschap op een 
onbewust niveau al te zijn gemaakt voordat ze zich 
in het bewustzijn manifesteren. We hebben dus het 
gevoel dat we een keuzemaker hebben, maar de keuze 
is op onbewust niveau al gemaakt...
Ik vond het een leuke en vlot gespeelde film, die op 
eenvoudige wijze inzicht geeft in een toch wel moei-
lijk onderwerp als Advaita Vedanta. De film maakt on-
derdeel uit van een boek over dit onderwerp, met nog 
een extra DVD met interviews met 14 advaita leraren.

Jenny Uitenbogaart

Alles over Niets. Boek & DVD’s. 
Uitgeverij Samsara, 2013. €29,95
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VRAAG
ijn Amerikaanse vrouw en ik wonen in de 
VS. Ik heb een toeristenvisum voor 
Nederland en wil een immigrantenvisum 
aanvragen. Rond 1962 heb ik long-TB 

gehad, waarna ik TB-vrij ben verklaard. Die informatie 
kan ik echter nu niet bij de GGD’s in Nederland 
krijgen. Daarom moet ik een onderzoek laten verrichten 
dat bewijst dat ik TB-vrij ben. Dat leidt tot een vertra-
ging van zeven weken in de aanvraag om een permanente 
verblijfsvergunning en tot een separatie van zeven weken, 
voordat ik terug naar Nederland kan. Ik ben boos op de 
Nederlandse gezondheidszorg die hun patiëntendocumen-
tatie, met een vereiste bewaartermijn van 100 jaar, niet op 
orde heeft. En die boosheid strekt zich inmiddels uit tot de 
gehele Nederlandse samenleving met herstructureringen 
in de gezondheidszorg zonder nut. 
Ik weet dat ik mijzelf met boosheid niet help. Wat kan Een 
Cursus in Wonderen mij zeggen over de manier waarop ik 
kan leren van bureaucratisch nalaten dat mij behoorlijk van 
streek heeft gebracht? 

Leo Sosef

ANTWOORD  
Van bureaucratisch nalaten kun je niet leren, Leo. En het 
feit dat je van streek bent, daar kun je ook niet van leren. 

Het betekent wel dat je iets niet goed gezien hebt en iets 
een betekenis geeft die het niet heeft. 
Je vraagt expliciet naar wat de Cursus hierin zegt. Lees 
de titels van de eerste 48 werkboeklessen van ECIW 
eens achter elkaar. Daar lees je zinnen als: ‘Niets wat ik 
zie betekent iets; Ik heb alles de betekenis gegeven die 
het voor mij heeft; Ik zie niets zoals het nu is; Ik zie geen 
neutrale dingen; Mijn gedachten zijn beelden die ik heb 
gemaakt; Ik weet van niets waartoe het dient; Ik zou in 
plaats hiervan vrede kunnen zien; Er valt niets te vrezen.’ 

Waar het op neerkomt is dat het enige dat je ziet naar 
buiten geprojecteerde gedachten zijn. Misschien heb 
je ook gedacht: Ik ben boos op mezelf, omdat ik die 
informatie uit 1962 niet heb bewaard! Als je dat denkt, is 
dat behoorlijk onverdraaglijk en wordt de gedachte naar 
buiten geprojecteerd. In dit geval op de GGD. En dan de 
Cursus weer, die zegt dat boosheid nooit gerechtvaardigd 
is; dat aanval geen bestaansgrond heeft en dat dit het begin 
van de uitweg uit angst is (vgl. T.30.VI.1:1-3). Het gaat 
om vergeving voor dat wat nooit écht is geweest.
De Titel van les 107 is ‘De waarheid zal alle misvattingen 
in mijn denkgeest corrigeren’. En wat is de waarheid dan 

hierin? Ze hadden de administratie moeten bewaren! 
Is dat waar? Mensen moeten zich aan regels houden! 
En doen ze het? Kennelijk hoeven mensen en bedrijven 
en overheden zich niet aan regels te houden, als ze het 
niet doen. Ze doen het of ze doen het niet. Dat is de 
realiteit van het leven in de dualiteit, die niet onze 
intrinsieke waarheid is. En als waarheid alle illusies 
corrigeert, wat blijft er dan over?
De Cursus zegt dat er dan gerust wordt ‘in Hem die mijn 
Zelf is’ (vgl. Wdl1.107.9:5). Dan zijn we thuis in onszelf. 
En van daaruit treden we de wereld tegemoet.

Je zou jezelf ook in alle eerlijkheid kunnen afvragen: Wat 
is er nou helemaal aan de hand? En ja, je moet die testen 
doen en een foto laten maken. En ja, sommige dingen 
vertragen daardoor en maken het lastig. En separatie... ja, 
dat klopt. Maar op een andere manier dan je beschrijft. 
In je denken treedt separatie van je kern, van je essentie, 
van dat wat je in wezen bent op. En gelukkig trekt 
waarheid zich daar niets van aan. Want eenheid is 
eenvoudigweg, daarin zijn we thuis.

Els Thissen
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Bert van Well (1943) woont in Den Haag. 

Hij heeft een vriendin - en een zoon uit een 

kortstondig huwelijk. Opleiding: fotovakschool.

Annemarie van Unnik

ijdens de oorlog ben ik geboren in een 
strenggelovig Nederduits hervormd gezin, in 
de Haagse schilderswijk. Mijn ouders waren 
verschrikkelijk arm totdat mijn vader jaren 

later een baan kreeg in Delft, waarvoor we verhuisden. 
Hij moet een kampsyndroom gehad hebben, want hij 
wist zich met zijn leven geen raad. En mijn moeder, 
een lief mensje, was niet tegen hem opgewassen. Ik kon 
in zijn ogen geen goed doen, kreeg enorm veel slaag 
- en ben op mijn 16e het huis uitgeschopt. Ik liep naar 
Den Haag en regelrecht in wat je nu, een slecht milieu 
zou noemen. En na een periode van zwerven kwam ik 
te wonen in een oude Ford Transit in de binnenhaven 
van Scheveningen. De mulo en de fotovakschool heb ik 
afgemaakt, daarvoor gaf mijn vader regelmatig geld. Maar 
rond mijn18e was ik al tot aan mijn nek doordrenkt 
van de alcohol. Na mijn diensttijd, waarin ik werkte als 
fotograaf, kwam ik door de drank letterlijk in de goot te-
recht. Toen kreeg ik van een vriend een huisje. Weliswaar 
zonder gas of licht, maar er stond een bed, het was droog 
en ik was er blij mee. In die sfeer leefde ik tot ik als 30-er 
trouwde. En uit dat huwelijk is een zoon geboren. Maar 
vanwege schulden, ruzie en narigheid (de rode draad in 
mijn leven) was ik niet te handhaven en liep ik weg.’ 

Huilend op de stoep bij kroegbazen
‘Op het moment dat ik Do ontmoette, was ik er slecht 
aan toe. Ik vroeg haar me te helpen van de drank af te 
komen en lag huilend op de stoep bij kroegbazen die 
ik eerder bezworen had me niets te geven. Na 2,5 jaar 
stond ik droog. Maar het duurde vijf jaar voordat ik weer 
volledig op de wereld stond, zo rond mijn 40e. Ik kwam 
toen in een vacuüm terecht; ik miste het sociale leven. 
Mijn drankvrienden wilden me niet meer, en ik deed 
niet meer mee met de vrienden die dingen deden buiten 
de wet. Dus het werd wat eenzaam. 
Een van de dingen die ik trouwens met plezier gedaan 
heb, is handelen in camera’s. Als één van de weinigen 
in ons land was ik beëdigd taxateur op het gebied van 
antieke camera’s. Ik had een beeldschoon winkeltje in 
antieke camera’s met kelder en opkamertje. Met collega 
Chris reisde ik beurzen af. Nu was ik beëdigd maar hij 
wist meer van camera’s. Dus bij zijn dood stopte het. 
Ik scharrelde weer rond totdat ik voor een paar jaar 
havenmeester werd op een jachthaven in Aalsmeer. ’s 
Winters woonde ik alleen op een eiland, geweldig!
Do bleef studeren - en ik scharrelde maar wat rond. 
In het kader van Een Cursus in Wonderen deed zij een 
cursus bij Paul Goudsmit. Als onderdeel daarvan moest 
zij een presentatie geven en stelde als eis dat ik daarbij 
aanwezig zou zijn. Omdat ik altijd het gevoel heb niets te 
kunnen en te zijn, ging ik er met spanning en tegenzin 
naartoe. Tot mijn verbazing was de bijeenkomst zó won-
derschoon, dat ik meer wilde weten van ECIW. En ik 
ben erin gedoken. Dag aan dag deed ik veel te veel mijn 
best en snapte het maar niet. “Zie je wel klootzak, je bent 
ook te stom!” Eén van de onbegrijpelijkheden was het 

begrip projectie. Als Do iets doet waar ik pijn van heb, is 
het toch haar schuld?! Maar wat blijkt? Mijn gedachten 
erover zijn van mij en daar heeft zij geen schuld aan. Dus 
maak ik haar schuldig met iets waar ik toevallig last van 
heb. Da’s andere koffie.’

Psychose
‘6 januari 2013 ging mijn wereld ondersteboven. Na 
afloop van een ECIW-bijeenkomst in Amersfoort gaat 
Do met iemand wat eten. Ik ga compleet door het lint. 
En flauwekul, want het betrof een vriend van ons. Ten 
diepste ging het weer over verlatingsangst en ik kwam 
in een psychose terecht, waar ik niet meer uitkwam. 
’s-Nachts liep ik huilend en schreeuwend over straat - en 
bang! Zo raakte ik verzeild in de hal van een ziekenhuis, 
waar altijd licht brandt en mensen zijn. Blijkt een oud 
alcoholvriend daar portier te zijn. Terwijl ik meeloop 
op zijn ronde vertel ik hem mijn verhaal. Hij had een 
soortgelijk leven en vertelt dat de psychose een terugslag 

is van het alcoholverleden. Do was ervan overtuigd dat 
we er wel uit zouden komen. Maar het ging niet over. Ik 
vocht met haar en ben op alle fronten hulp gaan zoeken. 
De psychiater was het niet voor mij. Ik schreeuwde dat 
ik geholpen moest worden. Doorgestuurd naar Parnas-
sia. Lieve mensen daar, maar ik kreeg geen hulp wanneer 
ik het nodig had. Inmiddels was ik deelnemer geworden 
aan een Haagse ECIW-leesgroep. En om de waarheid te 

zeggen, waren die bijeenkomsten voor mij grote steun-
punten. Ik kwam (ook uit de hoek van ECIW) terecht 
bij Ad de Regt, een van de mooiste mensen die ik ken. 
Hij was bereid me te ontvangen op mijn slechtste 
momenten: als ik huilde, schreeuwde, bang was. Dan 
belde ik hem en zei hij: “Ik ben nu bij Albert Heijn, ga 
maar naar mijn huis, ik kom eraan”. Do’s steun hield ook 
maar aan, terwijl het geweld dat ze met mij over zich 
heen kreeg, voor haar beangstigend moet zijn geweest.’

De angst achter mijn boosheid
‘Als Ad mij probeerde te helpen, maakte ik me steeds op 
het moment suprême uit de voeten. Op een keer na een 
vreselijke ruzie, waarbij Do me haar huis had uitgegooid, 
was ik zó bang! Bij Ad aangekomen, schreeuwde ik als 

een idioot en wilde weer weg. Maar Ad zei: “Nee. Jij gaat 
zitten - en dit keer gaan we verder dan we ooit gegaan 
zijn”. En plots herinnerde ik me de details van het inci-
dent op m’n 16e. Mijn vader ramde me in elkaar, sleepte 
me over het grindpad richting straat met de mededeling: 
Wegwezen! Onze hond die kwispelend meeliep, ontdek-
te gaandeweg dat het geen gezellige wandeling was en 
maakte rechtsomkeert. En dát vond ik het meest pijnlijke. 
Ad vertelde me, dat achter mijn boosheid de angst zit 
om weer in elkaar geslagen te worden en op straat gezet. 

Heel mijn leven heb ik gevochten en gescholden uit 
angst afgewezen te worden. Hij gaf me het advies tot tien 
te tellen als ik boos ben. En als ik het daarna nog ben, 
weg te gaan. Want mijn woede heeft niets te maken met 
die ander. Het lukt nu regelmatig. En ook weleens niet. 
Ad adviseert me vriendelijk om te gaan met angst of 
woede. Die op schoot te nemen en er aandacht aan ge-
ven: “Je bent er, ik zie je”. Ga ik, zo’n grote stoere kerel, 
dat doen?! Uhm... Het gekke is dat het werkt. Eigenlijk 
neem ik die bange 16-jarige jongen op schoot. En mijn 
gevoelens zijn slechts een herinnering - het gebeurde 
is gelukkig al voorbij. Binnen een paar minuten is het 
daarmee vaak klaar. Terwijl ik er voorheen vele nachten 
gekweld mee doorbracht. Ik ga me steeds meer realiseren 
dat alle woede mijn woede is. Maar kort geleden vergat ik 
het weer. In de Hema rijdt een man in een rolstoel tegen 
me aan. Word ik toch kwaad en begin te schelden. Hij 
kijkt me aan en zegt: “Ja ja. Maar ik ben toch niet bang 
van je”. En ik dacht: “Wat doe ik? Kan die man er iets 
aan doen dat ik me boos en ongelukkig voel?” Daarna 
hebben we samen boodschappen gedaan en dat was 
gezellig. Afgelopen jaar zijn mijn uitbarstingen 
beduidend verminderd en ook minder heftig geworden.’  

Lichtrandjes rond de dingen
‘s-Ochtends doen Do en ik skypend een werkboekles 
- en voor het slapengaan een stukje tekst uit ECIW.  
Tot mijn verbazing doe ik het graag. Omdat ik denk, 

Een beetje een beter mens geworden

‘T
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Heel mijn leven
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Niet te geloven,
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binnen met licht
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13 mei 2014, Huizen
Individueel consult op afspraak
17 mei 2014, Geleen
Familie & Systeemopstellingen
19 mei 2014, Geleen
Mandala schilderen
20 mei 2014, Geleen
ECIW - in dialoog
24 mei 2014, Geleen
Training familie & 
Systeemopstellingen
26 mei 2014, Geleen
Mandala schilderen
1 juni 2014, Amersfoort
ECIW - In dialoog
3 juni 2014, Huizen
Individueel consult op afspraak
14 juni 2014, Lottum
Familieopstellingen - met Duitse 
vertaling
16 juni 2014, Geleen
Mandala schilderen
21 juni 2014, Geleen
Familie & Systeemopstellingen
23 juni 2014, Geleen
Mandala schilderen
30 juni 2014, Geleen
Mandala schilderen
7 juli 2014, Geleen
Mandala schilderen
26 juli - 1 aug 2014, Havelte
Zomerretraite
6 september 2014, Geleen
Familie & Systeemopstellingen
27 september 2014, Hilversum
Training familie- & 
systeemopstellingen
11 okt 2014, Geleen
Familie & Systeemopstellingen
15 & 16 november 2014, Groesbeek
Familie & Systeemopstellingen
22 november 2014, Geleen
Training familie- & 
systeemopstellingen
7 december 2014, Amersfoort
ECIW - In dialoog
27-31 december 2014, Denekamp
Winterretraite
22-25 januari 2015, Wahlwiller
Meditatief Mandala schilderen
31 januari 2015, Den Haag
Familie & Systeemopstellingen

ZOMERRETRAITE 
Een 7-daagse zomerretraite in het 
Drentse Havelte, in een ontspannen, 
inspirerende en ongedwongen sfeer. 
In de rust van deze dagen is er tijd 
voor het stellen van vragen en het 
naar voren brengen van kwesties waar 
je tegenaan loopt. Door stilte, uitwis-
seling, geleide meditaties, opstellin-
gen, ontdek je, wat je innerlijk al weet: 
... Eenheid is alles wat er is! ... De 
retraite wordt geleid door Els Thissen. 
Anja van Aarle kookt vegetarische 
maaltijden voor ons.
26 juli - 1 aug 2014, Havelte
Zat 11.00 – Vrij 17.00 uur, 
Meeuwenveen, Meeuwen-
veenseweg 1-3, 7971 PK. 
Cursus €450. Verblijf 1pk €495,-; 
2 pk €375,-; kamperen €350,-; 
Vroegboekkorting €50,- 
bij aanmelden vóór 1 juni 2014.

WINTERRETRAITE  
Een 5-daagse winterretraite in 
Ontmoetings- en bezinningscentrum 
Huize Elisabeth te Denekamp van 
de zusters Franciscanessen. Deze 
vijf dagen zijn we erop gericht ons 
werkelijk te realiseren dat het verleden 
‘voorbij’ is en dat Nu het enige is wat 
er is. In dit Nu zijn we ontvankelijk 
voor het leven dat zich eenvoudigweg 
ontvouwt. Daarin ontstaat de volheid 
van het besef ‘dit-is-het’, en dat geeft 
onmiddellijk ontspanning. 
27 - 31 dec 2014, Denekamp
Zat 11 - woe 11 uur. Huize Elisabeth 
Gravenallee 11, 7591 PE. Cursus 
€350. Verblijf 1pk €300; 2pk €240. 
Vroegboekkorting €50,- bij aanmel-
den vóór 1 november 2014.

WORKSHOPS
Familie & Systeemopstellingen
Bij opstellingen gegeven door Els 
Thissen zul je merken dat het werk 
gedragen wordt door het gedachte-
goed van Een Cursus in Wonderen en 
Attitudinal Healing. Dat betekent dat 
heelheid, eenheid en liefde leidende 
principes zijn. Door hardnekkige 
patronen kan het contact daarmee 
verstoord zijn. Dat betekent niet dat je 
het verloren bent. Integendeel!
De Cursus zegt dat we de dingen op 
de kop zien en nodig ons uit onze 
projecties terug te nemen. Als op 
mentaal niveau een inzicht is gerezen, 
kan het feitelijke opstellingenwerk dit 
inzicht helpen verinnerlijken, zodat het 
ook op andere niveaus ervaren kan 
worden.
We zien dat door simpele interventies 
de onderstroom van liefde, heelheid 
en eenheid, die altijd bij iedereen aan-
wezig is, weer herkend kan worden.
Inzicht in de situatie en ‘ja’ zeggen te-
gen dat wat er is voelt als het herwin-
nen van je vrijheid. Het geboorte- of 
het huidige gezin, een werksituatie, 
ziekte of strijdende elementen in een 
relatie of persoon worden fysiek in de 
ruimte opgesteld. Deelnemers nemen 
–voor de duur van de opstelling- de 
plek van vader, moeder, broers en 
zussen in. Zo worden patronen en 
spanningsvelden zichtbaar. Deze 
aan het licht brengen leidt vaak tot 
harmonisering en genezing. Het gaat 
bij een opstelling niet om goed of 
fout, of om de beoordeling van een 
situatie. Slechts om het transparant, 
en daardoor inzichtelijk maken. Op 
basis daarvan kan degene voor wie de 
opstelling wordt gedaan een nieuwe 
keus maken, of niet. Als jij vrede wilt 
in een relatie, dan kan dat. En van 
daaruit kun je verder.
17 mei 2014, Geleen
Zat 10:00-16:30 uur. Mauritspark 1A, 
Unit 13, 6163 HM. Cursus €80.
14 juni 2014, Lottum - met Duitse 
vertaling. Zat 10:00-16:30 uur. 
Kaldenbroek 1a, 5973 RJ. Cursus €80.
21 juni 2014, Geleen
Zat 10:00-17:00 uur. Mauritspark 1A, 

Activiteiten 
chronologisch
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Voor meer data: zie de website 
www.elsthissen.nl

dat het is zoals het er staat. Soms snap ik er geen bal van, 
maar als bij het pellen van een ui kom je steeds meer tot 
de kern, denk ik. ECIW-les 15 zegt dat je op een gege-
ven moment lichtrandjes kunt gaan zien rond de dingen. 
Tijdens mijn vrijwilligerswerk als rondleider op scheeps-
werf De Delft gebeurde een keer iets wat erop leek. 
Alles was licht, de mensen, de ervaringen. Heel gek. 
En iedereen was vriendelijk en blij. Mensen en zelfs 
honden, kwamen me begroeten. Wat een mooie dag - en 
in schril contrast met alle andere. Na een rondleiding 
zat ik in de kantine. En niet te geloven, maar de mensen 
kwamen binnen met licht. En het was in alle drukte... 
wonderbaarlijk stil. Zó bijzonder!

Ik ontmoette Do doordat zij, mooie studente met blond 
haar tot op de billen, foldertjes rondbracht in de binnen-
stad waar ik woonde. Het lukte me een afspraakje met 
haar te maken en het klikte. We zijn niet meer bij elkaar 
weggeweest. Samenleven werkte niet en zij ging elders 
wonen. Wij zijn zeer verschillend - en houden elkaar een 
spiegel voor. Waar vindt zij een man die zo knettergek is? 
En waar vind ik een vrouw met die kennis? Zij leert mij 
wat ik nodig heb: de vastigheid en het gezeik over huis-
houdelijke zaken. Wellicht had zij mij in eerste instantie 
nodig om zich superieur te kunnen voelen: die kloot-
zak die gered moest worden. Zij leerde veel uit boeken. 
Ik, halve analfabeet, leerde vooral van het leven. Do is 
een vrouw die de moed heeft mij onvoorwaardelijk te 
steunen met woorden, daden en geld. Ik krijg kanker, 
zij komt opdraven. Ik wordt gepakt wegens drugssmok-
kel, zij komt eraan. Ik bel vanuit het politiebureau dat ik 
iemand heb mishandeld, zij spreekt me toe. Je hebt ook 
mensen, die op hun achttiende naar kantoor gaan en op 
hun 65e een gouden horloge ontvangen, hahaha. Do is 
verzorgend, realistisch en voedt zich met het geestelijke. 
Misschien zorg ik voor tegengewicht, zodat zij niet
verzuipt in de antroposofie, filosofie en dergelijke.’

Ik ben niet schuldig
‘Mijn vader kon er niets aan doen dat hij getraumatiseerd 
was en daarvoor geen hulp ontving. Zijn angst, woede 
en frustratie vierde hij bot op zijn enige kind. Jammer 
dat het zo gelopen is. Van vrienden hoorde ik dat hij 
mijn fotowerk volgde via de krant en exposities - en dat 
hij trots op me was. Eigenlijk denk ik nu met liefde aan 
hem. Hij heeft ook altijd hard gewerkt, voor me gezorgd 
en mijn moeder nooit geslagen. Hij overleed in een 
psychiatrische inrichting. Of ik op mijn vader lijk? Ja. 

Zowel fysiek als geestelijk. Dat ik hem dus begrijp maakt 
vergeven eenvoudiger. Hij was gewoon net als ik, vaak de 
weg kwijt. 
Mijn zoon, vooral opgevoed door de andere grootouders, 
heb ik altijd een paar keer per jaar gezien. Aanvankelijk 
volgde hij mij in de drank, maar inmiddels is hij ex-
alcoholist en een geweldige therapeut.
Ik ken een man, die al 40 jaar doodsbang voor mij is. 
Ziet hij me dan steekt hij snel over naar de andere kant. 
Toen ik het hem weer zag doen, zei ik: “Luister eens, ik 
heb je nooit wat aangedaan”. Hij, trillend op zijn spil-
lebeentjes: “Maar je hebt wel gedreigd. En ik heb je zien 
vechten”. Ik eiste dat hij koffie met mij zou drinken, 
en zo hebben we een einde gemaakt aan die flauwekul. 
Zonder ECIW was dat nooit gebeurd. Ik ben niet 
schuldig, al was ik wel voor nogal wat dingen verant-
woordelijk. Het gedachtegoed van de Cursus heeft mij 
echt zó bevreemd - en ik wil het begrijpen. Het mooie 
ervan is (in geval van nare dingen), dat er geen verleden 
en geen toekomst is; er is alleen maar nu. En ik oordeel 
niet meer zoals ik altijd maar deed. Regelmatig probeer 
ik mezelf of de ander te vergeven. Binnen een jaar is 
er al zóveel gebeurd. Ik ben zelfs een beetje een beter 
mens geworden. Veel steun heb ik aan dat boek en aan de 
mensen die daar iets mee doen. Weet je wat ik nooit had? 
Dankbaarheid. Nu ben ik dankbaar. Bijvoorbeeld voor 
het feit dat de ECIW-leesgroep mij zo heeft opgenomen, 
voor Do, Ad, Paul Goudsmit... Het zijn mensen die niet 
over mij geoordeeld hebben. Die zeiden: “Ha Bert, ga 
zitten, wil je koffie?” Dat ontroerde me. Zo is mijn leven 
nooit geweest.’ •

Mensen die

niet over mij 

oordeelden,

dat ontroerde me
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Toen mij verteld werd dat ik kanker had,

had ik vrijwel meteen een duidelijk idee

over wat ik wel - en niet wilde

en wat belangrijk voor me was.

Het was een mooie, intense tijd.

Ik voelde me vrij en helder. Geen strijd.

In visualisaties zag ik de totale onschuld

van de kankercellen in mijn lijf.

Een beeld dat ik nooit zal vergeten.

Terwijl ik ze omarmde transformeerden ze

in prachtige gezonde cellen.

Anja van Aarle
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Unit 13, 6163 HM. Cursus €80.
6 sept. 2014, Geleen
Zat 10:00-17:00 uur. Mauritspark 1A, 
Unit 13, 6163 HM. Cursus €80.
11 okt. 2014, Geleen
Zat 10:00-17:00 uur. Mauritspark 1A, 
Unit 13, 6163 HM. Cursus €80.
15-16 nov 2014, Groesbeek
Zat 10:00-Zon 16:00 uur. De Poort, 
Biesseltsebaan 34, 6561KC. 
Cursus €160,- Verblijf 1pk €125,-/
2pk €115,-
31 jan. 2015, Den Haag
Zat 10:00-16:30 uur. Buurthuis 
De Hyacint, Anemoonstr. 25, 
2565 DD. Cursus €80.

ECIW - In dialoog 
Bijeenkomsten rond thema’s als: ver-
geving; illusies; zonde; schuld; schul-
deloosheid; oordelen; projectie; heel-
heid. Eigen beelden worden naast dat 
wat de Cursus zegt gelegd en bekeken 
op houdbaarheid. Een wonder, zegt de 
Cursus, is een omslag in waarneming, 
namelijk van angst naar liefde. Tijdens 
de bijeenkomsten kun je ervaringen 
en eigen kwesties inbrengen. Je kunt 
en mag je bewust worden van de on-
veranderlijke, eeuwige en eenduidige 
waarheid, waarin de vrede van God 
besloten ligt.
In dialoog - Serie - Geleen
2014: 20 mei. Méér data komen op 
de website.
Di-av 20:00-22:00 uur. Mauritspark 
1A, Unit 13, 6163 HM. Deelname: 
€20,- per avond. Later instappen is 
mogelijk in overleg.
In dialoog - Losse dagen
1 juni & 7 dec 2014, Amersfoort
Zo 14:00-15.30 uur. Meridiaancollege, 
Daam Fockemalaan 12, 3818 KG. 
Kosten €8,- per keer. Zaal open 13.30 
uur-17:00 uur. Aanmelden niet nodig.

Meditatief Mandala Schilderen
In stilte laten we ons leiden door onze 
intuïtie en maken een numerologische 
mandala (50/50 cm) in 5 dagen in het 
atelier in Geleen of tijdens 4 aaneen-
gesloten dagen te Wahlwiller. We 
tekenen de beelden en gebruiken de 
kleuren die zich aandienen en werken 
met potlood, inkt en acrylverf. Om 
een mandala te maken hoef je niet 

gestudeerd te hebben of te kunnen 
tekenen. Gevraagd wordt om open te 
staan voor de impuls van het moment. 
Er is intensieve begeleiding beschik-
baar (incl. papier en acrylverf).

2014: 19, 26 mei / 16, 23, 30 juni / 
7 juli. Geleen / Ma 9:30-16:30. 
Mauritspark 1A, Unit 13, 6163 HM. 
5 dagen: €200; losse dag €50
22-25 januari 2015, Wahlwiller
Don 10:00-zon 16:00 uur. Arnold 
Janssen Klooster. Capucijnenweg 9, 
6286 BA. Cursus €260. 
Verblijf 1pk €195

TRAININGEN
Training Familie & 
Systeemopstellingen
Voor mensen die zelf opstellingen 
willen (gaan) begeleiden. 
Heb je belangstelling? Neem dan 
contact met ons op.
Losse trainingsdagen voor trainings-
deelnemers en hun introducés.
Hilversum: 27 sept 2014
Zat 10:00-16:30 uur. Nieuw Nazareth, 
Dr. Cuypersplein 7, 1222 NC. 
Geleen: 24 mei; 22 nov 2014
Zat 10:00-17:30 uur. Mauritspark 1A, 
unit 13, 6163 HM. 
Deelname: €80 per dag.

Facilitatortraining AH-groepen 
begeleiden 
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- of 
ECIW-groep willen begeleiden en/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. 
Mei 2015, Bethlehem
Internationale Facilitatortraining; 
Engels gesproken. Méér informatie en 
precieze data worden via de website 
en de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Landelijke Facilitatordag
Voor facilitators van AH- & Course-
groepen, mensen die de facilitatortrai-
ning hebben gevolgd, en/of overwe-
gen een groep te starten.
11 april 2014, Hilversum
Zat 10-16.30 uur. Nieuw Nazareth 
Dr. Cuypersplein 7, 1222 NC. 
Op basis van donatie.

Informatie en opgave
Centrum voor Miracles-Studies

Luipertstraat 12, 6237 NM Moorveld, 

telefoon 043-3647987 

anjavanaarle@elsthissen.nl 

website: www.elsthissen.nl
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Zeeland
Op dit moment is er geen groep in 
Zeeland. Wellicht iets voor jou als 
facilitator? Neem dan vrijblijvend 
contact met ons op.
Drenthe
Hoogeveen:
Santosh Verhagen 052 8274227
Flevoland
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
Ede:
Wimmie Denekamp 06 22977338 & 
Erna Bakker 0318 643268
Epe:
Derkje Volkerink 0578 662475 & 
Johanna Maria de Raat 
0578 627678
Lunteren:
Ansjelien Bos  06 19796899 
 Nunspeet:
Jurja Kammeijer 0341 251181
Ochten:
Sylvana Weststrate-Tomaello 
0344 641551
Rheden:
Annie Bekker 026 4454004
's Heerenberg:
Melle Pool 06 22451294 
Groningen
Groningen:
Godelieve Bos 050 5420233
Haren:
Marrigje Dijksma 06 13874436
Limburg
Belfeld:
Silvia van Voorthuizen 06 30584124 
& Roelien Rooseboom 06 27160481
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
Nieuwstadt:
Nicole Renet  046 4857644 
/ 06 48894528
Noord-Brabant
Breda:
Jopie van der Feer-Heeren 076 
5208377 & Chris Jousma 06 53445716
Dongen:
Ans IJpelaar 0162 692996
Eindhoven:
Mieke Panhuysen 06 15354156 & 
Diny Smits-Setz 040 2425260
Geldrop:
Francijntje Keesmaat 040 2850323 & 
Anneke van Haendel 049 2663226
Mierlo:
Anneke van Haendel 049 2663226 & 
Francijntje Keesmaat 040 2850323
Ossendrecht:
Kees Zwinkels 0164 671255
Tilburg:
Annemarie Korn 06 25277577 
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
Beverwijk:
Bert van Oosterhout 0251 244494 & 
Ina Oldewarris
Haarlem (1):
Daniëlle Ferdinandusse 06 15367658
Haarlem (2):
Nicolien Gouwenberg  020 4184947 
/ 06 21583238
Heemstede:
Maria de Wilde2  023 7433983 
Overijssel
Oldenzaal:
Rogier Pondaag 0541 517468
Zwolle:
Annette Drijfhout & 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 
Leusden:
Eveline Teunissen 033 4952623 & 
Elly Tielemans 033 4324335     
Utrecht:
Ingrid de Vries 06 50216267 
Utrechtse heuvelrug:
Wim van Ginkel 0343 431577 
Veenendaal:
Leneke van der Velde 06 21506214 
Werkhoven:
Cobi Schilp 0343 477517
Zeist (1):
Etty de Graaf 030 6990028
Zeist (2):
Maurice Hardy 06 15386752
Zuid-Holland
Alphen aan de Rijn:
Janny Buijs 0172 853773
Delft:
Monique Toonen 06 14313479
Den Haag (1):
Anne-Mie Devolder 070 3545802
Den Haag (2):
Yvon Scharis 070 3522379 
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 Nijdam 0186 662055

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: 
attitudinalhealing@vanharttothart.org

Nieuwe groepen 
Gelderland
Lunteren:
Ansjelien Bos  06 19796899 
Limburg
Nieuwstadt:
Nicole Renet  046 4857644 / 
06 48894528
Noord-Brabant
Dongen:
Ans IJpelaar  0162 692996

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.
Limburg
Nicole Renet  046 4857644 / 
06 48894528
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 
om je collega-facilitators uit te 
nodigen deel te nemen aan 
een regio-intervisie-groep.
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De maandelijkse
digitale 

Nieuwsbrief van 
ELS THISSEN 
ontvangen?
Meld u aan 

via de website 
www.elsthissen.nl



4 ...van hart tot hart...
H E T  H A R T

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 mei: Peter Winteraken - Wat is werkelijk 
  behulpzaam zijn?
• 15 juni:  Paul Goudsmit - Mijn speciale functie hier 
  op aarde

In de maanden juli en augustus zijn er geen 
bijeenkomsten.

E N  V E R D E R . . .
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Alle dingen

werken 

samen

ten

goede.

Hierop bestaan geen

uitzonderingen,

behalve

naar het oordeel

van

het ego.

T4.V.1:1-2

do
or
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an

ny
 B
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js

Verschijnt 25 mei. 

Boekpresentatie 27 mei, 

tijdens de lezing 

van Paul Ferrini. 

Meer informatie: 

www.spiritueelcafeheerlen.com
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‘Daarom zijn de leraren van God volkomen 

zachtmoedig. Ze hebben de kracht van de zacht-

moedigheid nodig, want juist hierdoor wordt de 

functie van verlossing gemakkelijk’ (H4.IV.2:1-2).

 Jon Mundy, Ph. D.
Vertaling: Emilia van Leent

at is het eerste dat ons te binnen schiet 
als we aan Moeder Teresa denken, of 
aan Ghandhi, Martin Luther King, de 
Dalai Lama? Dat is hun vriendelijkheid, 

of niet soms? Jezus vertelt ons in het evangelie dat hij in 
zijn hart zachtmoedig en nederig is, en dat zijn last om 
die reden licht is. Jezus was vriendelijk tegen de armen, 
zieken, kinderen, prostituees, tollenaars, zijn achtervolgers 

en ook tegen hen die hem probeerden te kruisigen. Hij 
was vriendelijk tegen de soldaten die aan de voet van het 
kruis stonden en hem uitlachten, en tegen de dief die 
naast hem hing. 
Als we boos zijn, zijn we krankzinnig - onze rede heeft 
ons dan verlaten. Als we ons van streek voelen, verstoord, 
jaloers, of als we op welke manier dan ook projecteren, 
reageren we niet vanuit onze juiste manier van denken, 
en op dat moment is er een vraag om anders naar de 
wereld te kijken. Als we niet vriendelijk zijn, zien we 
onszelf als afgescheiden. Als we vriendelijk zijn, her-
kennen we dat we één zijn. Kenneth Wapnick zegt dat 
vriendelijkheid onmogelijk is als je in afscheiding gelooft. 

Als ik mensen vragen stel voordat ik een begrafenis leid, 
merk ik op dat het meest positieve en krachtige dat men-
sen kunnen zeggen over degene die overleden is, niet 
gaat over wat ze gedaan hebben - over hoeveel geld ze 
verdiend hebben, hoeveel boeken ze geschreven hebben, 
het belangrijkste is altijd dat ze vriendelijk waren: tegen 
kinderen, dieren, enzovoort. Daden van vriendelijkheid, 
zachtmoedigheid en welwillendheid vormen het beste 
gedeelte van iemands leven. Wat zou jij willen dat er over 
jou gezegd werd? Kun je iets beters bedenken dan dat 
je vriendelijk of zachtmoedig was? De beste momenten 
in ons leven zijn die waarin we vriendelijk zijn voor 
iemand, of iemand die vriendelijk is voor ons. 
Vriendelijkheid is groots, en is zo krachtig dat ze groter 
is dan alle wijsheid der wijzen.

‘Wanneer een broeder zich krankzinnig gedraagt, kun je 
hem alleen genezen door in hem zijn innerlijke 
gezondheid te zien. Als je zijn vergissingen waarneemt 
en accepteert, accepteer jij ook de jouwe. Als jij de jouwe 
wilt overdragen aan de Heilige Geest, moet je dat ook 
met de zijne doen’ (T9.III.5:1-3).

Probeer vriendelijkheid
Wonderen weten niet van fouten of vergissingen. Ze 
worden niet waargenomen. Ze worden niet vergroot, 
bekeken en aan de wereld tentoongesteld. Om fouten 
waar te nemen en daarop te reageren, maken we ze waar 
voor onszelf. Als je twijfelt over hoe je moet reageren in 
een situatie, is het advies om vriendelijkheid te proberen. 
Dit zal niet falen. Vriendelijkheid is altijd aan de orde en 
het moment is altijd nu. Een ander beschuldigen is zelf 
schuldig zijn. En op dezelfde manier geldt ook, dat het 
niet anders kan dan dat we goed ontmoeten als we goed-

doen aan een ander. Wat we voor onze broeder willen, 
ontvangen we zelf ook. 
‘Beschuldigen wil zeggen niet begrijpen’ (T14.V.3:6). 
Er is een ontroerend verhaal over een gevangenis, waar 
mannen die de doodstraf hadden gekregen een huisdier 
mochten hebben. Een van hen - met een reputatie van 
hardheid en wreedheid - kreeg een katje. Hij hield ervan 
en zorgde ervoor met heel veel zachtheid, en hij zei zelf 
dat hij dat deed ‘omdat dit het enige is dat ooit van mij 
gehouden heeft’. De neiging vriendelijk te zijn voor 
onze huisdieren is eenvoudig, omdat zij zo gemakkelijk 
vriendelijk naar ons zijn. Zo gaat er wel de grap rond die 
zegt: ‘Als je wil weten wie je beste vriend is, sluit dan je 
vrouw en je hond op in de achterbak van je auto. Ga een 
uur weg, kom dan terug, open de achterbak en kijk eens 
wie er dan blij is je te zien’. Iemand anders zei eens: ‘een 
puppy dat je gezicht likt is de beste psychiater die er is’. 
Als iemand ziek is behandelen we die met vriendelijk-
heid. Hetzelfde geldt voor mensen die oud zijn. Als 
vriendelijkheid de beste manier is, om te gaan met die-
ren, doven, ouderen en zieken - waarom zouden we er 
dan vanuit gaan dat boosheid en iemand aanvallen wel de 
juiste weg is binnen onze familie, bij onze vrienden en 
collega’s? Over God wordt in de Cursus gesproken als de 
maker van de wereld van zachtmoedigheid. Net zoals de 
zon ijs doet wegsmelten, zorgt vriendelijkheid ervoor dat 
misverstanden, wantrouwen en vijandigheid verdwijnen. 
Vriendelijkheid brengt vriendelijkheid voort.
 

De vriendelijkheid van vergeving.
In Aanvullingen op Een Cursus in Wonderen; het lied van 
het gebed, staat iets over de vriendelijkheid van ware 
vergeving. We slaan onszelf meer om onze oren dan wie 
dan ook, en we hebben niet volledig vergeven als we niet 
ook - in alle vriendelijkheid - onszelf kunnen vergeven. 
En Gods woord horen en Zijn eenvoudige lessen leren, 
in plaats van Zijn woorden weg te wuiven, betekent dat 

De sleutel die zachtmoedigheid is

W

we vriendelijk zijn 
voor onszelf. Op die 
manier geven we 
ruimte aan de Heilige 
Geest in ons leven en 
verlaten we de 
tirannieke wetten 
van het ego.
Vriendelijk zijn 
is heel eenvoudig. 
Het vraagt niet veel 
oefening. Zoals het 
ons geen moeite kost 
om vriendelijk te zijn 
voor dieren of oude-
ren, zo kunnen we dat 
ook doen bij de klant 

die zojuist heeft geprobeerd ons te belazeren, of tegen 
de onbeleefde winkelier, de serveerster die gestrest is, of 
degene die geen rekening met ons houdt in het verkeer. 
Een beroemde rabbi zei eens: ‘Toen ik jong was 
bewonderde ik mensen die intelligent waren, nu 
bewonder ik mensen die vriendelijk zijn’. 

Bent u Jezus?
Een groep zakenmensen die naar een vergadering 
moesten, hadden aan hun vrouw beloofd dat ze op tijd 
thuis zouden zijn voor het eten. De vergadering liep uit 
waardoor de heren weinig tijd hadden op het vliegveld. 
Terwijl ze naar de terminal renden, liepen ze een tafel 
omver waarop appels lagen die door een jong meisje 
verkocht werden. Zonder te stoppen renden ze door en 
haalden allemaal hun vliegtuig - iedereen behalve een. 
Hij stond stil, wuifde zijn kameraden goedendag en 
hielp het meisje. Toen zag hij dat ze blind was. Hij raapte 
de appels op en zag dat er kneuzingen in zaten. En dus 
pakte hij zijn portemonnee en zei tegen haar: ‘hier, neem 
dit alsjeblieft aan voor de schade. Ik hoop dat we je dag 
niet verpest hebben’. Toen hij wegging riep het meisje 
hem na: ‘Bent u Jezus?’ 
Het maakt niet uit hoe verward we zijn - of hoezeer we 
denken dat de wereld ons onrecht heeft aangedaan - er is 
altijd een uitweg. Er is de eenvoudige wet van vriende-
lijkheid. Ze mag beleefdheid, genadig, vrijgevig, gastvrij 
genoemd worden. Maar de sleutel die vriendelijkheid 
is opent iedere deur. We kunnen op weg naar ons Thuis 
verward raken, maar terugkomen op de weg als we daar 
vandaan zijn geraakt is eenvoudig. Ze vraagt slechts om 
de toepassing van de eenvoudige wet van geluk: de wet 
die zegt dat vriendelijkheid altijd werkt. •
Uit: The Holy Encounter, Juli/augustus 2011. Miracle Distri-
bution Center, 3947E La Palma Avenue Anaheim, California 
92807, www.miraclecenter.org

Wonderen weten niet van fouten 
of vergissingen. Ze worden niet 
waargenomen.

Vriendelijkheid is groots
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Peter Oud is ambulant hulpverlener in de 

psychiatrie en ervaart dat zijn attitude daarbij 

zijn belangrijkste gereedschap is. In zijn 

benadering van welk probleem of situatie 

dan ook, zijn de belangrijkste vragen die hij 

zichzelf innerlijk voorlegt: ‘Is dit wat ik moet 

doen? of ‘Wat kan ik voor de ander doen 

om het hem of haar makkelijker te maken?’ 

Een verhaal over het leven en drie belangrijke 

zaken.

Peter Oud

elukkig ben ik door mijn werk in de gelegen-
heid anderen te onderwijzen. En daarmee 
herinner ik me tegelijkertijd hoe het leven in 
elkaar zit. 

Valkuilen zijn: de ander te zien vanuit mijn eigen werke-
lijkheid, en de neiging te veroordelen. Daarmee verleg ik 
mijn aandacht naar de ander in plaats van te focussen op 
mijn eigen aandeel. En dat is precies wat ik zou kunnen 
veranderen, namelijk mijn gedachten. 

Een leven zonder gedoe

Het verhaal dat ik ga vertellen gaat over het leven. Mijn 
leven, maar ook dat van anderen. En daarin zijn mijns 
inziens drie zaken belangrijk.

De eerste zaak is van God of de natuur. Het gaat hierbij 
over zaken die ik als mens niet in de hand heb. Bijvoor-
beeld een orkaan of overstroming, of dat mijn moeder 
dementeert. Als ik vind dat het niet had mogen gebeuren, 
levert het alleen maar frustraties op. Wat wel werkt is hel-
pend zijn, zorg dragen voor de ander en mijzelf, en wat er 
is accepteren. Zou mijn kind overlijden, dan mag ik daar 
natuurlijk 30 jaar om rouwen, maar ook een paar minuten. 
Ik zou kiezen voor dat laatste, omdat het 30 jaar gedoe 
of drama scheelt en ik het uiteindelijk toch moet nemen 
zoals het is. Dan maar zo snel mogelijk. Hoe dat te doen? 
Daarover later meer.

De tweede zaak is dat wat mij aangaat. Dat gaat over mijn 
gedachten, mijn gevoel en gedrag. Zijn mijn gedachten 
positief of negatief, dan zal mijn gevoel of gedrag hetzelfde 
zijn.
Een voorbeeld. Ik kom op de gang een collega tegen. Hij 
zegt niets tegen mij en ik denk: ‘Ik ben niet goed genoeg’. 
Mijn negatieve gedachte geeft me een verdrietig gevoel 
en mijn gedachte is misschien: ‘Dan zeg ik ook niets meer 
tegen hem!’ 

Hoe komt het dat wij dit doen? Dat heeft te maken met 
ons verleden. Wij hebben allemaal onze ervaringen, leuke 
en minder leuke. En opgebouwd vanaf onze geboorte tot 
nu.  De ander die ik ontmoet heeft dat ook. 
Stel ik kom een dominant persoon tegen (ben ik aller-
gisch voor). Dan plaats ik één van mijn ervaringen uit het 
verleden voor die ander. De vraag is of die ervaring van 
vroeger NU waar is. Zelfs is het de vraag of die ervaring 
uit het verleden wel waar is. 
Een voorbeeld. Twee jongetjes spelen op het strand. Het is 
lekker zonnig, ze hebben pret en zijn trots op hun zand-
kasteel. Dan komt er een golf aan. Hups, weg kasteel. Het 
ene jongetje loopt huilend naar zijn moeder, het andere 
ziet in de zee een nieuw speelkameraadje. Wie van 

G

die twee heeft er nu gelijk? Daarover kun je van mening 
verschillen en in feite heeft niemand gelijk. 

Wat is waar?
Een mening of idee kan nooit waar zijn. Iets wat echt 
waar is, is altijd waar. En overal. Bijvoorbeeld, ik laat een 
pen los en wat gebeurt er? Hij valt. Datzelfde gebeurt 
bij wie het ook uitvoert, zelfs aan de andere kant van de 
wereld. En over 1000 jaar ook. Dat is dus waar, dat is een 
feit. Maar ideeën over ervaringen zijn waanideeën. Een 
ander kan er immers anders over denken. Dus denken dat 
mijn vrouw van mij houdt is een waanidee. Het idee dat 
ze niet van mij houdt is ook een waanidee. En zo is het 
met elk idee. Zijn er uitzonderingen? Daag mij uit! Ik heb 
ze de afgelopen 15 jaar nog niet gehoord. Behalve als het 
over liefde gaat. En als ik mag kiezen tussen positieve of 
negatieve waanideeën, weet ik wel wat ik kies.  
We zijn gewend problemen met ons denken op te lossen. 
En analyseren helpt daarbij niet. Dat is goed voor bijvoor-
beeld wiskundige vraagstukken. Maar gedachten waar 
we last van hebben, lossen er niet door op. Hoe meer ik 
analyseer hoe meer ik vast kom te zitten in mijn denk-
beeldige werkelijkheid. Een waanideeën is 0, niks, nada. 
En de vicieuze cirkel doorbreek je door die gedachten 
in de prullenbak te gooien. Doe er niets mee, dat maakt 
gelukkiger. 
De hamvraag is steeds: wil ik gelijk hebben, of wil ik 
gelukkig zijn? Voor het laatste moet je je gelijk opgeven. 
Stel je gelooft: ‘ik ben alleen gelukkig als ik meer dan 
2000 euro verdien’. Als dat er op korte termijn niet inzit, 
kan ik zo’n gedachte beter loslaten. Daarop wachten in 
crisistijd...? En wie weet wordt de euro afgeschaft. 

We creëren onze eigen werkelijkheid - en wil ik slacht-
offer zijn of autonoom? Los van wat er gebeurt. Of het 
regent of dat de zon schijnt. En dat wil niet zeggen dat ik 

geen grenzen mag stellen. Natuurlijk mag je zeggen: ‘Hoe 
je mij behandelt vind ik niet fijn - en ik wil niet dat je zo 
met mij omgaat’. En dat los van hoe de ander reageert, 
anders ben ik opnieuw slachtoffer.

De derde zaak is de ander. De ander kan ieder ander zijn 
die in mijn leven een rol speelt. Mijn vrouw, baas, een 
voorbijganger, mijn overleden vader. Kortom, ieder ander 
die in mijn gedachten een rol speelt. Een ander heeft, net 
als ik, eigen gedachten, gevoel en gedrag, ook in relatie 
tot mij. Die collega van eerder kan denken: ‘Wat is er met 
Peter aan de hand? Ik hoop dat hij morgen een betere dag 
heeft’. En ik maar denken dat het met mij te maken heeft. 
Het is mij nog nooit gelukt (en ik zit 30 jaar in de psychi-
atrie en hulpverlening) mensen te veranderen. Dat doen 
ze alleen als ze dat zelf willen. Ook mijn vrouw, kinderen, 
baas en kat kan ik niet veranderen. Maar als ik mij erger, 
als ik boos ben, dan neig ik ertoe te wijzen naar een ander. 
Het is mijn boosheid, en ik wijs naar een ander. Vergeet 

nooit: er zijn drie vingers die terugwijzen naar mij; naar 
mijn angst, schuldgevoel en schaamte.

Als ik alle verantwoordelijkheid voor mijn gedachten bij 
mezelf houd, houd ik dit over.

Dan hoef ik me niet meer druk te maken over wat de 
ander tegen mij zegt of me aandoet in mijn gedachten. 
Dan kan ik de onrust van die ander bij hem of haar laten. 
Die mag doen wat hij doet, en dat doet hij toch sowieso. 
En nogmaals, ik mag wel grenzen aangeven. Het is niet zo 
dat het me onverschillig laat wat een ander doet of zegt. 
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En ik heb mijn best te doen. Altijd! ‘Hoe kan ik behulp-
zaam zijn?’ Daarnaar handelen scheelt me vaak een hoop 
gedoe. En het betekent nog steeds niet dat de ander moet 
veranderen, wat toch niet zou lukken. Iemand die het 
zichtbaar moeilijk heeft, nog een keer extra veroordelen, 
daar help je ook niemand mee. Voordat ik mijn irritatie 
uitspreek kan ik me afvragen: ‘Wie dien ik hiermee?’ 
Ik ben ook zuinig geworden met het geven van advies. 

Ongevraagd wordt het zelden goed ontvangen. Informatie 
geven, bijvoorbeeld over hoe ik een dergelijke situatie ooit 
benaderde, werkt al beter. En de suggestie hoeft niet te 
worden overgenomen natuurlijk. 

Angst is alleen maar een gedachte
Schaamte en schuldgevoelens in mezelf, daar kan ik niets 
mee. Iedereen die er even bij stil staat, weet dat die voort-
komen uit angst. En angst is alleen maar een gedachte en 
die kan naar de prullenbak. Van schuldgevoel en schaamte 
wordt niemand beter; het geeft alleen maar verwijde-
ring. Zorgen maken, is soms een lastige. Men ziet zorgen 
maken en zorgen dragen soms voor hetzelfde aan. Maar 
zorgdragen voor, doe je uit liefde. En zorgen maken om 
- uit angst. Ik gun mijn dochter een geweldige stapavond 
met haar vrienden en kan niet voorkomen dat haar iets 
overkomt. Wel kan ik haar vragen niet midden in de nacht 
alleen naar huis te fietsen. Liefde maakt gelukkig en angst 
geeft gedoe.
Dat uit angst voortkomende emoties me niet dienen, weet 
ik uit mijn eigen leven. Tot mijn 30e was ik wrokkig naar 

mijn moeder. Totdat ik mij realiseerde dat ik hiermee mijn 
boosheid vasthield - en dat ik kon kiezen anders met de 
situatie om te gaan. Bijvoorbeeld door uiting te geven aan 
mijn gevoelens. Of door te vergeven. En denken dat je dat 
doet voor de ander is een misvatting. Zolang ik niet vergaf, 
bleef ik zelf last houden van mijn boosheid. En zolang er 
nog irritatie opkwam in het contact met mijn moeder viel 
er nog werk te doen. 
Ik hoef me ook niet te bemoeien met het verleden (of 
de toekomst). Wetende dat het slechts ervaringen zijn die 
geen deel uitmaken van het Nu.

Ik creëer mijn eigen werkelijkheid. Er is maar één iemand 
verantwoordelijk voor mijn denken. Elke keer als ik de an-
der verantwoordelijk maak voor mijn negatieve gedachten, 
geef ik mijn verantwoordelijkheid uit handen. Dat schiet 
niet op. Ik kan ook leren omgaan met dingen die ik lastig 
vind. Ervan weglopen leert mij niets. Zolang ik met mijn 
liftfobie weiger in een lift te stappen, zal ik nooit over mijn 
angst heenkomen. De remedie is... met angst en emotie 
om te gaan; ze mogen er gewoon zijn. Naar mijn eigen 
attitude kijken, het scheelt een hoop ellende. Overigens, 
gedoe is er altijd en leven zonder gedoe is weinig 
opwindend. Het hoort erbij, net als mijn denken. •

19-21 September 2014, San Francisco, USA
Pré-conference workshops: 16-18 September 2014

Met o.a. Jerry Jampolsky & Diane Cirincione, Don Goewey, Louise Franklin, Fred Matser, 
Aeeshah & Kokomon Clottey, Hiroko Mizushima, Ebun Oyagbola, Els Thissen, Diederik Wolsak.

Jerry Jampolsky & Diane Cirincione nodigen je uit deel te nemen!
Voor meer informatie: www.ahinternational.org

40ste Internationale Attitudinal Healing Conferentie

Een maand lang ja zeggen
Geïnspireerd door een facilitatortraining bij 

Els Thissen, besloot Carla Lagendijk (43) een 

maand lang op alles ‘ja’ te zeggen. ‘... en toen 

had mijn dochter Nikky dus ineens een pier-

cing in haar navel.’

Emma Veenstra

ijn leven is altijd turbulent geweest. 
Geboren in Schiedam ben ik, na de 
scheiding van mijn ouders, samen met 
mijn moeder lange tijd als een 

“rolling stone” van plek naar plek verhuisd. Mijn zusje 
bleef achter bij mijn vader. Pas toen mijn moeder een 
nieuwe man leerde kennen, volgde een periode van rust. 
We streken neer in Haaften. Ik was een jaar of twaalf 
en kreeg voor het eerst vriendinnen. En een eigen paard! 
Op de rug van dat paard heb ik mijn eerste ‘eenheids-
ervaring’ gehad. Volkomen gelukkig.  
Op alle scholen gedroeg ik mij “lui”. Maar mijn 
intelligentie werd wel onderkend en op mijn 17e begon 
ik, op advies van de schooldirectrice, aan een opleiding 
tot psychiatrisch verpleegkundige - als jongste leerling. 
Maar ik was al gewend, dat mensen hun problemen graag 
met mij bespraken. Snel volwassen, hè. Op mijn werk zat 
ik bij de kortdurende behandelingen en opnames. 
Veel agressie meegemaakt - en veel gekkigheid!’

Café De Preek 
‘Later werd ik kasteleinsvrouw. Mijn toenmalige man, de 
vader van Nikky (nu 14) droomde van een eigen café. 
En ik heb die droom voor hem waargemaakt. Het werd 
‘Café De Preek’ in Uden: een ruimte die we inricht-
ten met Jezusbeelden en een preekstoel als DJ-meubel. 
Prachtig! Een soort “eigentijdse kerk”. Ik had altijd al iets 
met Jezus, hoewel mijn ouders niet echt kerkelijk waren. 
Zelf las ik van jongs af aan alles wat los en vast zat op 
“spiritueel” gebied.
Die kroeg liep al gauw als een trein. Maar toch... Ik miste 

L E Z E R S I N T E R V I E W

‘M

iets. Niet gelukkig en veel schuldgevoelens. Dus deed ik 
tussendoor een opleiding tot Reikimaster. Dat werd mijn 
redding qua “leren voelen”, maar het was pas een eerste 
stap. De klanten kwamen direct, via het café. En er was 
regelmatig sprake van spontane genezingen. Dus steeds 
meer werk.
‘s Nachts las ik, overdag bracht ik het geleerde in prak-
tijk. Zoals de vier wijsheden van de Tolteken: vat niets 
persoonlijk op, ga niet uit van veronderstellingen, wees 
onberispelijk in je woorden en doe altijd je beste best.
Geleidelijk aan merkte ik dat alles lichter werd, dat 
het ging stromen - ook bij “vervelende” klanten. Maar 
ondanks die ruimte bleef het knagen, alsof er toch nog 
“iets” ontbrak. Maar wát in godsnaam? In mijn 
wanhoop heb ik letterlijk staan schreeuwen: “God, geef 
mij gewoon een BOEK waarin de Waarheid staat!”
De volgende dag stuitte ik op Een Cursus in Wonderen. 
“Belachelijke titel,” dacht ik nog. Maar ik bleef lezen, 
midden in die winkel. Daar stond het, allemaal! En ik 
begreep: “de ruimte die ik ervaar, dat is gewoon de 
Heilige Geest!” Uiteindelijk heb ik dankzij dat besef ook 
mijn beeld van Jezus kunnen bijstellen. Drong het tot 
mij door, dat het gaat om de symboliek, meer dan om de 
“persoon” Jezus - al heb ik Hem als “afgodsbeeld” in het 
begin wel nodig gehad.’   

Stroomversnelling
‘Met de Cursus kwam alles in een stroomversnelling 
terecht - alweer! Ik stopte met het café, stopte met mijn 
relatie. Verhuisde. En... zat ineens zonder werk. Maar 
toen ik het piekeren daarover losliet, kreeg ik prompt 
“vanuit het niets” een baan aangeboden! Sindsdien werk 
ik als ambulant begeleidster van mensen met NAH: Niet 
Aangeboren Hersenletsel. En ook dit past precies in mijn 
proces. Want mensen, die PATS! in heel korte tijd van 
alles voor de kiezen krijgen, belanden versneld in een 
transformatieproces. En dan werken de traditionele 
“protocollen” niet langer. Geen mens, geen hersenpan, 
is immers gelijk. En dit zijn allemaal heel bijzondere 
mensen, die een heel bijzondere aanpak verdienen; die 
gezien willen worden in hun heelheid.

VHTH, jrg.8 nr. 2

Leven zonder angst maakt deel uit

van de lering van White Eagle:

vertrouw maar

op de innerlijke betekenis van het leven.

Jenny Dent
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De suggestie van Els Thissen om het leven uitsluitend 
vanuit een ja te verwelkomen, daagde mij onmiddellijk 
uit. “Kan ik dat?” vroeg ik mij af. Ik besloot het uit te 
proberen, overigens zonder er vooraf over te praten, want 
ik wilde welles-nietes-discussies voorkomen en eventueel 
“misbruik” bij voorbaat tegengaan.
In eerste instantie kreeg ik veel geldverzoekjes. Nou, 
oké... Soms was het best even puzzelen, wanneer ik nu 
precies “ja” moest zeggen. Tegen mijzelf of tegen 
anderen? Alleen die vraag maakte mij al bewuster. Neem 
mijn roken. Ik rookte best flink, maar vanaf nu mocht ik 
dat ook van mijzelf; ik zou er geen probleem meer van 
maken. Juist daardoor werd ik mij bewust van wat ik 
deed. En... eigenlijk was het helemaal niet lekker! 
Trouwens, op welke momenten rookte ik? Als ik me niet 
zo top voelde. En loste dat iets op? Niks! Daarom besloot 
ik in tweede instantie, ja te zeggen tegen het stoppen 
ermee - inclusief de gevoelens die dat teweeg bracht. Af 
en toe best lastig hoor, maar het dilemma, de strijd was 
in elk geval weg. En voor moeilijke momenten kocht ik 
zo’n e-sigaret. Nu rook ik helemaal geen sigaretten meer. 
Wel één tot twee sigaartjes, verdeeld over de dag. Dat 
vind ik heerlijk en dat mag ik van mijzelf.’ 

Ouwehoeren
Ik heb ook ja gezegd tegen mijn eigen ouwehoeren. Ik 
kwam terug van een feestje en dacht: “Ik heb weer veel 
te veel gepraat, wat zullen de mensen wel niet denken?” 
Maar toen zei ik tegen mezelf: “Carla, geen schuldgevoe-
lens achteraf. Dit ben jij”. En wat denk je? Krijg ik een 
sms’je binnen: “wat was het weer rete-gezellig met jou!” 
Hahaha, het universum reageert echt onmiddellijk! 
Ik heb me trouwens ook ongeremd in allerlei feest-

zelf op film zetten. Eerst dacht ik: “shit, nee!”, toen weer: 
“oeps, ja!”, en wij dus met z’n allen naar het industrieter-
rein. We hebben alles opgenomen - en een LOL gehad! 
Niet te geloven. Daarna heb ik een doekje gepakt, de 
boel weer schoon gemaakt en gedacht: “waar heb ik me 
nou zo druk om gemaakt?” Heel bevrijdend...
Tenslotte raakte ik toch weer in een turbulente situatie 
verzeild. Dat had te maken met een cliënt die ruim vier 
jaar geleden een hersenbloeding had opgelopen. Hij 
wilde zelfstandig blijven wonen, maar de omgeving zag 
dat anders. Toen vroeg hij mij om hulp en... ik kreeg 
het voor mekaar, zijn “wens te vervullen”. Waarmee ik 
dus expliciet “partij koos”, tegen de wens van zijn 
kinderen in. 
Hij wilde nog graag een keer op reis, en ook dat wist ik 
te regelen via zo’n “zorgreis”: een buitenlands tripje op 
een boot. Aan boord kreeg hij echter een forse psychose 
en liep zo extra hersenschade op. “Zorgland Nederland” 
heeft hem uiteindelijk in een rolstoel voor zijn deur 
gedumpt, zonder sleutel of wat ook. Vanaf die plek belde 
hij mij. Maar ik kon en mocht hem vanwege de nieuw 
ontstane situatie niet meer helpen en dat heb ik hem 
ook eerlijk verteld. Berustend zei hij: “dan is dit einde 
verhaal”. En hij is opgenomen, dit keer voorgoed. 
Zijn kinderen waren boos vanwege alle gebeurtenissen, 
en betrokken mijn baas erbij - aan wie ik deze geweldige 
baan te danken heb, en die ook in andere opzichten vaak 
een leermeester voor mij is geweest. Heel vervelend dus, 
en ik verviel in oud gedrag: mijzelf verdedigen! Want ik 
voelde me verschrikkelijk schuldig. Kreeg nachtmer-
ries, die me ook overdag achtervolgden. De slopende 
gedachte: “Ik heb iets he-le-maal verkeerd gedaan en dat 
heb ik verstopt”. Maar wát? En waar? Als een razende 
ging ik mijn denkgeest langs, maar ik kon niks vinden. In 
mijn droom zag ik een boot zinken, pal voor mijn ogen, 

zonder dat ik die mensen kon redden, en vanaf de aan-
legsteiger riep ik in wanhoop uit: “Help mij, wat heb ik 
toch fout gedaan?” En toen hoorde ik die stem... “Jij hebt 
helemaal NIKS verkeerd gedaan!” En ik begon me toch te 
huilen, te huilen, te huilen... ’s nachts en ook de hele dag 
door. Ai, nu begin ik weer! - Oh, jij ook al? Hahaha!’ 

Verlossing
‘Ja, en toen kwam de bevrijding hè, de verlossing van dat 
eeuwige schuldgevoel, waardoor ik ook veel te vaak in 
relaties ben blijven hangen. Het was echt het Toetje van 
die Maand: zonder oordeel naar mijzelf kunnen kijken. 
De finishing touch, waardoor ik alles los kon laten: niet 
alleen het feit, dat mijn cliënt nu toch zijn zelfstandigheid 
kwijt was, maar ook mijn verzet tegen de kritiek van 
mijn baas. Ik zei heel rustig tegen hem: “je hebt 
volkomen gelijk”. Zonder ironie. Want vanuit zijn 
perspectief hád hij ook gelijk. En het gekke is: alles 
keerde zich in positieve zin; met mijn baas én met die 
kinderen. In de training van Els Thissen heb ik geleerd, 
dat een facilitator geen partij kiest. Het ja zeggen heeft 
me duidelijk gemaakt waarom. 
De leiding uit handen geven, dat is óók ja zeggen. Je kan 
al die dingen wel lezen, maar dat is toch iets anders dan 
de ervaring zelf. Alleen dát is de uiteindelijke “bewijs-
voering”. En ik heb tot in mijn botten gevoeld: ik ben 
niet alleen. En ik hoef niets te doen.’ •

jes gestort. Op alles ja gezegd, óók tegen de drank en 
tegen grensoverschrijdende, seksuele opmerkingen en 
gedrag. Ik heb zelfs uit volle borst meegezongen met 
André Hazes! Hand in hand met een 24-jarige jongen 
naar een vuurwerkshow gekeken, en intens genoten van 
alle innige banden die ontstonden met al die vermeend 
“vreemde” mensen. Best moeilijk trouwens, om daarna 
weer alleen thuis te komen. Maar wat lag daar op de 
mat? VHTH, met als titel: Dit is precies wat het moet zijn. 
Ik zei het al: toeval bestaat niet.
Ja zeggen kan ook betekenen: het verwelkomen van 
je eigen ziek zijn. Ik was uitgerekend in die ja-maand 
helemaal niet lekker, en normaal zie ik dat als the living 
hell. Maar nu was het zaak, ook die gevoelens te aan-
vaarden. En ik heb letterlijk aan den lijve ondervonden 
dat het klopt wat er in de Cursus staat: “Jij bent niet dit 
lichaam”. Ik ontdekte dat mijn stemming niet onder 
mijn lichaam hoefde te lijden; ik was de toeschouwer 
die signaleerde, maar ik was niet “de pijn”. 
Oh, en dan die navelpiercing van mijn dochter! Ik was 
fel tegen, betoogde: “nee, daar zit je chakra, daar moet 
je niet áán zitten!” Ik vond het echt eng! Maar toen ik 
de kamer uitliep, dacht ik: “Je zit toch in je ja-periode?” 
Dus hup, terug: “Nikky, ik vind het niet prettig, maar ik 
respecteer je wens. En verder wil ik er niks mee te 
maken hebben”. Met haar vader heeft ze toen die 
piercing laten aanbrengen. En... ze is er dolgelukkig mee. 
Loopt in korte, blote truitjes te paraderen, samen met een 
vriendin die ook zo’n piercing heeft. Is de koning te rijk. 
En ik? Ik voel geen enkel verzet, nog steeds niet.’

Maaskantje spelen
‘Het eerste verzoek van mijn dochter was trouwens: 
samen met haar vrienden “Maaskantje spelen”, à la de 
film “New Kids Turbo”. Ken je die? Over een groep 
foute hangjongeren -verrekte mongolúh!- uit Noord-Bra-
bant. Zó grof dat het weer leuk wordt; een soort Flod-
der-variant. Nou, en dat “Maaskantje spelen” wilden ze 
nota bene doen in mijn zwarte BMW, in mijn symbool 
van vrijheid, mijn grote liefde, die ik bij stress altijd sta op 
te poetsen als een diamant. Ze wilden met bierblikjes uit 
het raam hangen en “huh huh huh!” roepen, en dat dan 
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LAAT JE VERRASSEN...
Hoe mooi mest kan zijn...

Verander je denken, verander je leven. Of hoe de grootste shit, het grootste cadeau kan zijn. 
Lees het grappige verhaal over een opa met zijn twee kleinkinderen in het bos.

In welke van de twee herken jij jezelf?

Lezen hoe dit verder gaat?

Ga naar de blog op: www.vanharttothart.org

O O K  B E S P R O K E N        Z I E :  W W W. VA N H A R T T O T H A R T. O R G
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Hans Stolp verzorgde in de buurt waar Marlies 

Gulikers woont, een thema-avond en zij werd 

uitgenodigd om die avond haar schilderijen te 

exposeren en er iets over te vertellen. Nu is dat 

laatste niet haar sterkste kant, dus organiseerde 

ze het zo, dat haar verhaal werd voorgelezen.

Marlies Gulikers

l jaren zette ik een bloemetje achter mijn 
naam als ik iets ondertekende. Enkele jaren 
geleden, had ik opeens het idee om van dat 
bloemetje een schilderijtje te maken. Ik kocht 

een doek en leende houtskool van mijn buurvrouw. Verf 
en kwasten stonden in de garage. Al schetsend ontstond 
het gevoel van: dit vind ik leuk! Het was alsof er in 
mij een deurtje was geopend naar iets wat me vreugde 
bracht: een nieuwe wereld ontvouwde zich. Er was echt 
een drang om te creëren door te tekenen en schilderen. 
Ik ben niet meer gestopt. Het ontstond zomaar uit het 
niets. Nu, jaren verder, weet ik wel beter. Bij het 
bloemen schilderen werk ik met structuur - en de 

lichtval op het reliëf voegt een extra dimensie toe aan het 
werk. 
In de periode dat ik hiermee begon woonde mijn zoon 
Jeroen weer thuis en beleefden we een onrustige en ver-
drietige periode met hem. En dat zou alleen maar erger 
worden. Maar vanuit die drang bleef ik wel schilderen. 
Niet lang daarna stapte Jeroen uit dit leven. 32 Jaar jong. 
Wat een verdriet! Deze prachtige getalenteerde, begaafde 
man. Hoog sensitief, spiritueel, puur. Maar met al dit 
moois had hij het verdomd moeilijk met vele aspecten 
van deze wereld. We zijn er trots op dat hij onze zoon is.’
 

Verdriet met vrede
‘Door de tranen heen bleef ik schilderen. Een bepaalde 
kracht zette me ertoe aan en mengde mijn verdriet met 
vrede. Het gevoel dat Jeroen zich daarmee bezighield, 
diende zich steeds duidelijker aan - en veertjes werden 
ons lijntje naar elkaar. Liep ik naar de schilderswinkel dan 
lag er regelmatig een veer voor mijn voeten. Zelfs een 
keer in de winkel. Ook later bij exposities kwam ik ze op 
bijzondere plekken en momenten tegen - en dat is nog 
steeds zo.

Sloot ik in die periode mijn ogen, dan zag ik de meest 
schitterende bloemen, die ik alleen niet geschilderd 
kreeg. Toen ik de laatste doos van Jeroen met zijn schil-
dersspullen uitruimde, kreeg ik het gevoel van: mam, 
ga nou maar doen wat je echt leuk vindt! Ik nam wat 
schilderlessen en had het gevoel dat hij erbij was: ze 
draaiden zijn muziek en brandden zijn favoriete wierook. 
Ik schilderde bloemen, kaarsen, vogels, vlinders. In die 
verdrietige periode voelde het goed dat te doen, het gaf 
een gevoel van vrede.
Naderhand ontstond er ook ander werk, want het 
schilderen heeft iets meeslepends, zowel voorwaarts als 
de diepte in. En dan komt het moment om met je werk 
naar buiten te treden. Ondanks mijn schroom deed ik 
het en ik houd nu jaarlijks een expositie bij mij thuis als 
deelnemer van “Kunst in ’t dörrep” in Ulestraten. Dit is 
voor mij en mijn man inmiddels een feestdag. De 
schilderijen hangen door het hele huis en de reacties 
erop zijn vaak zeer positief.
En steken mensen me een veer in de kont, dan is het 
voor mij toch weer die veer. Daarnaast vertellen sommi-
gen ons over energieën die ze in huis waarnemen, raken 
geëmotioneerd en laten ons weten dat Jeroen aanwezig 
is. Prachtig om te horen! En als iemand me vertelt dat er 
iemand over mijn schouders mee schildert, hoef ik me 
niet af te vragen wie dat is.

Jeroen liet me via een medium weten: “Mam, ik zal altijd 
van je blijven houden. Je was er altijd voor mij en zelfs 
nu ik er niet meer ben, kan ik dit nog voelen. Nu is het 
mijn tijd. Je mag nu gaan genieten van mijn aanwezig-
heid. Ik ben er altijd en zal er altijd blijven. Vanuit de 
geesteswereld zal ik altijd over je waken en je steunen als 
dat nodig is, maar vertrouw vooral op je eigen kracht”. 
Het weten dat hij er is, maar tegelijkertijd ook het losla-
ten van zijn aardse leven... wat een proces! De betekenis 
van spiritualiteit is door het overgaan van Jeroen en het 
schilderen voller en intensiever geworden. En voor mijn 
zoons bijdrage daarin ben ik zeer dankbaar. Ruim dertig 
jaar geleden zaaide ik het zaadje van een eenvoudig bloe-
metje - en dat is voor mij een pareltje geworden. 

Het verdriet rondom het heengaan van Jeroen is nu 
kleiner geworden en de rijkdom rondom het schilderen 
groter. 
In mijn jeugd hoorde ik vaak: “Wat moeten de mensen 
wel niet zeggen?” Dat heeft me geen goed gedaan op 
mijn weg door het leven. En toen ik begon met expo-
seren sprong dat duvelke weer uit ‘t doosje. Maar, ik kan 

het hebben. Ik wil zelfs graag horen wat de mensen te 
zeggen hebben, want ik ben groter gegroeid! 
En daarmee kom ik uit bij het thema: Groeien aan het 
leven, hoe doe je dat.’ 
 
Magic way
Het werd een avond in liefdevolle sfeer, met een 
boeiend verhaal door Hans Stolp en lovende reacties op 
mijn werk. Na afloop kwam er een man naar mij toe die 
vertelde, dat hij toen hij na de lezing weg wilde gaan, 
een stem in zijn hoofd hoorde zeggen: ‘Draai je om en ga 
naar de schilderijen kijken’. En ze raakten hem enorm. 
Mijn man en ik zijn later met een paar schilderijen naar 
hem toegegaan: een mooi emotioneel bezoek. Mijn 
verhaal had hem geraakt en hij sprak open over zijn 
turbulente leven. Sinds enige tijd was hij met spiritualiteit 
in aanraking gekomen en dat was wat hij nodig had. Van 
binnenuit ontvouwde zich een nieuwe wereld voor hem. 
Instinctief kocht hij drie schilderijen. Ze droegen de 
titels: Tubulentie, Magic Way en De Kern. Vanuit tur-
bulentie via de magic way naar de kern! Deze toepas-
selijkheid ontroerde; het was zijn weg van de laatste 
jaren. Ooit had hij spullen gekocht om een schilderij op 
te hangen en toen en passant extra materiaal voor drie 
schilderijen meegenomen. Dat kon hij nu gebruiken. 
Hans Stolp had gezegd: ‘Op een gegeven moment vraag 
je niet meer waarom je iets overkomt, maar stel je achteraf 
vast: daarom’. Met een goed en trots gevoel heb ik de 
schilderijen achtergelaten. Ze kwamen op de plek terecht 
waarvoor ze bedoeld waren. •

Een eenvoudig bloemetje is voor 
mij een pareltje geworden

Groeien aan het leven, hoe doe je dat?

Van binnenuit ontvouwde zich 
een nieuwe wereld‘A
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Richard Stengel is hoofdredacteur 
van Time Magazine en werkte samen 
met Nelson Mandela aan diens 
autobiografie De lange weg naar 
vrijheid (1994). Dat maakte dat de 
twee mannen veel in elkaars 
gezelschap verkeerden. Uiteraard 
in de periode nadat Mandela uit 
de gevangenis was vrijgelaten. 
Nelson Mandela, 15 lessen; over leven, 
liefde en leiderschap verscheen enkele 
dagen na diens dood. Wellicht lag 
het al op de plank en wachtte de 
uitgever op het moment dat 
Mandela door zijn sterven volop in 
de belangstelling zou staan. En als 
het niet zo is, dan was het moment 
van verschijnen en de dood van 
Mandela een wonderlijke samenloop 
van omstandigheden.
Stengel genereert 15 wijsheden uit 
Mandela’s wijze van leven. Ik noem 
er hier vier: Moed is niet hetzelfde 
als bang zijn; De eerste indruk is 
bepalend; Het goede in anderen 

zien; Weten wanneer je nee moet 
zeggen. Door hun samenwerking 
heeft Stengel veel mogen zien van 
de dagelijkse omgang van Mandela 
met zichzelf en anderen. Het boek 
is als wat in het vergiet achterblijft, 
nadat alle ruis eraf is gespoeld. 
Uitspraken van Mandela, aangevuld 
met voorbeelden uit de praktijk, 
laten zien hoe hij leeft vanuit de 
15 levenswijsheden. Hij is een intel-
ligente strateeg en ik moest denken 
aan ‘If you can’t beat them, join 
them’. Mandela verdiept zich in 
anderen en gebruikt wat hij over 
hen weet in het contact met hen. 
Ook daardoor leek hij altijd één 
stap voor te liggen op de ander. 
Mandela wordt niet afgebeeld als 
een heilige en Stengel benoemt ook 
punten waar het in zijn leven stroef 
en moeizaam ging. Mooi is om te 
lezen hoe Mandela zichzelf op koers 
houdt, ongeacht de omstandigheden.
De 15 levenswijsheden kunnen 
gebruikt worden als meetlat voor je 
eigen leven, om te zien waar je staat.

Els Thissen

Richard Stengel. Nelson Mandela; 
15 lessen over leven, liefde en 
leiderschap. Kosmos Uitgevers, 
Utrecht, 2013. 192 blz., €12,95; 
e-book €7,49, 
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k leef de laatste tijd in angst, waardoor ik verlam, 
gevoeliger voor mijn ego wordt en weer in situaties 
terechtkom die ik liever vermijd, hoe leerzaam ze ook 
zijn. Toch weet ik als de angst zijn kop opsteekt, dat 

het een kwestie van kiezen is of ik me erdoor laat leiden 
of niet! 
Mijn grootste angst is armoede en dat ik, als de huur elk 
jaar 4,5% blijft stijgen, niet meer in mijn huis kan blijven 
wonen. Angst dat ik op straat kom te staan, omdat er niet 
veel goedkope huurwoningen zijn en ik, omdat mijn 
schildklier ermee gestopt is, vanwege het eigen risico een 
fikse rekening heb gekregen. Ik lever op jaarbasis op een 
inkomen van 800 euro per maand al 1200 euro in en dat 
kan ik goed merken.
Ik maak me druk en oordeel er flink op los, omdat 
ik vind dat er dingen gebeuren die in mijn ogen niet 
deugen. Bijvoorbeeld dat bij de Rabobank een directeur, 
die zijn werk niet goed deed, met negen ton is beloond. 
Schandalig en schaamteloos vind ik het. Terwijl overal 
op bezuinigd wordt bij die bank en de prijzen omhoog 
blijven gaan. Ik ben erheen gegaan om mijn onvrede 
hierover kenbaar te maken. Er is geluisterd en een rapport 
opgemaakt en naar de klachtencommissie gestuurd. 
Moedig van mezelf vond ik het. Twee weken later 
hoorde ik dat er ontslagen gaan vallen bij de Rabobank. 

Toen voelde ik weer verontwaardiging de kop opsteken, 
maar dit heb ik niet lang laten duren, want de enige die 
hier last van ondervindt ben ikzelf. 

Omdat ik niet in angst wil leven, heb ik mezelf bij de 
lurven gepakt en het besluit genomen om er iets aan te 
doen. Ik weet dat ik me blij en vrij kan voelen, als ik me 
realiseer dat alles gebeurt omdat het moet gebeuren, en 
als ik nergens over oordeel. Dit is een uitspraak van 
Byron Katie en als ik dit vergeet, kom ik in de 
‘problemen’ met de wereld, mijn omgeving en mezelf. 
En poeh, wat heb ik vaak moeite met niet oordelen.
Gelukkig is er ook een stemmetje in mij, dat mij er 
steeds aan herinnert dat deze angst irrationeel is. Dat ik 
nog steeds in mijn huis woon, te eten heb, niet in het 
rood sta en dat waar ik bang voor ben misschien nooit 
gebeurt. En ik wil ook niet, dat ik door deze irrationele 
angst dingen over mezelf ga afroepen. Ook weet ik, dat 
er mensen zijn die er veel ‘slechter’ voor staan dan ik en 
dat ik eigenlijk niets te klagen heb. Ik heb dus weer werk 
te doen: mijn irrationele angst onder ogen te zien en 
deze los te laten, want ik word hier niet blij en vrij van.
Door deze angst leef ik niet in het NU, maar in de toe-

komst en het verleden. Ook omdat ik uit een arm gezin 
kom en ervaren heb wat armoede met mensen kan doen. 
Het is zelfs zo sterk geweest, dat ik op ‘n gegeven dacht: 
ik ga al mijn spullen verkopen, zeg de huur op en ga 
maar vast zwerven, zodat ik me geen zorgen meer hoef 
te maken of ik hier nog wel kan blijven wonen. Hoe 
irrationeel kan ik zijn als ik me door angst laat leven!!
 

Heel veel liefs van Emina
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Gezondheid is innerlijke vrede. 
Genezen is angst laten varen
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Als we ons realiseren

dat we werkelijk niet weten wat we zien,

kan het zijn dat we een oneindige ruimte

van vrede en vrijheid betreden.

Els Thissen
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Je kunt aan alle gebondenheid aan de wereld 
ontsnappen en de wereld dezelfde bevrijding 

schenken die jij gevonden hebt
(Wd1.183.9:2)


