
...van hart tot hart...
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3 Wat zou liefde zeggen?
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4Miek Pot

Frans KokHeimwee vindt een thuis
‘De mystieke weg leidt 
uiteindelijk altijd naar buiten 
toe. Het is in verbinding 
met de ander, dat het zich 
concretiseert.’

En wat zou liefde zeggen?
‘Liefde verbindt, en compassie 
voelen hoort bij het besef dat 
we verbonden zijn met alles en 
iedereen.’

Heb uw naaste lief 
‘Dit klinkt groots, “onvoorwaardelijke 
liefde”, maar ik zie nu hoe eenvoudig het 
is en samenvalt met onze ware natuur.’

9

Hugh Prather
Zo eenvoudig dat het een 
belediging is
‘Onze gebeden bestaan vaak 
uit niet meer dan twee of drie 
woorden.’

7

Els Thissen

22

Tity Kuiken
Lezersinterview: Zo 
binnen zo buiten
‘De kunst van de wer-
kelijkheid leven, ligt in 
het weten 
dat alles 
en/en is.’

...VAN DE REDACTIE

We gaan er mee stoppen. 
Ja, u leest het goed, dit is 
het laatste jaar dat we het 
tijdschrift ...van hart tot 
hart... maken. We hebben 
het met veel plezier 
gedaan, met een 
fantastische, trouwe, 
bekwame redactie, 
enthousiaste lezers, 
voldoende abonnees en 
meer dan genoeg kopij. 
En telkens weer een 

nummer waarvan we dachten: ‘wat een geweldig nummer 
is het weer!’
Waarom stoppen we dan?
De hoofdredacteur, Els Thissen, heeft het gewoon te druk. 
Toen ik haar vroeg: ‘Wat doe je liever, het tijdschrift 
maken of met mensen werken?’ zei ze: ‘het laatste’. 
En de beslissing was genomen.

In het allerlaatste nummer van ...van hart tot hart... dat 
op 1 november 2014 verschijnt, zult u kunnen lezen hoe 
wij, de redactie, gaan samenwerken met het MIC-
Magazine. Van Annemarie van Unnik en Els Thissen zult 
u daarin vanaf 2015 bijdragen aantreffen. Janny Buijs heeft 
daar al een voorschotje op genomen en maakt vanaf nu 
voor elke uitgave van het MIC-Magazine een tekening 
met tekst. En Anita Koster gaat net als voor ...van hart tot 
hart... de eindredactie doen.

Wat kunt u in het voorliggende nummer van ...van hart 
tot hart... lezen?
Een interview door Annemarie van Unnik met Miek Pot. 
Een vrouw die als non een aantal jaren in een klooster 
heeft geleefd en haar wijsheid nu met ons en anderen 
deelt. Een artikel van Els Thissen: Wat zou liefde zeggen? 
Een bijdrage van Frans Kok: Heb uw naaste lief. Annemarie 
van Unnik heeft voor de rubriek ‘Leven vanuit het hart’ 
Vivian Barty-Taylor geïnterviewd. Het leven heeft hem 
liefde in allerlei vormen geleerd. Het lezersinterview is 
met Tity Kuiken, pionier op velerlei gebied. Emma 
Veenstra laat in haar column zien dat hoe meer je vergeet, 
hoe groter je werkgeheugen is. Dat moet toch een troost 
zijn voor alle 55+ -ers. Anita Koster tenslotte legt een 
aantal boeken naast elkaar over wat er na de lichamelijke 
dood gebeurt. Het zal u niet verbazen: veel overeen-
komsten en toch ook een aantal essentiële verschillen. 
Dat wordt nog spannend straks.

Ik wens u heel veel leesplezier!

Anja van Aarler

EN VERDER 
3 Van de redactie
14 Lucia = Licht = Liefde
15 Meditatie & tekening Janny Buijs
17 Ik wist niet wat ik zag - Melle Pool
26 Laat je verrassen - Björn Stienstra

BOEKEN, KAARTEN, FILM EN CD’S
6 Doorkruist land - Miek Pot
21  Individuele Opvoedopstellingen - 
 Marianne Langemeijer
25 Wonderen, werk & geld -  
 Marianne Williamson
25 Ook besproken op www.vanharttothart.org
26 Inleiding tot ECIW - Kenneth Wapnick
27 Leren leven als een elastiekje - Katja Swager

HET HART
Activiteiten, AH-Groepen, enz
4 Verbazingwekkend - Hiroko

18

Anita Koster
Wat gebeurt er na de lichamelijke dood?

24

Emina

‘Hoewel er in feite helemaal 
niets gebeurt als het lichaam 
sterft, is overlijden in ons 
droombestaan een vaak be-
angstigende gebeurtenis.’

Ik kan er bewust voor 
kiezen van binnen 
vredig te zijn, wat er 
buiten mij ook maar 
gebeurt 
‘Het verbaasde me dat 
ik me niet afgewezen 
voelde. Dat voelde heel 
volwassen voor mij.’

16

Emma Veenstra
Column: Who the hell is Ome Arie? 
‘Die vogels laten barsten voelde ook niet goed. Dus 
voer kopen, elke week. Want je kind laat je ook niet 
liggen, omdat je eventjes geen zin hebt.’

12

Vivian Barty-Taylor
De frequentie van essentie 
‘Ik wil altijd succesvol zijn in wat ik 
doe - en zou willen toegroeien naar dat 
loslaten, want het is niet goed voor mijn 
familie en relatie.’

10

VHTH, jrg.8 nr. 3

Voor fysieke pijn zocht ik een verklaring in voedsel

en kreeg dan vervolgens allergische reacties.

Patti Conklin zei: ‘It is not in the food. 

Het zijn de opgeslagen emoties!’

Coachie Wijnen
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Na studie en omzwervingen verbleef Miek Pot 

(1960) twaalf jaar in een kluizenaarsklooster. 

Tegenwoordig is zij contemplatiedocent en 

schrijfster.

                                       
Annemarie van Unnik

ijn ouders waren van de wederopbouw-
generatie: hard werken en veel verant-
woordelijkheid. Tegelijkertijd gaven ze mij 
de ruimte m’n eigen weg te zoeken. 

Terwijl ik aparte ideeën had en een ongebruikelijke 
schoolcarrière doorliep. Hun houding van: Het komt wel 
goed met jou! zorgde voor een stevig fundament. Mijn 
moeder duwde dit introverte kind steeds de drempel over 
de buitenwereld in: Kom op, je kunt het! Was ik als 8-jarige 
dol op typen op de typemachine, dan praatte zij net zo 
lang tot een opleidingsinstituut mij toeliet. Zat ik daar 
tussen de dertigers. Mijn diploma haalde de stadskrant. Het 
vormde mij in die zin, dat ondernemend zijn een tweede 
natuur werd. Van mijn vader heb ik die nuchtere zakelijk-
heid. Ik ga een onorthodoxe weg en tegelijkertijd is mijn 
administratie goed op orde.’

Weinig ruimte voor anders zijn
‘Omdat ik met twee/drie jaar gek was op boekjes en al 
woordjes las, wilde ik leren en naar school. Ik zeurde net 
zolang tot mijn moeder mij op een peuterklasje geplaatst 
kreeg. Maar daar moest ik spelen met zand en water, dus 
liep ik elke pauze terug naar huis. Mijn schooltijd werd 
een pijnlijke periode, waarin ik veel onbegrip ervoer. Er 
was zo weinig ruimte voor anders zijn. En mijn interesse 

Het toelaten van de stilte
‘Mijn jaar daarna in een Benedictinessenklooster ervoer 
ik als een seniorenbestaan. Liever wilde ik minder gemeen-
schapsleven en meer ruimte om de stilte en diepte in te 
gaan. Dat vond ik uiteindelijk bij een Frans kluizenaars-
klooster in de Belgische Ardennen. Het had een vrij jonge 
populatie en ademde een lichte, mediterrane atmosfeer. 
Echter, het vochtige klimaat in combinatie met reuma, 
leidde voor mij tot overplaatsing naar een Zuid-Frans 
klooster. Zalig! 
Door het toelaten van de stilte en door me in verbinding 
te stellen met die diepste lagen in mezelf, kwam ik in 
verbinding met dat transcendente stuk - en vond daarin 
een thuis. Verder moet je net als in een sekte, in een kloos-
ter wel mee in het systeem. Verlies je je focus uit het oog 
en blijf je in je kluis in het bos op bed liggen dan wordt 
het een gevangenis. Dan kun je gek worden van die vier 
muren. Maar zelfs in de regelmaat van het kloosterleven 
werd je soms uit je comfortzone getrokken. Dan kreeg je 
een specifiek taak opgelegd. Zo moest ik een keer van de 
ene op de andere dag Frankrijk verlaten om elders een 
nieuw klooster te gaan opzetten.

Een eenheidservaring gaat vaak gepaard met een door-
braak, waarmee je terechtkomt op een dieper niveau. Bij 
mij gebeurde dat na het terloops aanhoren van een op 
zich onbeduidende uitspraak van Aristoteles: Het voltooide 
gaat aan de potentie vooraf. Ik zakte naar een verborgen laag 
en daarmee begon alles te verschuiven. En vanwege de 
bewustzijnsverruiming veranderde mijn perspectief 
volledig. Ik zag dingen die ik daarvoor niet opmerkte, al 
had ik ernaar zitten kijken. En een enorme kracht tilde 
me uit boven het egogedoe. Het resulteerde erin dat ik het 
klooster verliet, want dat is een vorm, zij het een positieve. 
En als de vorm een doel wordt, gaat dat wringen. En de 
weg leidt je altijd weer verder. Vervolgens creëer je dan 
toch weer (we blijven aardbewoners) een bepaalde vorm. 
Belangrijk is het wel ten opzichte daarvan een bepaalde 
vrijheid te behouden. Wat ik lastig vond buiten het 
klooster, was de complexiteit van het organiseren van het 
alledaagse leven. Binnen drie weken stond ik voor de klas 
en lag dan ‘s avonds om 20.00 uur al voor dood in bed.’

Niemand hoeft naar een klooster
‘Thuis zijn in mezelf is geen permanente staat, wel kom 
ik er gaandeweg met wat discipline sneller bij uit. Ik ga er 
niet meer lang voor zitten, een paar momenten per dag 
is voldoende. En raak ik wat van mezelf weg, dan ga ik in 

kwam niet overeen met die van leeftijdgenoten. Terwijl 
zij met poppen speelden, las ik geschiedenisboeken en 
wist alles van Rusland. Op de basisschool mocht ik een 
klas overslaan, maar ik paste niet in het systeem. En in 
het voorgezet onderwijs verveelde ik me en haalde 
kattenkwaad uit of spijbelde. Dankzij avondschool en 
staatsexamen kwam ik aan een diploma. Geschiedenis 
studeren was een verademing. Colleges bezocht ik nauwe-
lijks, maar ik bestudeerde de boeken en haalde de examens. 
Ik gebruikte mijn tijd graag voor praten met de meiden 
uit het studentenhuis, voor lezen, of uitgaan. Want naast dat 
introverte zoekende heb ik een extraverte kant. Zeg maar 
een feestbeest met ook een sterke spirituele interesse. Toen 
examens in de knel kwamen door een overdosis feesten 
hoorde ik van de mogelijkheid te studeren in een klooster. 
En daar, in de stilte, vond het heimwee dat ik altijd op de 
achtergrond meedroeg - een thuis. Dit is het! dacht ik. Maar 
tegelijkertijd duurde het nog jaren voordat ik aan dat idee 
gewend raakte - en ik er een vorm in vond.
Na mijn studie keek ik uitgebreid rond in kloosters, maar 
vond ze vergrijsd en wat muizig. Toen mijn moeder er 
lucht van kreeg dat ik met de gedachte speelde naar India 
te gaan, sleurde ze me direct mee om een vliegtuigticket 
te kopen. Calcutta: de hel! Verminkte mensen, geen asfalt, 
koeien op straat, weeë tropenlucht, krottenwijken. Ik 
vervloekte mijn moeder. Omdat de enige die ik er ‘kende’ 
moeder Theresa was, klopte ik daar aan. Dankzij een plek 
in haar novicenhuis kon ik weg uit de spookachtige 
herberg, waarin ik me verloren voelde. Mijn werkplek 
werd een sterfhuis en ik kreeg gelijk een injectiespuit in 
handen gedrukt. Er liepen ook melaatsen rond. Doodeng! 
Ook was dat devotionele van de hele dag gebedjes 
prevelen niets voor mij. Maar de reis bracht me dichter bij 
wat ik echt wilde: de stilte.’ 

Heimwee vindt een thuis

een lagere versnelling: een avond alleen, boek lezen, 
muziekje, vroeger naar bed. Ik merkte dat veel tv kijken 
me wat ontheemd deed voelen. Daar attent op zijn zou 
in mijn idee kunnen leiden tot minder depressie. Want 
niemand hoeft naar een klooster, het gaat erom in ‘t dage-
lijks leven meer bij jezelf te blijven. Factoren voor geluk 
zijn voor mij: regelmaat, structuur en verbinding maken 
met dat transcendente, waarin ik me gedragen voel. 

Verder geniet ik van kleine dingen en goede vriendschap-
pen. Want als je boeken schrijft en retraites geeft, word je 
blijkbaar een speciaal iemand. Dat is een enórm gevaar en 
verleiding voor het ego. En de toebedeelde rol van goeroe 
bracht me bij een gevoel van eenzaamheid. Daarom stopte 
ik met alle begeleidingsgesprekken. Tegelijkertijd moest ik 
het blijkbaar meemaken om ervan te kunnen leren. En wat 
is het dan heerlijk om bij vrienden gewoon Miek te 
kunnen zijn, gek te doen, praten, lachen, of eens te huilen.
Als je echt die stilte, die innerlijke reis aangaat, word je een 
ander mens. Gingen hier meer mensen mee aan de gang, 
dan zou de wereld veranderen. Als je je eigen demonen 
gaat aankijken en accepteert dat ze er zijn, kom je uit bij 
die diepere laag. En dan is er minder behoefte. Ik las over 
jonge Grieken die vanwege de werkloosheid een zelfvoor-
zienende commune begonnen waren. Ze merkten dat als 
je gelukkig bent in wat je doet, je veel minder behoefte 
hebt om dingen te kopen. Met consumptief gedrag draaien 
we onszelf uiteindelijk de nek om. Maar vanuit onvrede 
met onszelf, hebben we allerlei spullen en prikkels nodig, 
terwijl ware vervulling uitblijft.
De mystieke weg leidt uiteindelijk altijd naar buiten toe. 
Het is in verbinding met de ander, dat het zich concreti-
seert. Daarin kan ik ook ontdekken of ik op de goede weg 
zit. Mijn missie, passie is het om anderen te helpen van het 
hoofd naar het hart te komen. Mensen die naar een retraite 
komen, hebben vaak een groot verlangen en heimwee 
naar dat Thuisland. En dagen zwijgen doet het ego als 
een pudding in elkaar zakken. Dan kun je een glimp gaan 
opvangen van dat grotere geheel, waarin je je gedragen 
voelt. En ja, je kunt blijven kletsen in je hoofd. Net als bij 
op vakantie gaan, ben je de eerste dag nog bezig met wat 
je achterliet. Daarna zak je in de ontspanning en wordt het 
denken minder dwingend. Daarin begeleiden, de richting 
wijzen, hoort echt bij mijn leven.’ 

De donkere nacht van de ziel
‘Of ik bang ben voor de dood? Ik neig ernaar nee te 

‘M

De toebedeelde rol

van goeroe bracht me

bij eenzaamheid

Raak je je focus

uit het oog

dan wordt het klooster

een gevangenis
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zeggen, want het is terugkeren naar dat Thuisland. Aan de 
andere kant weet ik niet hoe ik op iets reageer voordat het 
zover is, daar wil ik nederig in zijn. En lijden... ik hoop op 
een rustige dood in mijn bedje. Er wordt wel gezegd dat je 
sterft zoals je leefde. Ik denk dat voor je naar het Licht gaat, 
je een overzicht krijgt van je leven. Dat heb ik trouwens 
ooit een nacht lang ervaren. Daarin zag ik alle momenten 
waarin de liefde niet aanwezig was en dat was pijnlijk. 

Zo’n ervaring zindert na en tegelijkertijd ben je niet 
gelijk de volgende dag een ander mens. Ik merk wel dat 
ik tegenwoordig met meer mildheid, liefde naar de dingen 
kan kijken. En niet langer met een liefde die wil hebben of 
controle wil. Die voorwaardelijkheid is eraf. Het is gewoon 
goed zoals het is. Vroeger dacht ik bij hen die naar de 
contemplatie kwamen: zij moeten wel een weg gaan! 
Nu denk ik: geen weg is ook een weg.

Mijn nieuwe boek Doorkruist land is een soort reisgids voor 
het innerlijke landschap. Daarin zijn verschillende etappes 
te onderscheiden - en het is geen lineaire weg. We gaan op 
weg vanuit verlangen naar Zelfkennis. Onderweg komen 
we demonen tegen, die het verlangen naar vervulling 
aanwakkeren. En er is een zakken van hoofd naar hart. 
Je hebt de eenheidservaring, de donkere nacht van de 
ziel en de transformatie en daarmee een JA tegen het 
leven. 
Na de eenheidservaring beleefde ik zelf die donkere nacht, 
een ervaring die vijf jaar duurde. Het enige wat ik wilde 
was weg uit die donkere tunnel: spartelen als een varken! 
Behulpzaam is het dan te weten dat aan zo’n golfbeweging 
weer een einde komt. Het is een kwestie van geduldig 
blijven zitten totdat je de zon weer kunt zien schijnen. 
En alles hoort bij de weg.
Dat ik nu dankbaar ben en het leven als vervullend ervaar, 
had ik niet kunnen bedenken na al mijn geworstel. Wat 
had ik een weerstand tegen deze weg. Regelmatig dacht ik: 
ik wil ook een grote auto, ook voor de open haard zitten, 
zoek het maar uit! Maar inmiddels geniet ik van de reis. 
2014 is voor mij heel speciaal begonnen. Op mijn 
verjaardag begin januari scheen de zon heel sterk en 
voelde het, alsof ik een kanteling gemaakt had. Astrologisch 
gezien heb ik een grote cyclus afgesloten. En echt, het 
voelt anders nu... lichter.’ •

Onze demonen

wakkeren het 

verlangen naar

vervulling aan

Met het recent verschenen 
Doorkruist land sluit Miek Pot 
een levenscyclus af, die 27 jaar 
geleden begon met haar intrede 
in een kluizenaarskloosters. Een 
zoektocht ooit in gang gezet 
door verlangen en uitkomend 
bij... vinden. Een onvoorwaarde-
lijk JA tegen wat het leven met 
zich meebrengt, is voor Miek de 
uitkomst van dit intense trans-
formatieproces. Interessant is 

dat zij tijdens die innerlijke reis 
patronen is gaan herkennen. En 
over die aspecten en etappes gaat 
dit boek. Dit deed me denken 
aan het lerarengedeelte uit Een 
Cursus in Wonderen, handelend 
over vertrouwen. Ook daarin 
worden verschillende concen-
trische fases beschreven die men 
kan tegenkomen in dat proces. 
Centraal in Doorkruist land staan 
de begrippen contemplatie (naar 
binnen kijken) en mystiek (de 
ervaringen die je brengen bij 
het samenvallen met de werke-
lijkheid).
De zeven hoofdstukken gaan 
onder meer over zaken als het 
zwijgen, zelfkennis en obstakels, 
de donkere nacht van de geest 
en transformatie. Een hoofdstuk 
als ‘Met het onreine in het reine 
komen’ bijvoorbeeld gaat over 

de uitdaging van het omgaan 
met onze schaduwkanten. Liefst 
roeien we die uit of rationaliseren 
ze weg. Maar juist de erkenning 
ervan als integraal deel van ons-
zelf, kan voorkomen dat we die 
projecteren op de buitenwereld. 
De omarming ervan brengt ons 
tegelijkertijd bij meer begrip en 
compassie voor donkere kanten 
in de ander. En dat leidt weer tot 
een meer liefdevol handelen. 
In mijn idee heeft Miek Pot met 
dit boekje een praktische weg-
wijzer geschreven, die niet zou 
misstaan in de schappen van een 
spiritueel VVV. 

Annemarie van Unnik

Miek Pot. Doorkruist land; 
de complemplatieve weg. Uitgeverij 
Lente, 2014. €14,95
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Aan onze oordelen kunnen we zien wat er in 

ons denken omgaat. Een oordeel is immers 

een naar buiten geprojecteerde gedachte. Els 

Thissen over oordelen, in het licht van ECIW, 

in relatie tot de dagelijkse praktijk.

Els Thissen

ind maart 2014 schiet de vrouw van een juwelier 
twee overvallers dood, nadat ze op de bewa-
kingscamera ziet dat haar man in de zaak wordt 
overvallen. Ze heeft een vuurwapen en gebruikt 

dat tegen de overvallers. De reacties van mensen lopen 
uiteen. Sommigen zeggen: ‘Het is het risico van het vak dat 
je doodgeschoten wordt als je een overval pleegt, logisch 
dat iemand zijn eigendommen beschermt’. Anderen zeg-
gen: ‘Het is te gek voor woorden dat iemand voor eigen 
rechter speelt’.

Als je naar de situatie kijkt, dan wordt de kleur van je 
oordeel bepaald door waar je het accent op legt. 
Kijk zelf maar. Hoe beoordeel jij die situatie als:

• jij het bent die overvallen wordt

• jij het bent die de overval pleegt

• jouw kind/man/broer het is die overvallen wordt

• jouw kind/man/broer het is die de overval pleegt
Maakt dat verschil in je antwoorden? 
En wat zou onvoorwaardelijke liefde zeggen?

Twee voorbeelden
Jaren geleden spraken verpleegkundigen op de afdeling 
van een ziekenhuis over een aanrander/verkrachter in de 
omgeving van Maastricht. Deze verpleegkundigen 
moesten, na de late dienst, op de fiets naar huis. Het fiets-
pad voerde langs bosjes waar die man actief was. Er waren 
scherpe oordelen over hem. Nadat hij gepakt was, bleek 
het een broer van een van de verpleegkundigen te zijn. 
Wat zou het met jou doen als het jouw broer was? Maakt 
dat verschil in je oordeel? En zo ja, wat is het verschil dan? 
Ben je misschien niet bang voor je eigen broer en wel 
voor het mentale beeld van een anonieme verkrachter?
Een ander voorbeeld. Anja en ik wandelden veel in de 
bergen. Daar sliepen we ook in een klein tentje, hoog op 
de berg. Ons werd regelmatig gevraagd: ‘Ben je niet bang, 
zo helemaal alleen boven op die berg?’ Het antwoord was 
steevast: ‘Nee, vooral niet als we daar alleen zijn. Volgens 
mij moet je banger zijn op de camping in het dal waar wel 
mensen zijn!’

Deze voorbeelden laten zien hoe een oordeel beïnvloed 
wordt door de focus die we hebben en hoe die focus het 
‘oordeel’ kleurt. Door die gerichtheid van kijken, vinden 
we altijd argumenten als bewijs voor ons mentale oor-
deel. Oordelen zijn immers naar buiten geprojecteerde 
gedachten. Zo kunnen we genadeloos hard zijn voor 
anonieme ‘daders’. En milder voor bekenden. In dat licht 
wordt de zin: ‘De realiteit is altijd vriendelijker dan ons 
denken erover’ misschien beter begrepen.

Elk oordeel begint in het denken
Elk idee of oordeel begint in het denken. Wat zich van 
daaruit uitbreidt, draagt die gedachte onlosmakelijk in 
zich en het wordt in spreken en handelen weerspiegeld. 
Dezelfde meetlat waarlangs ik een ander leg en beoor-
deel, hanteer ik ook voor mezelf. Alhoewel... soms zijn we 

En wat zou liefde zeggen?

E
We kunnen genadeloos hard 
zijn voor anonieme ‘daders’ en 
milder voor bekenden
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milder voor onszelf dan voor een ander. En soms zijn we 
ook milder voor onze broer dan voor het spookbeeld van 
een ander.

Misschien zijn we milder omdat we onze broer in al zijn 
aspecten kennen, en niet in slechts die van de overvaller 
of verkrachter. We kennen naast zijn verwarring, ook zijn 
hartelijkheid, verlegenheid, goedheid. Zijn wil om be-
hulpzaam te zijn. En we kennen zijn liefde, eenvoudigweg 
omdat we ook onze liefde voor hem kennen. Er is verbin-
ding en we zijn ons daarvan bewust. Kennelijk verandert 
‘onvoorwaardelijke liefde’ onze manier van kijken en gaan 
we voorbij aan dat anonieme, grenzeloze oordeel. 
En misschien voelen we, als liefde binnengeslopen is, ook 
verbinding met de vrouw die aangerand of verkracht is 
door onze broer. Omdat we in een menselijke maat terecht 
komen, als we een van de betrokkenen kennen en we 
meer inlevingsvermogen kunnen opbrengen. Als we ons 
verantwoordelijk voelen voor de daden van onze broer, 
dan voelen we wellicht schaamte en schuld naar die vrouw 
en de mensen om ons heen. En als we ‘helder’ zijn, wat 
hoort bij onvoorwaardelijke liefde, voelen we misschien 
compassie voor alle betrokkenen en onszelf, omdat we in 
die situatie terecht zijn gekomen.

Verbonden met alles en iedereen
Liefde verbindt en compassie voelen hoort bij het besef 
dat we verbonden zijn met alles en iedereen. Probeer je 
eens voor te stellen wat het bewustzijn daarover met je zou 
doen. Het besef dat je van niets los staat! Ook niet van die 
overvaller, van de man die overvallen is, en ook niet van de 
vrouw die schiet of verkracht wordt. Het is allemaal 
verbonden met dezelfde kern, dezelfde essentie, sterker 
nog, we zijn een onpersoonlijk Eén.
Als ik mezelf als liefdevol wil ervaren, staat me niets anders 
te doen dan liefdevol met alles en iedereen om te gaan. 
En daarin leer ik mezelf en anderen dat liefde iedereen 
toebehoort, dat het dát is wat ik ben. En niets anders dan 
dat. Principe 1 van Attitudinal Healing zegt het als volgt: 
De kern van ons wezen is liefde. ECIW zegt dat liefde je 
natuurlijk erfgoed is en dat dit het enige is wat je bent.

Het kan zijn dat je je het niet bewust bent. Dat leidt on-
vermijdelijk tot een innerlijk en vaak ook uiterlijk conflict. 
Want elke ontkenning van je essentie leidt tot angst. En 
dat is zo beangstigend, dat we ons daar meteen van willen 
ontdoen. Dat kan zich op verschillende manieren uiten, 
bijvoorbeeld in woede, verdriet of wrok. Daarom is de 

uitnodiging om helder te worden over je ware aard en van 
daaruit te leven. Want: ‘De enige manier om vrede te 
hebben, is vrede te onderwijzen’ (T6.III.4:3). De enige 
manier om te weten dat liefde mijn erfgoed is, dat het dát 
is wat ik ben, is door liefde te leven. 
Onderwijzen betekent niet dat we onze mentale ideeën 
aan andere opdringen, maar dat ons spreken en handelen 
door onvoorwaardelijke liefde aangedreven wordt. Dan 
komt daar de focus te liggen en dan is het een blik van 
liefde waarmee we de wereld inkijken.
Dat leidt onvermijdelijk tot innerlijke vrede. ‘De enige 
veiligheid ligt in het uitbreiden van de Heilige Geest, want 
zodra je Zijn zachtmoedigheid in anderen ziet, neemt je 
eigen denkgeest zichzelf als totaal onschadelijk waar’ 
(T6.III.3:1). En voor ‘Heilige Geest’ mag je ‘onvoorwaar-
delijke liefde’ lezen. Dan staat er: ‘De enige veiligheid ligt 
in het uitbreiden van onvoorwaardelijke liefde, want zodra 
je onvoorwaardelijke liefde in anderen ziet, neemt je eigen 
denkgeest zichzelf als totaal onschadelijk waar’. Hierin ligt 
totale ontspanning en een ‘weerstandsloos ja’ naar het leven 
zelf. Dus ook naar die overvallers en de vrouw die schiet. 
En naar degene die verkracht en verkracht wordt.

En wat als je dat vergeet of als het je niet lukt op een 
bepaald moment? Dan is het dát wat er is! Het lukt nu 
wel of niet. Wees mild voor jezelf op zo’n moment, zie 
dat je je best doet en dat het zo loopt, wetend dat het 
voorbij gaat. Wetend dat er een nieuwe kans komt vrede 
te hebben, door vrede te onderwijzen.
Want: ‘Je goddelijke denkgeest kan nooit worden 
ontwijd’ (T6.III.1:6). Wat je ook doet, hoe het er ook 
uitziet, het ego, en de listen van het ego, hebben er geen 
toegang toe. Die goddelijke denkgeest is niet kapot te 
krijgen en blijft, vol van onschuld, beschikbaar. Dat is 
goed nieuws toch! •

Elke ontkenning van je essentie 
leidt tot angst

Kennelijk verandert 
‘onvoorwaardelijke liefde’ 

onze manier van kijken
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De ziekte was er niet om mij te plagen.

Het was een middel in het leerproces.

Dingen waar ik eerder in mijn leven

geen aandacht aan besteed had

kwamen opnieuw langs.

Henny van der Feer

Hugh Prather gaf, samen met zijn vrouw Gayle, 

workshops over onder andere relaties en 

opvoeding. Hij schreef 14 boeken en maakte 

een wekelijks radioprogramma. Notes to myself; 

my strugle to become a person was zijn eerste boek, 

waarvan 5 miljoen exemplaren werden verkocht.  

Hij was predikant in de St. Francis in the 

Foothills United Methodist Church in Tucson, 

Arizona, waar hij op 15 november 2010 overleed.

                                       
Hugh Prather
Vertaling: Emilia van Leent

e komen veel afleiding tegen op ons 
gekozen pad. Een van de meest verra-
derlijke daarvan is dat we denken dat het 
volgen van dat pad in zichzelf genoeg 

is, dat het volgen daarvan het doel is. Toen onze kerk ons 
vroeg te spreken bij een lokale organisatie, zei de leider 
daarvan met trots dat ‘ze allemaal zoekers naar waarheid 
waren’. We openden de bijeenkomst met de uitnodiging 
ons te onderbreken als er vragen waren. Toen spraken we 

over ons geloof en het in de praktijk brengen daarvan en 
we demonstreerden met een stel dat dit wilde, hoe gemak-
kelijk iets moeilijks kon worden opgelost door te switchen 
van het ego-denken naar eenheidsdenken. We begeleidden 
het stel door de verschillende stappen en het werkte. 
Zo waren we bezig met het verschil tussen ons ego-
denken, dat maar doorgaat en geagiteerd is, en ons vredige 
denken, en met aan te tonen wat het effect kan zijn als je 
je daarvan bewust bent. Toen kwamen de vragen.
Het regende opmerkingen waarbij wat we zeiden verge-
leken werd met wat vorige sprekers hadden gezegd, we 
ervan beschuldigd werden dat we van vooraf vastgestelde 
aannames uitgingen en waarbij men het niet met ons 
eens was over hoe we bepaalde dingen verwoord hadden: 
kortom, wat we gezegd hadden werd afgewezen. Iemand 
zei: ‘erg origineel ben je niet, dit kennen we allemaal al’. 
Hoewel hij ook zei dat de oefening met het stel ‘interes-
sant’ was. 
Natuurlijk heeft ieder van ons zijn eigen proces, en dat van 
Gayle en mij is niet dat van anderen. Maar wat deze groep 
irriteerde was niet zozeer de antwoorden die we hadden, 
maar het gegeven dat we antwoorden hadden. Een enkele 
uitzondering daargelaten waren er velen aanwezig die 
zichzelf ervan overtuigd hadden dat het beter is om te zoe-
ken dan te vinden. Ze waren beledigd dat we doorgingen 
met een manier die voor ons werkte. Als het je doel is om 

‘de waarheid te zoeken,’ dan zal het daadwerkelijk vinden 
van die waarheid de betekenis die je tot dan toe aan het 
leven gaf onderuit worden gehaald. 

Eenvoudige uitgangspunten
De uitgangspunten die Gayle en ik proberen te leven zijn 
eenvoudig. We hebben om precies te zijn gemerkt dat ze 
gaandeweg almaar eenvoudiger worden. Onze gebeden 
bestaan vaak uit niet meer dan twee of drie woorden, soms 
maar één woord. Maar we maken verschillende keren op 
een dag wel tijd vrij om onze geest stil te maken. Niet 
volgens een bepaald schema, maar op het moment dat we 
merken dat we in iets doodgewoons vastlopen. Volgens ons 
gaat het er niet om op hoeveel manieren je de waarheid 
kunt verwoorden, maar om de toewijding waarmee je 
bereid bent om deze ieder moment weer te beoefenen. 
Veel mensen blijven bezig met het zoeken naar steeds 
betere verwoordingen van wat de waarheid is, in plaats van 
te beoefenen wat ze er al van weten. 
En we weten allemaal meer dan genoeg. We weten genoeg 
om onze dag door te komen. Of het nou de Bergrede is, 
of de Gouden Regel, de Twaalf Stappen, of gewoon het 
verlangen om vriendelijk te zijn tegen degenen die we 
tegenkomen: en dan nog duizenden andere manieren die 
allemaal welbekend zijn, veel gebruikt worden en absoluut 
afdoende zijn. 

Zo eenvoudig dat het een belediging is

W
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Het belangrijkste leermiddel wat we hier op 

aarde kunnen gebruiken, is het contact met 

onze naasten. Ofwel het in relatie zijn. In dit 

contact komen we al onze schaduwkanten, 

oordelen, angsten en gevoelens van schuld 

tegen. Deze zijn verbonden met de dynamiek 

van dader en slachtoffer, aanval en verdediging. 

Daarnaast is het een optimale kwaliteit die ons 

aangeboden wordt om ons te verlossen van 

onze oude overtuigingen en angsten.

Frans Kok

en Cursus in Wonderen is een groot pleidooi voor 
het liefhebben van je naaste. Daarover wordt in de 
Cursus het volgende gezegd: ‘Naastenliefde is een 
manier om een ander te bezien alsof hij zijn feite-

lijke verworvenheden in de tijd reeds verre had overstegen. 
Aangezien zijn eigen denken gebrekkig is kan hij voor 
zichzelf de Verzoening niet zien, anders zou hij geen naas-
tenliefde nodig hebben. De naastenliefde die hem wordt 
verleend is zowel een erkenning dat hij hulp behoeft, als 
het inzicht dat hij die aanvaarden zal’ (T.2.V.10.1-4).
In feite wordt hierin naastenliefde gezien als een middel 
om in de ander Liefde te zien, als Zoon van God, en door-

dat je dit in de ander ziet, zie je het in jezelf. Naastenliefde 
is middel en doel in één, door de ander lief te hebben, 
genees je jezelf. Dat gebeurt niet omdat je zo’n goed mens 
bent en je daarom beloond wordt, maar omdat dit de Wer-
kelijkheid en Waarheid is. Geven en ontvangen zijn één. 
Er is geen ander. Ogenschijnlijk wel in materiële zin, maar 
in essentie zijn we allen Een. In de Cursus wordt daar het 
volgende over gezegd: ‘Genezing is een vermogen dat zich 
na de afscheiding ontwikkelde, en dat voordien niet nodig 
was. ... Dit komt omdat genezing op naastenliefde berust, 
en naastenliefde is een manier om iemand anders’ vol-
maaktheid waar te nemen, ook als je die niet in jezelf kunt 
zien’ (T.2.V.9.1-4).
Dit is de optimale situatie waarin we ons kunnen bevin-
den. We hebben steeds de mogelijkheid om in de ander 
volmaaktheid te zien of bedreiger van onze egopersoon-
lijkheid. Het resultaat van deze keuze is dat we ofwel 
onszelf genezen, ofwel in angst, veroordeling en lijden 
terechtkomen. De wereld waar we ons in bevinden is een 
optimale leersituatie en het hangt af van de keuze die je 

maakt. Zie je de ander als je verlosser of als schuldig aan
je lijden?

Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke Liefde
Als ik naar mijn eigen leerweg in relaties kijk, zie ik hoe 
ik vanuit een voorwaardelijke liefde toegegroeid ben naar 
onvoorwaardelijke liefde. Dit klinkt groots, ‘onvoorwaarde-
lijke liefde’, maar ik zie nu hoe eenvoudig het is en samen-
valt met onze ware natuur. Het gaat niet over iets moeten 
worden, maar om al die belemmeringen te doorzien die de 
verbinding met mijn Ware Natuur verhinderen, want 
Ik ben onvoorwaardelijke Liefde.

Als ik erop terugkijk, zie ik dat ik in mijn relaties aanwe-
zig was vanuit een gevoel van tekort.  De ander moest 
mij iets geven om mij gelukkig te maken. Dit bracht veel 
spanningen en strijd met zich mee en altijd een innerlijke 
onderhuidse klacht van krijg ik dat ooit voor elkaar. En dat 
werkt niet. Het is een groot misverstand dat liefde iets is 
wat van buitenaf te verkrijgen is. ‘Zoek niets buiten jezelf ’ 
is het motto.
Wat ik mezelf zag ‘doen’, toen ik de bereidheid voelde om 
dit uitgangspunt in de praktijk toe te passen, was dat ik al 
mijn verlangens onder ogen moest zien en opgeven. Ook 
dit klinkt als een grote opgave, maar ik zag dat het niet 
gaat over ‘doen’, maar over laten, over loslaten, dan wel 
acceptatie van het verlangen. Het is een omgaan met de 

contradictie van een verlangen te hebben om je verlangens 
op te geven. Dit kan feitelijk niet, want het betekent dat 
ik energie geef aan een illusie en dit versterkt deze alleen 
maar. Wat ik zag was dat ik steeds opnieuw mijn aard, mijn 
egopersoonlijkheid zijn werkelijke plaats moest gaan geven, 
namelijk leerinstrument te zijn, maar niet mijn Ware Zelf.

Oorzaak en gevolg zijn een
Het ging en gaat erom waar ik me mee identificeer. Is dit 
met het lichaam dan wel de persoonlijkheid, of ‘kijk’ ik 
met de ogen van het Hart naar al die verlangens en be-
hoeften van mijn persoonlijkheid en zie ik dat ik me vergis 
en kan ik daar mee zijn? Ik hoef het niet op te lossen, want 
het is al opgelost. Het resultaat is dat ik me weer verbon-
den voel met mijn Innerlijke Vrede, ofwel met de plaats 
waar Ik altijd vertoef, zelfs als ik het niet besef. 
Deze innerlijke houding brengt tevens een aardverschui-
ving in de relatie teweeg. De spanningen vallen weg en 
in plaats hiervan is er een soort stille verbondenheid, een 
verstilde glimlach van herkenning, een blijmoedigheid 
van met elkaar Zijn, zonder dat er iets ‘moet’. Je bent met 
elkaar en niet ‘van elkaar’. Je bent met elkaar verbonden 
en toch autonoom en ieder op ZichZelf. Je bent Vrij en 
tegelijkertijd verbonden. Maar daar hoef je Niets voor 
te doen. Dit is inherent aan het in Relatie-Zijn. Wij zijn 
Relatie. Liefde is Oorzaak en Gevolg in Een. Het is geven 
en ontvangen in een. 
En is dat nu een grote opgave? Nee in tegendeel, ik besef 
nu hoeveel spanning het leven vanuit een egopersoonlijk-
heid teweeg brengt. Het gaat om een afkicken van oude 
gewoontes, verslavingen, het doorzien van oude illusies 
en onder ogen zien van valse ideëen omtrent wat liefde 
inhoudt.
Liefde is niet iets wat je kunt bereiken door ernaar te stre-
ven, maar je ‘ontvangt’ het als geschenk als je al de belem-
meringen die je er zelf tussen hebt gezet, hebt doorzien en 
opgegeven.

Uiteindelijk is het heel eenvoudig. Daar waar we voor 
staan is dat we een radicale keuze moeten maken. Kies je 
voor ‘het vlees of voor de Geest’? Als je voor de egoverlan-
gens gaat, dan is dit een heilloze weg die steeds opnieuw 
teleurstelling en lijden met zich meebrengt, 
En zelfs dat is behulpzaam, want het kan als signaal fun-
geren om de innerlijke oproep te horen dat je je vergist, 
en daarmee is het al opgelost en keert de innerlijke Vrede 
terug. Er valt niets te doen en het brengt dankbaarheid met 
zich mee als een natuurlijk gevolg. Het is alsof de Engelen 
steeds de lof van God zingen. Zo is het. •

Zoek niets buiten jezelf

Hebt uw n aaste lief

Het leven vanuit een egopersoonlijk-
heid geeft veel spanning

E

Gayle en ik bestuderen Een Cursus in Wonderen, en ook 
daarvoor geldt dat als maar één van de waarheden die 
daarin verwoord worden daadwerkelijk geleefd zou 
worden, iedereen zeer veel geestelijke zegeningen 
zouden toevloeien. Waarom? Omdat de waarheid Een is. 
Een deel van de waarheid heeft de hele waarheid in zich. 
Het volgende is een manier om weer te geven wat Gayle 
en ik beoefenen:

• Houd dingen eenvoudig.
• Maak dingen niet erger.
• Vraag vaak om hulp.
• Vertrouw erop dat Degene die je het gevraagd 
 hebt je nu helpt.
• Wees niet zo arrogant om te denken dat je Gods wil 
 niet kunt leren of doen.
• Gods wil is ook wat jij wilt. Je wil net zo gelukkig   
 zijn als God wil dat je bent.
• Vertrouw erop dat God thuis is in iedereen.
• Vergeef alles dat je in iemand ziet dat God 
 niet gemaakt heeft.
• Vergeef jezelf. De wens je schuldig te blijven voelen 
 is van het ego.
• Blijf in het nu. De aanwezigheid van God kan alleen 
 in het nu betreden worden.
• Handel vanuit kracht en zekerheid. Zoals je beloofd  
 werd word je wakker van de hel in de hemel.
• Genees alles en iedereen. Genees de wereld. 
 Verlossing hangt van jou af. Alle engelen van God   
 zullen je liefdevol steunen in deze door God gegeven  
 opdracht.

Zit in stilte en vraag jezelf af waar je in gelooft. Wil je 
vandaag een beter iemand zijn dan gisteren? Dat is meer 
dan genoeg. Merk je op dat je gelukkiger bent wanneer 
je vriendelijk bent, dan wanneer je dingen onder 
controle wilt hebben? Dat is genoeg. Kom je erachter 
dat de moeilijke dingen in de wereld wat zachter 
worden als je mediteert? Dat is genoeg. 

Wat er vandaag ook opkomt het kan je niet volledig 
afsnijden van een zekere mate van vrede. Als je een 
moment stilte kunt nemen, zul je dat voelen. God is 
vrede. God omhelst je in vrede. God leidt je middels 
vrede. De hand van vrede rust op je voorhoofd. Voel 
dit nu. En luister dan hoe de vrede tot jou deze 
zachtmoedige woorden spreekt: ‘Niets is verloren en 
niemand is ver weg, want ik ben altijd bij je.’ •
Uit: The Holy Encounter, Mei/Juni 2010. Miracle 
Distribution Center, 3947E La Palma Avenue Anaheim, 
California 92807, www.miraclecenter.org
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Vivian Barty-Taylor (1983) is geboren in Edin-

burgh, Schotland en woont nu in Den Hoorn. 

Hij is getrouwd, heeft twee dochters en studeerde 

Muzikale compositie in Glasgow en aan het Con-

servatorium te Den Haag. 

Annemarie van Unnik

an de drie kinderen in ons gezin ben ik de 
oudste. Mijn broertje had vanwege vroeg-
geboorte een ontwikkelingsachterstand, 
mijn zus een hersenaandoening - en bij 

mij werd op tienjarige leeftijd een hersentumor ontdekt. 
Daarmee had ons gezin drie kinderen met zeldzame 
gezondheidsproblemen. Voorgesteld werd de tumor met 
een hoge dosis bestraling te behandelen. Mijn ouders 
weigerden dit omdat het ook gezonde hersenen zou 
vernietigen. Zij wilden een genezingsmethode die mij 
niet zou beschadigen. Als antwoord daarop werden 
zij uitgescholden door medici en beschuldigd van 
kindermishandeling. Om mijn gezondheid optimaal te
ondersteunen volgden we een biologisch vegetarisch 
dieet, met veel fruit- en groentesappen en langzaam 
gegaarde groenten. De kanker bleek goedaardig, had 
geen invloed op mijn ontwikkeling, en na een paar jaar 
stopte de groei. En ik leef met shunts, ter voorkoming 
van een te grote druk op de hersenen. De relatie die ik 
ontwikkelde met die dingen in mijn hoofd was ietwat 
vijandig, maar ik was niet bang. Dat was ik trouwens wel, 
voor operaties waarbij onduidelijk was hoe ik eruit zou 

komen. Iedere hersenoperatie is levensbedreigend en ik 
ben 30 keer geopereerd. Het beïnvloedde mij in die zin, 
dat ik iets wilde doen met mijn leven: de beste zijn in de 
muziek! Die gedrevenheid maakt me geen gemakkelijk 
mens om mee te leven, ook niet voor mijzelf. De laatste 
jaren is er trouwens weer wat onrust onder mijn 
schedeldak, wat leidt tot geheugenproblemen, vermoeid-
heid, slecht zien en nieuwe operaties.’

Adelaar
‘Mijn moeder, lerares en schrijfster, is een wat aangebrand 
type met een zeer uitgesproken mening. Eén van haar 
wijsheden was: “Je bent een duif, struisvogel of adelaar”. 
Mijn broer en zus vertegenwoordigden die eerste twee - 
en ik de laatste. Ik was een vechter, een lastige puber met 
een sterke drive om zich op eigen wijze te ontwikkelen. 
Mijn vader, een wiskundige, is een lieve rustige man. Hij 
gaf me het gevoel van onvoorwaardelijke liefde. Mijn 
moeder en ik zijn trouwens ook dol op elkaar. Er werd 
thuis veel gezongen en ik deed dat vanwege een mooie 
kinderstem ook in een kerkkoor. Verder speelde ik vanaf 
mijn vijfde piano, fluit, en later hoorn in orkesten. Ik 
ontwikkelde belangstelling voor muziekwetenschap. En 

tijdens een tussenjaar van m’n studie logeerde ik in een 
Amsterdamse jeugdherberg. Van daaruit bezocht ik 
componisten - en bij sommigen volgde ik lessen. En ik 
vond Nederland zo mooi dat ik me voornam terug te 
komen. Dus gelukkig ontmoette ik tijdens een Quaker 
bijeenkomst in Schotland...  Anneke! Zij was de eerste 
leeftijdgenoot met wie ik diepgaande gesprekken kon 
voeren. Na drie maanden mailen, nodigde ik mezelf uit 
bij haar in Groningen. En daarna hadden we drie jaar 
een langeafstand relatie. Na afronding van onze eerste 
studies ging zij studeren in Rotterdam en ik in Den 
Haag.’

‘400 jaar geleden werd er een methode ontwikkeld voor 
het stemmen van instrumenten. En structuren in de 
hersenen vertellen of iets mooi klinkt of niet. Ik 
ontdekte verhoudingen van frequenties - en legde daar 
iets nieuws bovenop. Dit hernieuwde stemsysteem geeft 
sommige instrumenten klankmogelijkheden, die 
beter passen bij onze hersenstructuur, waardoor je meer 
geraakt wordt door de muziek. Muzikaliteit, muziek 
maken, is zowel een gave als een vloek. En ik heb geen 
keuze, moet het doen! Al verdien ik er geen cent mee.
Ik componeer nu een stuk voor een Schots ensemble 
en geef pianoles. Daarnaast werk ik omdenbrode als 
pedagogisch medewerker in de kinderopvang.’  

Het licht in mij
‘De geboorte van dochter Ilana bracht me dichter bij het 
licht in mij. Ouderliefde is voor mij de sterkste emotie 
ooit ervaren; dat verandert je. Anneke kent meer zelf-
liefde dan ik en ik probeer dat van haar te leren. Ik houd 
wel van mezelf maar onder voorbehoud. Ik wil altijd 
succesvol zijn in wat ik doe - en zou willen toegroeien 
naar dat loslaten, want het is niet goed voor mijn familie 
en relatie. Tegelijkertijd wil ik zo graag een beroemd 
componist worden en mijn ideeën wereldkundig maken. 
Mijn stille hoop is zelfs dat mijn stemsysteem mensen 
meer in contact brengt met God. 
In mijn zoektocht naar God kwam ik uit bij balans. 
Zijn schoonheid en liefde daar niet een ervaring van? 
Balans is dus belangrijk en ik zie het als iets tussen rood 
en blauw. Rood vertegenwoordigt daarbij in de muziek 
emotie en beweging, en blauw de structuur en kunde 
daarachter. Anneke bezocht een vrouw die beweert met 
engelen te praten. Met het zicht op weer een operatie 
deed ze ook voor mij een reading. Nu had ik weinig met 
engelen. Maar via haar kreeg ik te horen dat de engelen 
die mij begeleiden rood en blauw zijn! En ze komen 
overeenkomen met de ideeën die ik over die kleuren 
heb. En er is balans tussen die engelen die iets 
vasthouden in de tijd... Gaat dit over mijn bewustzijn? 
Wat bewustzijn is kan duidelijker worden door het 
beoefenen van een spiritueel pad. Omdat religies vaak 
verworden tot iets van het ego voel ik me thuis bij de 
Quakers. Dat is een beweging zonder hiërarchische 

structuur. De mensen die er komen volgen hun eigen 
spirituele richting en staan open voor het licht. En de 
essentie van Quaker zijn is: leer kennen wat eeuwig is, 
en daarmee jezelf.’

Zoveel liefde en geluk
‘Vader willen worden was, zeker nadat ik Anneke 
ontmoette, geen moeilijke beslissing. En goddank is mijn 
gezondheidsissue niet erfelijk. Ik heb me over veel nega-
tiviteit heen gevochten en mijn wortels staan nu stevig in 
de grond. En angst voor de dood raakte ik enkele jaren 
geleden kwijt in een periode dat ik zeer ziek was in 
verband met geïnfecteerde drains. Vlak voor de operatie 
ervoer ik zoveel liefde en geluk, zo’n sterke Gods-
ervaring, dat het me daarna niet meer lukte om bang te 
zijn voor overlijden. Het heeft me aangeraakt met een 
gevoel van vrede, warmte en licht. Ooit zal ik daarnaar 
terugkeren, maar ik wil eerst hier nog dingen bereiken. 
En de kinderen zien opgroeien en echtgenoot zijn. 
Gelukkig kan Anneke veel aan. De tijd rond de geboorte 
van onze jongste was ingrijpend door m’n precaire 
gezondheid toen. Maar zij heeft een vastberaden kracht 
en geeft gewoon niet op. Wij zijn verschillend. Waar ik 
rood/blauw ben - is zij groen. Zij bekijkt de dingen van 
alle kanten.’ 

‘Het belangrijkste wat het leven me leerde is liefde in al 
haar vormen. En liefde bestaat tussen de dingen in. 
Muzikale schoonheid heeft ook te maken met de 
schoonheid tussen de noten. Als schoonheid ook liefde 
is, is het de relatie tussen twee dingen. In de relatie tussen 
de dingen ontstaat de schoonheid. En als die relatie 
tussen mensen ontstaat heb je liefde.
Muziek is voor mij een instrument om die relatie te 
verdiepen. Ik ervaar kleuren tussen noten. Pianospelen 
is voor mij een manier om naar binnen te keren en die 
zoektocht verder te gaan. De Quakers zijn voor mij 
belangrijk omdat de stilte (meditatie) daar een belangrijk 
gegeven is. Stilte tussen twee tonen is de kern van 
muzikale schoonheid. En ik ontdek dat die blauwe 
stroming in muziek die je tijd zou kunnen noemen, de 
drager is van de rode ervaring van emoties. En daarin 
kan ik uitkomen bij het ervaren van God. Misschien ben 
ik daarom nog steeds musicus. Ik wil die ervaring met 
anderen delen. En het mooie van muziek is dat het 
seculair is. Omdat het niets met religie te maken heeft is 
het voor iedereen. Terwijl het toch dat kan aanraken, wat 
ons ten diepste verbindt.’ •

De frequentie van essentie

‘V

De essentie van

Quaker zijn is: leer

kennen wat eeuwig is

en daarmee jezelf

Mijn ouders wilden

een genezingsmethode

die mij niet

zou beschadigen
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6 september 2014, Geleen
Familie & Systeemopstellingen
8 september 2014, Geleen
Mandala schilderen
9 september 2014, Geleen
In dialoog over ECIW
27 september 2014, Hilversum
Training familie- & 
systeemopstellingen
29 september 2014, Geleen
Mandala schilderen
6 oktober 2014, Geleen
Mandala schilderen
11 okt 2014, Geleen
Familie & Systeemopstellingen
13 oktober 2014, Geleen
Mandala schilderen
14 oktober 2014, Geleen
In dialoog over ECIW
27 oktober 2014, Geleen
Mandala schilderen
3 november 2014, Geleen
Mandala schilderen
10 november 2014, Geleen
Mandala schilderen
11 november 2014, Geleen
In dialoog over ECIW
15 & 16 november 2014, Groesbeek
Familie & Systeemopstellingen
22 november 2014, Geleen
Training familie- & 
systeemopstellingen
24 november 2014, Geleen
Mandala schilderen
1 december 2014, Geleen
Mandala schilderen
7 december 2014, Amersfoort
ECIW - In dialoog
9 december 2014, Geleen
In dialoog over ECIW
15 december 2014, Geleen
Mandala schilderen
27-31 december 2014, Denekamp
Winterretraite
6 januari 2015, Geleen
In dialoog over ECIW
22-25 januari 2015, Wahlwiller
Meditatief Mandala schilderen
31 januari 2015, Den Haag
Familie & Systeemopstellingen
3 februari 2015, Geleen
In dialoog over ECIW

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 pro-
jecties 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 aanwezig is, weer 
herkend kan worden.
Inzicht in de situatie en ‘ja’ zeggen 
tegen dat wat er is voelt als het her-
winnen 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 har-
monisering 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.
6 sep; 11 okt 2014, Geleen

Zat 10:00-17:00 uur. Mauritspark 1A, 
Unit 13, 6163 HM. 
Cursus €80 per dag.
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.
14 feb 2015, Rotterdam

Zat 10:00-17:00 uur. LMC Praktijk-
onderwijs. Talingstraat 170, 3082 MH 
Rotterdam. Cursus €80.
6 jun 2015, Hilversum

Zat 10:00-16:00 uur. Nieuw Nazareth, 
Dr. Cuypersplein 7, 1222 NC. 
Cursus €80.

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

ijn theateroptreden tijdens de zomer-
retraiteweek in Havelte was zó leuk om 
te doen. Vooral als je bedenkt dat niets 
persoonlijk is - en alles er mag zijn. Dus 

óók mijn valse tanden... In de oude VHTH (2009/2) die 
ik meenam, lees ik het interview met Niek Zervaas. Hij 
vertelt daarin over zijn handicap en nu begrijp ik ook 
waarom ik de foto bij zijn columns zo eng vond. Hij blijkt 
geen gezichtsmimiek te hebben, en heeft dat volledig geac-
cepteerd. De acceptatie van het kunstgebit is mijn begin. 
En nu de rest nog. 
Gistermorgen sprak ik een vrouw met kanker die er geen 
drama van maakt. Verbazend! En zij weet zelf niet waar ze 
de kracht vandaan haalt. ‘s Middags vertelde een ander over 
de vele operaties die zij onderging en dat gewoon accep-
teerde! En zij deed nóóit de Cursus!
Bij Niek lees ik ook dat je je kunt overgeven aan alles wat 
op je pad komt. En dat hij leeft vanuit de Bron. En dat 
iedereen dat kan. Onderwijs liefde, want dat is wat jij bent. 
Ik begin spontaan te huilen. Tijdens de zomerweek had 

M

Els Thissen het erover dat we onschuldig zijn. Onschuld 
was voor mij een vies woord, dus dat is wennen. En hoe 
doen mensen dat toch, leven vanuit de Bron? Is bij mij 
de lift kapot? Ik kan niet bij mijn hart en blijf maar bezig 
met vorm, als die al bestaat, zoals een kunstgebit. Vorm 
is de illusie van licht. Aanwezigheid in vorm is bewustwording 
van de illusie. Die laatste zin geeft me hoop. Waarin ben ik 
eigenlijk aanwezig of ervaar ik eenheid? Ik pieker me suf 
en denk weer aan de verhalen van die prachtige vrouwen. 
Zij staan voor zichzelf, kunnen zich overgeven, en kijken 
met de ogen van het hart. Maar... als we allen één zijn dan 
kan ik dat dus ook! YES I CAN!

Vanochtend tijdens een wandeling herinner ik me een oe-
fening: Ga terug naar het moment waarop je onverwacht 
iets heel waardevols kreeg. Ik denk terug aan het moment 
dat ik zeven werd en mijn verjaardag vierde bij de oom en 
tante waar ik logeerde. Als cadeau kreeg ik een rood 
hartvormig poëziealbum. Wat was ik blij en verrast. Ook 
mocht ik op lolly’s trakteren en dat was 50 jaar terug een 
grote traktatie. En plotseling komen behalve zij, ook alle 
neven en nichten in beeld. Eén voor één. Ik heb ze lang 
niet gesproken, was te boos op ze, op mijn familie, op alles. 
Maar vanochtend heb ik ze bedankt voor hun cadeaus: 
voor alle liefde en aandacht die ik elke dag kreeg van al-
lemaal. Alsof ik hun kind was, hun zus. Innerlijk vraag ik 
ze om vergeving en buig voor ieder afzonderlijk. Het is zo 
heerlijk om te buigen. 
De zomerweek heeft me wakker geschud. Er is veel werk 
te doen en ik zie er naar uit... Fijn ook om te weten 
dat iedereen onschuldig is. Ik begin te houden van dat 
woord en gebruik het steeds vaker. Bijvoorbeeld als ik 
voor de spiegel sta, of mezelf weer eens op m’n donder 
geef. Heerlijk ook om nergens meer een mening over te 
hoeven hebben. En meer en meer begin ik mijn plaats in 
te nemen als Lucia = licht = liefde.

Lucia

Lucia = Licht = Liefde

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
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In dialoog over ECIW

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: 9 sep; 14 okt; 11 nov; 9 dec.

2015: 6 jan; 3 feb; 3 mrt; 7 apr; 2 jun; 

30 jun.

Di-av 20:00-22:15 uur. 
Mauritspark 1A, Unit 13, 6163 HM. 
Deelname: €20,- per avond. Serie 
10 avonden €160,-. Later instappen is 
mogelijk in overleg.
In dialoog - Losse dagen

7 dec. 2014, Amersfoort

Zo 14:00-15.30 uur. Meridiaancollege, 
Daam Fockemalaan 12, 
3818 KG. Kosten €10,- 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: 1, 8, 29 sep; 6, 13, 27 okt; 3, 

10, 24 nov; 1, 15 dec; Geleen / Ma 
9:30-16:30 uur. 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 be-
langstelling? 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: 22 nov 2014

Zat 10:00-17:30 uur. Mauritspark 1A, 
unit 13, 6163 HM. 
Deelname: €80 per dag.
Een nieuwe trainingscyclus start op 
28 feb-1 mrt 2015. Voor meer 
informatie zie de website.

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 be-
tekenis van de 12 principes en de 10 
richtlijnen voor het werken in 
AH-groepen. 

Internationale AH-Facilitatortraining

13-20 mei 2015, Bethlehem,

Palestina  
wo 9:00 uur-wo 12:00 uur; Engels 
gesproken. Méér informatie op 
www.elsthissen.nl of 
www.vanharttothart.org

Landelijke Facilitatordag

Voor facilitators van AH- & Course-
groepen, mensen die de facilitator-
training hebben gevolgd, en/of 
overwegen 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
Ulvenhout:
Kitty Tieman 06 39838145 / 
076 5616741
Veldhoven:
Wies Klaassen 040 2535494 
Waalre:
Annemarie Korn 06 25277577
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 (1):
Gretha van Loenen 035 5414179
Baarn (2):
Annelies Bus 06 13395492 / 
035 8888709
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 

Duitsland
Nedersaksen (Grafschaft Bentheim)
Beppie Cloo
0049 5945 9958754

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 
Utrecht
Baarn (2):
Annelies Bus 06 13395492 / 
035 8888709
Duitsland
Nedersaksen 
(Grafschaft Bentheim)
Beppie Cloo
0049 5945 9958754

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
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H E T  H A R T

ONTMOETINGSPUNT UTRECHT VOOR 
EEN CURSUS IN WONDEREN
Maandelijkse uitwisseling rond thema’s uit de Cursus 
via mini-workshops. Programma van 11.00 tot 12.30 
uur. Open om 10.30 uur. Entree €7 (U-pas €5). 
Let op nieuwe locatie: In de 3 Krone, Oudegracht 227, 
Utrecht. Info: 030-6565024. 
 
•  21 sept: Ray Weygerse - Ware ontkenning
•  19 okt: Nicolien Gouwenberg - 
  Een gelukkige afloop staat voor alles vast
•  16 nov: Fleur Smelt en Nannette Vennema - 
  Jouw broeder heeft het even juist als jij

E N  V E R D E R . . .
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MIC ontmoetingszondagen Amersfoort
Op de eerste zondag van de maand vanaf 13.30 tot 17.00 uur 
in het Meridiaan College, Daam Fockemalaan 12, 3818 KG 
Amersfoort. Na een interactieve lezing is er gelegenheid tot 
uitwisseling, het inwinnen van informatie over de activiteiten 
van bij MIC aangesloten leraren, de lees- en studiegroepen 
en de ontmoetingsdagen in uw regio. Entree: donatie e 10,- 
7 september - Diederik Wolsak - Ik verzin dit allemaal zelf. 
Kan ik ervaren dat alles in mijn hoogste belang gebeurt? 
Hoe kan ik iedere situatie zo zien dat ik ten alle tijden 
nieuwsgierig ben naar wat me nu wordt aangeboden. 
Het is iedere dag Kerstmis: iedere dag liggen de cadeautjes 
klaar. Ga ik de pakjes open maken? 
5 oktober - Willem Glaudemans  - Laten we het eens over het 
ego hebben... Er zijn manieren hoe je beter níet met het ego 
om kunt gaan, omdat ze afkomstig zijn van het ego zelf, 
en er zijn manieren hoe je wél met het ego om kunt gaan, 
die afkomstig zijn van de Heilige Geest. We kijken naar 
kenmerken van het ego, naar de diepere lagen van het 
ego-denksysteem: schuld, angst en zonde. En natuurlijk zal 
de vraag aan de orde komen: waarom hebben we in 
hemelsnaam een ego? Maar vooral: laten we met elkaar 
lachen om de gekte dat we in het ego geloven en het zo 
vreselijk serieus nemen.
2 november - Bob Hermans - De kern van de zaak. Aan de 
hand van de ideeën uit Werkboekles 132: Ik bevrijd de wereld 
van al wat ik haar heb toegedacht, wil de spreker tot de 
essentie van het Cursus-gedachtengoed doordringen. Wat is 
in ‘s hemelsnaam die wereld, wat moet ik ermee en vooral: 
wat is haar functie in mijn verlossing?  

MIC Magazine 2/14 – Relaties
Liefde is niet speciaal - It takes two to tango. Margot 
Krikhaar beschrijft de verschillende stappen in de weder-
zijdse dynamiek van het ego in elke relatie of ontmoeting, 
die onder leiding van het ego plaatsvindt. En hoe een 
speciale relatie in een heilige relatie transformeert.
De relatie met God en hoe een Cursusgroep kan helpen - 
Geïnspireerd door het boek Psychotherapie en Spiritualiteit in 
de praktijk zoekt Annette Drijfhout uit hoe haar relatie met 
God is. Is die zoals met een oppervlakkige, goede of verre 
kennis? Is het vriendschap, verliefdheid, een huwelijk? 
Misschien collega’s?
Uitzonderingen op de liefde - De Cursus start met: Niets 
werkelijks kan bedreigd worden, niets onwerkelijks bestaat. 
Hierin ligt de vrede van God. En toch ervaren we in onze relatie 
met de wereld elke dag weer uitzonderingen op deze regel 
van liefde. Ivo Valkenburg doet een boekje open over zíjn 
uitzonderingen.
MIC Magazine ontvangen? Als donateur ontvangt u 
het MIC Magazine. Hiervoor kunt u een machtigingsformulier 
downloaden van de website of aanvragen via het 
secretariaat.

MIC-ECIW Studiecentrum 
Eemstraat 14-b, 3742 CA Baarn, 035 – 888 30 73
Workshops, studie werkboeklessen, films, zingen, exposities, 
bibliotheek en winkel. U kunt vrijblijvend iedere vrijdag-
middag langskomen voor informatie.

Stichting Miracles in Contact, info@miraclesincontact.nl 
www.miraclesincontact.nl

Ganga, mijn jongste zoon, 
zegt soms verbazingwekkende dingen.

Een tijdje geleden zei hij: 
‘Weet je, dit leven is een droom die God 

me gegeven heeft. 
Om precies te zijn, dit lichaam 

is ook een droom.’ 

En vandaag, toen we spraken over God, 
zei ik: 

‘Ik denk dat God in mij is’.
En, stel je voor wat hij toen zei: 

‘Ik denk dat er niets anders bestaat dan God.’

Hoe is het mogelijk dat deze jongen 
van 12 jaar zo spiritueel is 

en de Cursus leeft?

Hiroko, Japan
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Emma Veenstra

onderlijk hoe het geheugen werkt. 
Aanvankelijk dacht ik bij het ontwaken 
direct aan die leuke gevleugelde vriend-
jes en verheugde ik mij bij voorbaat al 

op hun enthousiaste kwetter-orkest. Maar toen de rollen 
werden omgedraaid en zij ineens het initiatief namen 
(‘Hé, waar blijft ons eten?’), liet mijn herinnerings-
vermogen het ter plekke afweten. 
Hoe zit dat? Heeft dat iets te maken met oorzaak en 
gevolg, maar dan in omgekeerde richting? 
Aanvankelijk leken die twee moeiteloos samen te vallen, 
want ‘zonder oorzaak geen gevolg’ en vice versa. Net 
zoals geven en ontvangen ook één zijn als het goed zit. 
En ja, aanvankelijk zat het goed: ik gaf eten, de vogeltjes 
aten het op en beide partijen waren tevreden. Maar zodra 
die fladderaars iets van mij gingen verwachten, voelde mijn 
‘oorzakelijk’ voeren ineens als een plicht. En dan zijn ge-
ven en ontvangen alles behalve een eenheid; dan ontstaat 
er een hiërarchie. Want de gever voelt zich sterk, heeft de 
touwtjes in handen en kan ja of nee zeggen. De ontvan-
ger daarentegen is afhankelijk, een slachtoffer, en vindt 
dat de ‘dader’ zijn plicht verzaakt als die niet bereid is, 
zijn ‘meer’ te delen. En ja, die kauwtjes kregen inderdaad 
iets irritants in mijn ogen: zij eisten hun vermeende recht 
op - terwijl dat vogelvoer allang niet meer in de aanbie-
ding was! Maar tegelijkertijd voelde ik de plicht drukken, 
of anders wel de schuld. Liet mijn geheugen me daarom 
in de steek? Omdat ik eigenlijk liever mijn kop in het 
zand stak? Niet ondenkbaar.

Geheugensteuntje
Wat nu? Die vogels laten barsten terwijl ik ze zag 
hongeren, voelde ook niet goed. Dus werd het voer 
kopen, elke week. Want je kind laat je ook niet zomaar 
liggen omdat je eventjes geen zin hebt. En als geheugen-
steuntje gaf ik de kauwtjes namen: Piet en Mien, Jo en 
Ko, Broer en Zus. Dat klonk al een stuk persoonlijker, al 
hield ik ze eerlijk gezegd totaal niet uit elkaar; voor mij 
waren ze één pot nat. Net zoals vroeger ‘de Ghanezen’ 
- tot ik met één van ze verkering kreeg. 

Kennelijk hangt de werking van ons geheugen mede 
van onze emoties af. Het kan verkeren... Zo heb ik in 
het bos bijvoorbeeld nooit last van geheugenverlies. 
Nooit! Ik herken de omgeving feilloos, ook al ziet elke 
dag er anders uit. Nu eens storm dan weer regen, zon of 
sneeuw, ijle schapenwolkjes of grijze nevelflarden. Veel, 
geen, of dwarrelende blaadjes. Lichtgroene, donkere of 
regenboog-natuur. Elke dag etaleert het bos een andere 
stemming, en meer dan waar ook ben ik mij bewust 
van ieder levendig detail. Dan verlies ik mij eindelijk 
even niet in de rusteloze wanen over gisteren en 
morgen - iets waar mijn hersenpan zich de rest van de 
week voornamelijk mee bezighoudt. Bij mijn vrienden 
bijvoorbeeld - die ik ook feilloos herken - maak ik me 
wél druk om de veranderingen in hun doen en laten. 
Zodra ze afwijken van mijn oorspronkelijk concept, pin 
ik ze vast op vermeende zwakheden en fouten (‘Dit bén 
jij niet!’). Alsof ze moeten lijken op mijn plaatje van ‘Piet 
en Mien’, eeuwig en altijd hetzelfde (her)kauw-setje.  
Zou ik zoiets ooit van het bos verwachten? Dat het altijd 
lente was? Welnee, natuurlijk niet, daar verwelkom ik 
juist alle variaties! Want daar, in het bos, ‘ben’ ik, word ik 
geademd, word ik gelopen, voel ik mij volstrekt ontspan-
nen in mijn eigen lijf. Hier, nu en nergens anders. Dan 
ben ik alles ‘kwijt’ zonder ook maar iets te missen. Zelfs 
mijn geheugen niet. 

Veni vidi foetsjie
Het doet me denken aan een man, die ooit te gast was 
bij ‘De Wereld Draait Door’. Hij had een afwijking, waar-

door zijn geheugen slechts 48 uur stand hield, daarna was 
alles weer foetsjie. ‘Hoe is het mogelijk dat u desondanks 
zo vrolijk en gelukkig lijkt?’ vroeg presentator Matthijs 
oprecht verbaasd. Maar waar de man zelf zijn schouders 

vragend ophaalde, had ik ze zó kunnen vertellen hoe het 
zat: zonder geheugen krijg je geen kans om je wrok te 
koesteren, vergeet je dat je ooit problemen hebt gehad. 
En ja, dan leef je toch in de Hof van Eden? Want wie 
vergeeft, is vrij. Maar wie niks te vergeven heeft, is nóg 
vrijer! 
Oké, die afwijking gaf wel de nodige rompslomp, want 
elke morgen moest de man eerst lezen wie hij was, met 
wie hij getrouwd was en hoe zijn kinderen heetten. Maar 
ach, je tanden poetsen, je korset aantrekken of je haar 
foamen en föhnen geeft net zo goed gedoe!
Desondanks zat deze man in zekere zin dagelijks in het 
bos, daar waar wij plegen te tobben met onze ideeën 
over Piet en Mien.

Willekeur
Ook de willekeur van onze herinneringen intrigeert mij. 
Mijn moeder, 86 inmiddels, weet nog  precies welk 
jurkje ik aan had op mijn twaalfde verjaardag, of welke 
foute opmerking ik 40 jaar geleden maakte tegenover 
Ome Arie (Who the hell is Ome Arie?). ‘Wéét je dat niet 
meer?’ roept ze dan verbijsterd en soms doe ik dan maar 
net of het vagelijk nog iets oproept. Want ik zal toch 
verdorie niet vergeetachtiger dan mijn moeder zijn? 
Een fnuikende gedachte...

Tot ik laatst een artikel las, dat mijn angst in elk 
opzicht verlichtte. Wat blijkt? Hoe meer wij in staat zijn 
te vergeten, hoe beter ons werkgeheugen functioneert. 
Sterker nog: ons brein is er doelbewust op ingericht, 
zoveel mogelijk te vergeten; anders zouden we gek 
worden van alle overbodige informatie. Hoe intelligenter 
we zijn, hoe meer wij in staat zijn te vergeten. Ofwel: 
een beetje professor moet wel verstrooid te zijn. Einstein 
wist zelfs een keer zijn eigen naam niet meer!
Hoog tijd dus om mijn hersenen met emeritaat te 
sturen. Want om dat ‘werkgeheugen’ zit ik ook niet 
echt verlegen - die kauwtjes roepen mij heus wel tot 
de orde als dat nodig is. En mocht mijn (inmiddels dus 
wetenschappelijk bewezen!) intelligentie toch meer op 
wishful thinking dan op realiteit berusten, dan nóg viert 
de opluchting hoogtij. Want zeg nou zelf: zorgeloos 
dement worden - is er iets mooiers denkbaar? Vergeten 
en vergeven zijn één! •

Who the hell is Ome Arie? 

W

Elke ochtend voer ik, meestal gehuld in 

ochtendjas, de kauwtjes voor mijn deur. Het 

begon als een geintje – vogelzaad in de 

aanbieding voor één euro de kilo – maar na 

een week waren de vogels zó aan hun luxe 

ontbijtje gewend, dat ze al op me zaten te 

wachten als ik kreukelig voor het keukenraam 

verscheen. ‘O ja, de vogels...’ 
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Zonder geheugen krijg je geen 
kans om je wrok te koesteren

Een beetje professor moet wel 
verstrooid zijn

In het bos heb ik nooit last van 
geheugenverlies

k was weer eens aan de wandel, nu langs het 
grenskanaal. Het is een ommetje van een uur. 
Ideaal om de dag mee te beginnen. Ik had 
vandaag een snoeischaar bij me, want het is een 

niet zo druk belopen pad en als de bramenstruiken 
de kans krijgen, is het snel dichtgegroeid. Bovendien 
helpt dat snoeien me om niet alleen in gepeins te 
wandelen of gedachteloos en gehaast, maar op een 
enigszins meditatieve manier. Ik ben bezig, sta zo nu 
en dan even stil, kijk om me heen. En eigenlijk ben 
ik steeds in conversatie: ik praat wat in mezelf, met 
de planten en struiken die er staan, met de dieren 
die er leven of toevallig langskomen en met God. Of 
vooral met God, want ik merk dat ik al doende heel 
gemakkelijk naar binnen keer, ik heb geen haast en 
er zijn weinig of geen indrukken die mij afleiden of 
storen..., behalve dan het vuilnis wat her en der ligt, 
schijnbaar achteloos weggeworpen.
Ik probeer er niet te veel op te letten. Ik negeer het, 
hoewel dat niet helemaal lukt. Maar ik zag vooral 
de mooie lucht van deze morgen, de kerktoren in 
de verte, de specht hoorde ik en een fazant. Ik zag 
en hoorde het allemaal. En ik zag ook weer die lege 
doos en dat flesje (die ik eigenlijk niet wilde zien). 
Opnieuw greep God in in mijn bewustzijn en ik 
hoorde: wil jij gelijk hebben of gelukkig zijn? Met 
andere woorden wil je blijven oordelen of wil je 
vergeven? Ik koos het laatste en zag opeens een 
vergeven wereld. Die doos was opeens een gewone 
doos en dat flesje was opeens gewoon een flesje. Ik 
zag plotseling dat het is wat het is en ik stond daar 
op dat laarzenpad met een snoeischaar in mijn hand 
en was me bewust van de vrede in mijn hart: een 
wonder. Ik had mijn oordeel los kunnen laten. 
De vrede die ik zoek wordt niet alleen ingegeven 
door een specht en een fazant, maar evengoed door 
een lege doos en een flesje. Ik nam anders waar. 
Mijn ergernis was weg. Datgene wat schijnbaar 
achteloos was weggegooid, was nu heel bruikbaar in 
Zijn verlossingsplan. Het leek net of die doos en dat 
flesje erbij hoorden. Wat een geluk, en hoe kan het? 
Ik denk dat op dat moment mijn bereidwilligheid 
en openheid voldoende waren om de Heilige Geest 
de kans te geven Zijn werk te doen. 
Geen verliezers vanmorgen, alleen winnaars. Ik heb 
de strijd gestaakt van wat hoort en wat niet hoort. 
Ik snoof de ochtendgeuren nog eens heel diep op 
en vervolgde opgelucht en geraakt mijn pad, en ik 
voelde me een ander mens en was dat ook.

Melle Pool

Ik wist niet wat ik zag

I
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Hoewel Een Cursus in Wonderen vertelt, dat 

het lichamelijke bestaan een illusie is en wij 

niet werkelijk in een lichaam zijn, ervaren wij 

dat wel zo. Dus hoewel er in feite helemaal 

niets gebeurt als het lichaam sterft, is 

overlijden in ons droombestaan een vaak 

beangstigende gebeurtenis. Bekendheid met 

wat ‘de lichamelijke dood’ betekent, kan 

daarom bijzonder behulpzaam zijn in het licht 

van het eigen sterven of dat van een dierbare.

Anita Koster

n januari 2011 kreeg Margot Krikhaar te horen, dat ze 
ongeneeslijke borstkanker had. Het proces dat daarop 
volgde, deelde ze regelmatig met ieder die daar kennis 
van wilde nemen in een dagboek op haar website. Dit 

dagboek is, aangevuld met het artikel ‘Wat gebeurt er na 
de lichamelijke dood?’, na haar overlijden als Ik ben niet een 

lichaam verschenen. De dagboeknotities over haar ziekte 
kende ik al van haar website, maar het is mooi om ze nu in 
een boek achter elkaar te kunnen lezen. Interessant eraan 
is de totale innerlijke vrede die eruit spreekt en de steun 
die zij ervaart van Een Cursus in Wonderen en verschil-
lende mystici. Ze kiest alleen voor een behandeling om 
wat meer tijd te krijgen dingen goed af te kunnen ronden 
of over te dragen. Wanneer dat gebeurd is en de behande-
ling te belastend wordt, stopt ze ermee en kan, in haar 
eigen woorden, de denkgeest zich verder terugtrekken uit 
de aardse dimensie en wacht ze ‘in grote vrede af 
wanneer het zover is’. En als dat einde komt met behulp 
van euthanasie op 22 mei 2013, voelt zij zich ‘als een kind 
dat op schoolreisje gaat en staat te wachten op de bus’, 
want ‘mijn leven is klaar, de lessen zijn geleerd, ik mag 
naar Huis’. Erg mooi en ondersteunend voor ieder die 
geconfronteerd wordt met ziekte en overlijden.
Wat het boek in mijn ogen extra ondersteunend maakt, 
is het tweede deel over wat er na de lichamelijke dood 
gebeurt. Daarbij wordt aangegeven, dat de informatie is 
gebaseerd op wat Margot via een innerlijke stem te horen 
kreeg en die zij als afkomstig van Jezus benoemt1. De 
Cursus zelf zegt nauwelijks iets over dit onderwerp en 
‘veel spirituele informatie over de lichamelijke dood 
vormt de weergave van een dualistisch denksysteem en 
impliceert dat alle verschijningsvormen, lichamen (fysiek 

dan wel astraal), niveaus en sferen echt zouden bestaan. 
... Hoe moet informatie over astrale en lichtlichamen en 
diverse “kosmische” sferen en niveaus dan gezien 
worden?’ Voor ik terugkom op de informatie die Margot 
over dit onderwerp geeft vanuit de metafysica van de 
Cursus, maak ik een uitstapje naar wat een drietal andere 
auteurs hierover meldt.

Na dit leven
Voor de meeste mensen blijft het een mysterie wat er gaat 
gebeuren als je sterft. Vanuit die onbekendheid is er dan 
ook veel angst voor de dood. Ook bij mensen die ervan 
uitgaan dat er dan niets meer is. Tegenwoordig is dat het 
overheersende paradigma, dat gevoed wordt door hersen-
wetenschappers, die denken dat wij niet meer zijn dan ons 
brein. Eben Alexander was zo’n wetenschapper, een 

I

neurochirurg, die echter tijdens een levensbedreigende 
ziekte een uitstapje naar het hiernamaals mocht maken 
(zie ook de boekbespreking in VHTH 2013/4). 
Daarbij kwam hij in verschillende werelden terecht. Eerst 
in een soort onderwereld, het Rijk gezien door de ogen 
van de Regenworm, waarin hij zich ‘een eenzaam 
bewustzijnspunt’ voelde ‘in een tijdloze, roodbruine zee’. 
Vervolgens verschijnt er licht met een opening waar 
hij doorheen kan (de Poort) en komt hij terecht in de 
prachtigste wereld die hij ooit heeft gezien. Hij vliegt over 
bomen en velden, rivieren en watervallen met mensen, 
kinderen, die lachen, spelen en dansen, hier en daar een 
hond en miljoenen vlinders. Alexander wordt vergezeld 
door een meisje dat hem met haar blik, woordloos de 
volgende boodschap overbrengt:
‘Je wordt bemind en gekoesterd, innig en voor altijd.’
‘Je hebt niets te vrezen.’
‘Je kunt niets fout doen.’
Vervolgens werpt hij een blik op een schitterend univer-
sum dat bewoond wordt door hogere wezens, engelen en 
ervaart hij dat er in deze wereld niets van elkaar geschei-
den is. ‘Alles was apart en toch was alles ook onderdeel 
van al het andere, als de rijke en ingewikkelde patronen in 
een Perzisch tapijt...’ Dan gaat hij een enorme, pikzwarte 
leegte binnen, die toch oneindig vertroostend aanvoelt. 
En in het donker loopt de ruimte over van licht, dat lijkt 

te komen van een schitterend hemellichaam, dat levend is: 
God, de schepper, de Bron, het Al. Het Al laat hem weten, 
dat er niet één universum is maar vele en ontelbare hogere 
dimensies, en dat liefde de basis van alles is. ‘Ik begreep 
dat ik deel uitmaakte van het goddelijke en dat niets, maar 
dan ook niets, me dat ooit kon afnemen. Het (onjuiste) 
vermoeden dat we op de een of andere manier van God 
gescheiden kunnen worden is de wortel van elk soort 
angst in het universum en de oplossing ervoor was ... de 
wetenschap dat niets ons ooit van God kan scheiden.’

Wat gebeurt er als je doodgaat?
In tegenstelling tot Eben Alexander is Hans Stolp geen 
empirisch wetenschapper, maar pastor, dus een spiritueel 
mens zou ik denken. De bijna-dood-ervaring van Eben 
Alexander heeft hij echter niet gehad en zijn ‘kennis’ van 
het hiernamaals is gebaseerd op wat anderen daarover 
hebben geschreven, waarbij vooral de vele verwijzingen 
naar Rudolf Steiner opvallen. Op basis van deze ken-
nis uit de tweede hand, de antwoorden van het esoteri-
sche christendom, schrijft hij een soort reisgids voor het 
hiernamaals. Daarbij spreekt hij over de eerste indrukken 
na de dood, de terugblik op het leven dat achter je ligt, 
het afleggen van het etherische lichaam en het verblijf 

in de astrale wereld met de reis door zeven verschillende 
sferen. Tenslotte gaat de reiziger het Devachan binnen, dat 
ook weer uit zeven sferen of werelden bestaat, om zich 
uiteindelijk weer op te maken voor een nieuwe incarnatie. 
Hij doorkruist dan de verschillende sferen opnieuw, nu in 
omgekeerde richting. 
De reis door de verschillende astrale werelden is volgens 
Stolp bedoeld als loutering, als loslaten van al onze aardse 
emoties en driften. De lessen die daarmee samenhangen 
dienen geleerd te worden, totdat er geen enkel donker 

meer wordt meegedragen. Voor zielen die nog donker 
in zich dragen is het onmogelijk om de puur geestelijke, 
hogere wereld van het Devachan binnen te gaan. En de 
meeste zielen die daar wel in slagen, komen daar niet 
verder dan de derde of vierde sfeer. De hogere sferen van 
het Devachan verschillen namelijk essentieel van de lagere 
gebieden en zijn het gebied van de engelen en de 
geestelijke wezens.
Opvallend aan het boek van Stolp is de gedetailleerdheid 
van de informatie die hij geeft, alsof hij de reis hoogst-
persoonlijk heeft gemaakt. Daarin vallen wel een paar 
parallellen op met de beschrijving die Eben Alexander 
geeft. Zo is er bij Stolp sprake van een duister gebied (het 
gebied van de begeertegloed), waar de meeste zielen na 
hun lichamelijke dood enige tijd in volslagen eenzaam-
heid doorbrengen en daar een loutering ondergaan. 
Hoe lang een ziel daar verblijft heeft te maken met de 
mate van liefdeloosheid en egoïsme van de ziel. ‘Omdat 
hij geen enkel gevoel van sympathie kent, wordt er ook 
niets of niemand door hem aangetrokken. Zo ontstaat de 
gruwelijke – door hem zelf veroorzaakte – eenzaamheid 
die de reiziger doorleeft die enige tijd in dit gebied moet 
doorbrengen.’  Eben Alexander schetst een vergelijkbare 
wereld waar hij tijdens zijn bijna-doodervaring als eerste 
terechtkomt. ‘Ik was gewoon een eenzaam bewustzijns-
punt in een tijdloze, roodbruine zee.’ Een groot verschil 
echter, en dat vind ik nogal essentieel, is de toon. Stolp, die 
wel spreekt over  liefde, schrijft toch vooral moralistisch en 
oordelend. Alexander slechts neutraal, je zou haast zeggen 
wetenschappelijk, beschrijvend. 

Boek van het eeuwige leven
Ook Willem Glaudemans geeft een uitvoerige beschrij-
ving van de verschillende sferen waar de ziel na de dood 
doorheen reist (zie ook de boekbespreking op de website 
van VHTH). Dat gaat bij hem om de Tussensfeer van 
rust, de Schemersfeer, de vier Lichtsferen en de Gouden 

Wat gebeurt er na de licha melijke dood?

1In haar boek De grote bevrijding; het denksysteem van Een cursus in 
wonderen (Inner Peace Publications, Soest, 2012, p.131) zegt Margot 
Krikhaar daar het volgende over: ‘Het horen van Jezus’ stem betekent 
metafysisch gezien dat iemands denkgeest (zoals die van Helen 
Schucman) in staat is zo hoog te reiken dat hij het allerhoogste 
bewustzijnsniveau bereikt dat mogelijk is binnen het domein van de 
waarneming. ... Jezus is één van de symbolen (niet de enige) die 
afkomstig zijn van het hoogste bewustzijnsniveau.’ 

‘Ik was gewoon een eenzaam 
bewustzijnspunt in een tijdloze, 
roodbruine zee’

‘Ik begreep dat ik deel uitmaakte 
van het goddelijke’
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sfeer van Gods Essentie. Net als Hans Stolp baseert hij 
zich daarbij op een (veel uitvoeriger) literatuurstudie, 
waarin mij Michael Newton opviel, een psychotherapeut 
die de verhalen van patiënten onder hypnose over hun 
ervaringen na de dood (tussen twee levens in) optekende 
en becommentarieerde. Een essentieel verschil tussen 
Glaudemans en Stolp is, dat Stolp de sferen waardoor de 
ziel na de dood reist als reëel bestaand beschrijft, terwijl 
Glaudemans ze, net als het leven op aarde en hierin Een 
Cursus in Wonderen volgend, als een illusie ziet. Iets wat 
verklaren kan ‘dat iedere ziel in de eerste lichtsferen precies 
te zien krijgt wat zij gelooft of voor waar houdt, of wat 
tot haar cultuur behoort’. Dat maakt het uiteraard extra 
lastig om daar een eensluidende beschrijving van te geven 
en zo komen de beschrijvingen van Alexander, Stolp en 

Glaudemans in detail ook niet overeen. En gedetailleerd is 
Glaudemans in zijn beschrijving van de door hem onder-
scheiden sferen, die te vergelijken zijn met Stolps astrale 
sferen. Daarbij lijkt Glaudemans Schemersfeer erg op het 
gebied van de begeertegloed van Stolp en het Rijk gezien 
door de ogen van de Regenworm van Alexander. En ook 
bij Glaudemans heeft het verblijf hier net als bij Stolp te 
maken met een liefdeloos leven op aarde. Naast dat het 
voor Stolp om een reële wereld gaat en voor Glaudemans 
slechts om ‘een zelfgeschapen illusie die kan worden door-
zien en gestopt’ is er nog een ander verschil tussen hen. 
Glaudemans gaat meer als een dichter te werk en Stolp als 
een bouwmeester. De werelden die Glaudemans beschrijft 
zijn van een duidelijk voelbare schoonheid, terwijl als hij 
aan de vierde Lichtsfeer toekomt en de Gouden sfeer van 
Gods essentie, hem alleen nog maar poëzie rest, omdat 
proza voor de beschrijving ervan te kort schiet. Overigens 

zijn we dan niet meer in de illusie, ‘de hogere lichtsferen 
zijn geschapen’. 
Eben Alexander heeft daar een glimp van opgevangen. 
En volgens Glaudemans hoef je niet tot je fysieke dood te 
wachten om door dimensies van bewustzijn, zoals hij dat 
noemt, te reizen. De mystici zijn ons daarin voorgegaan. 
Ook wordt de ziel bij haar overgang de directe opgang 
naar het Grote Licht aangeboden. ‘Ze kan rechtstreeks 
teruggaan naar haar Schepper, waar haar gouden Zelf 
altijd verblijft. De meeste zielen zijn echter niet in staat ... 
om deze kans aan te grijpen, en op te gaan in het totale 
licht. Ze herkennen de uitnodiging van hun Schepper 
niet. En dan gaat de ziel naar het trillingsniveau van haar 
ontwikkeling, en klimt ze van daaraf verder. ... Maar op elk 
moment kan de ziel opgaan, wanneer ze beseft dat haar 
enige verlangen de eenwording met God is. ... We kunnen 
rechtstreeks naar Huis.’ En ook dit is een groot verschil 
met de benadering van Stolp, die uitgaat van een eeuwige 
wederkeer. Dit naast de toon, die bij Glaudemans oneindig 
liefdevol is, terwijl Stolp zoals gezegd, het moraliseren en 
oordelen niet weet te vermijden.

Wat gebeurt er na de lichamelijke dood?
Hoe verschillend de beschrijvingen van het hiernamaals 
door Alexander, Stolp en Glaudemans in detail ook mogen 
zijn, toch lijken ze op elkaar doordat ze, de een uitvoeri-
ger dan de ander, een wereld na de dood laten zien die als 
(een andere) werkelijkheid overkomt. Met dien verstande, 
dat Glaudemans benadrukt dat de eerste sferen waarin de 
overledene terechtkomt, onderdeel van de illusie uitmaken 
die ons leven op aarde in een bepaalde incarnatie is, terwijl 
Alexander en Stolp die als werkelijkheid zien. 
Margot Krikhaar verschilt hier sterk van. Ze ontkent niet, 
dat wij na ons overlijden kunnen ervaren in astrale  
werelden terecht te komen, maar daar focust ze niet op. Ze 
lijkt daarin de Cursus strikter te volgen dan Glaudemans 
en ze benadrukt dat wat er na de dood lijkt te gebeuren 
door het ego wordt gebruikt ‘om ons dieper in de droom 
te verankeren en deze echt te doen lijken’. Overigens 
stelt zij dat het ook mogelijk is dat de Heilige Geest dit 
gebruikt om de illusie te doorzien en ons uit de droom 
te laten ontwaken. Maar waar ze zich verre van houdt, en 
daarin weet ze zich gesteund door de Cursus, is dat je op 
de diverse astrale en mentale niveaus allerlei ervaringen 
opdoet, onderricht krijgt en lessen leert, waarna je kunt 
besluiten weer in een lichaam te incarneren of, de enkelen 
die daaraan toe zijn, hoger te stijgen om tenslotte op te 
gaan in de eenheid met God (in feite hoe Glaudemans de 
wereld na de dood beschrijft). De reden hiervan is, dat als 
je het leven na de dood zo werkelijk maakt, het al gauw 
kan leiden tot uitstel van de keuze om te ontwaken 

binnen het aardse leven. ‘De Cursus benadrukt dan ook 
dat het “werk” vóór de lichamelijke dood gedaan moet 
worden. Vergeven is iets om tijdens het aardse leven 
te doen, want uitstel werkt niet.’ Natuurlijk is ieder-
een vrij om de keuze om te ontwaken uit te stellen, 
maar dat gaat volgens haar wel in tegen wat de Cursus 
voorstaat. De ‘uitgang’ uit ons droombestaan, het einde van 
de angst, wordt niet gevormd door de dood. ‘Het aanvaar-
den van de Verzoening is de enige “uitgang”: het opgeven 
van het ego en van afscheidingswensen. De enige manier 
om blijvend vrede te verkrijgen, is om te kiezen voor het 
ontwaken, hier en nu.’
Na dit gezegd te hebben, komt ook Margot Krikhaar, op 
basis van haar innerlijke stem die zij als Jezus benoemt, 
met een korte beschrijving van wat er na de dood lijkt te 
gebeuren. Daarbij schetst ze twee mogelijkheden: sterven 
terwijl het ego nog aanwezig is in de denkgeest en sterven 
als de denkgeest het ego al heeft losgelaten. 
Wanneer er nog een ego in de denkgeest aanwezig is, blijft 
hij binnen het astrale gebied. Dat kan korter of langer 
duren, maar stelt ze, ‘Jezus benadrukte dat in het 
grootste deel van de gevallen de (ego)denkgeest zeer snel 
een nieuw aards leven projecteert.’ Want zolang ‘de schuld 
in de denkgeest nog niet is losgelaten, moet er een vrijwel 
eindeloze reeks lichamen en aardse levens worden 
geprojecteerd’. En daarbij hangt het geheel van de 
voorkeur van de denkgeest zelf af wat hij projecteert. Zo 
menen denkgeesten die vooral angst en schuld, woede en 
haat projecteren, zichzelf in de astrale wereld bijvoorbeeld 
in een duistere en haatdragende omgeving aan te treffen, 
de zogeheten ‘helse’ lagen van de astrale wereld.
In het geval dat het ego tijdens het aardse leven al is 
losgelaten, vormt het lichamelijke sterven de voltooiing 
van het ontwakingsproces. Maar ‘ook in dit geval dient 
zich, na het loslaten van het fysieke lichaam, eerst het 
astrale gebied aan’. De eventuele onverwerkte zaken die 
dan in het astrale gebied opdoemen, vormen nu ech-
ter geen beletsel. Ze verdwijnen alsnog, en God zet de 
laatste stap: je gaat als het ware door de poort van de He-
mel. Volgens Margot Krikhaar beschrijft Jezus dit als een 
gewaarwording van geheel en al oplossen en alszodanig de 
eenwording bereiken met God: ‘Wat er vanaf dat moment 
gebeurt is te onbeschrijflijk voor woorden, maar ik verzeker je wel 
dat het de meest heerlijke ervaring wezen zal die je ooit zelfs 
maar in geringe mate hebt geproefd.’ En daarmee komt er een 
einde aan de zinloze reis door de afscheiding, aan ‘de tijd 
van verschrikking’. •

Margot Krikhaar. Ik ben niet een lichaam; persoonlijke 
notities over ziekte en sterven in het licht van Een 
cursus in wonderen. Inner Peace Publications, 
Soest, 2013. 189 blz., €19,95

Hans Stolp. Wat gebeurt er als je doodgaat? 
AnkhHermes, Utrecht, 2013. 143 blz., €12,95

Eben Alexander. Na dit leven. Bruna Uitgevers, 
Utrecht, 2013. 208 blz., €17,95

Willem Glaudemans. Boek van het eeuwige leven; 
een cursus in sterven. AnkhHermes, Utrecht, 2012. 
172 blz., €19,99

De werelden die Glaudemans 
beschrijft zijn van een duidelijk 

voelbare schoonheid

De ‘uitgang’ uit ons droom
bestaan, het einde van de angst, 
wordt niet gevormd door de dood
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Dank diep en buig, want het gaat om complete overgave.

Daar is de vervulling; de inspiratie.

Ientje Dooijes-Bosma

Band of halsband

Een boeiend boekje heeft Marianne Langemeijer 
geschreven met Individuele Opvoedopstellingen; een 
praktische handleiding voor professionals en bewuste 
ouders. Deze  herziene uitgave is helder en 
toegankelijk. Langemeijer schrijft over ruis en 
problemen in ouder-kindrelaties, de mogelijke oor-
zaken daarvan en hoe met eenvoudige interventies 
helderheid kan ontstaan bij met name de ouders. 
En daarin ligt vaak de oplossing besloten.
Langemeijer is bekend met het werk van 
Hellinger, Byron Katie, Douwe Tiemersma en 
NLP. In het boek is de weerslag daarvan te 
vinden. Ze treedt buiten beperkende interpretaties 
en vertrouwt op de onderstroom van eenheid in 
alle relaties. 
Langemeijer werkt met mensen individueel met 
behulp van vloertegels, zoals ook door Ingrid 
Dykstra beschreven in Kind en familielot (besproken 
in VHTH 2009/1). Elke tegel representeert iemand 
in het systeem. De ouder legt de tegels op de 
grond en gaat op elk daarvan staan. Voelt vervol-
gens intuïtief hoe het is op die plek en wat nodig 
is om verder te kunnen met het leven. Dit is vaak 
voldoende om tot een essentieel inzicht te komen, 
wat direct van invloed is op de relatie met het kind. 
Het levert ontspanning in de ouder-kindrelatie, een 
band in plaats van een halsband. De theoretische 
uitleg wordt geïllustreerd aan de hand van 
voorbeelden uit de praktijk. 
Als je werkt ligt op het terrein van diepgaande 
oplossingen vinden in moeizame ouder-
kindrelaties, of als je een ouder bent in zo’n 
situatie en daarin iets wil verbeteren, dan is dit 
boek een aanrader. 

Els Thissen

Marianne Langemeijer. Individuele Opvoedopstel-
lingen; een praktische handleiding voor professionals en 
bewuste ouders. Scrivo Media. Bennekom, herziene 
uitgave 2013. 128 blz., €19,95
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Tity Kuiken (1947) woont buiten Kraggenburg in 

de Noordoostpolder, is getrouwd en heeft 

kinderen en kleinkinderen. Nu zij gepensioneerd 

is, werkt zij als trainer, coach en inspirator. 

Zij deed de CALO (lerarenopleiding lichamelijke 

opvoeding) en de VO (voortgezette opleiding) 

van de Sociale Academie. 

Annemarie van Unnik

ls Thissen kwam naar de polder voor een 
lezing. De volgende ochtend hadden we een 
prachtig gesprek over duurzaamheid. De puur-
heid waarmee zij daarover sprak! Toen heb ik 

me geabonneerd op haar blad en ik vind het voeding 
voor de ziel. En ook is het leuk om via VHTH op de 
hoogte te blijven van wat zij doet, want zelf doe ik ook 
aan coaching en energetisch werk.’
 
‘Op de lagere school (twee lokalen met zes klassen erin) 
deden we in de pauze met alle leerlingen een spel dat ik 
had ingezet. En eigenlijk ben ik dat blijven doen; ik vind 
het fijn om mensen samen in beweging te zetten. Het is 
een leidraad in zowel mijn beroeps- als privéleven.
Van de tijd in mijn Friese geboortedorp herinner ik me 
vooral het buitenspelen en polsstokspringen. Van daaruit 
verhuisden we naar Emmeloord waar ik als oudste van 
vijf in ons ondernemersgezin, medeverantwoordelijk was. 
Dat bracht spanning met zich mee: dreigende faillisse-
menten en er was veel ziekte. Na een fantastische tijd op 
de CALO trouwde ik met Henk en toen de kinderen 
zich aandienden, stopte ik met gymles geven. Zo ging 
dat in die tijd. Henk werkte in een familiebedrijf waarbij 

vrouwen geacht werden zich er niet mee te bemoeien en 
dat was lastig voor mij. Ik ging me bezighouden met 
kerkelijk opbouwwerk, met de focus op beleving, en 
ontwikkelde daarvoor methodieken. We begonnen 
woorden te geven aan ons godsbeeld. We wilden zelf 
nadenken, erváren, en niet langer opgelegd krijgen van 
bovenaf. Emancipatie! Dat mijn houding me binnen het 
familiebedrijf niet populair maakte, was ook lastig voor 
Henk. En zonder de diepe liefde tussen ons had onze 
relatie het niet gered. Ik heb naast het moederschap nu 
eenmaal werk nodig om samen gelukkig te kunnen zijn. 
Ik ging de voortgezette opleiding van de Sociale 
Academie doen en op de dag van mijn diploma kreeg ik 
een sollicitatieverzoek van het Centrum van vrouwen-
emancipatie in Lelystad. Een godsgeschenk!’

 
Ieder mens heeft zijn eigen proces
‘Tijdens hun studietijd werden onze twee dochters 
ernstig ziek door een immuunziekte. Het duwde ons 
uit onze patronen. Mijn ideaal was dat zij zouden gaan 
werken, maar dat ging nu niet door. Het was een zeer 
moeilijke tijd, waarin ik moest leren mijn daadkracht en 
overbezorgdheid te temperen. De ene dochter koos meer 
voor alternatieve en de andere voor reguliere gezond-
heidzorg. De eerste vorm ligt me meer. Maar ik ben ten 
diepste gaan voelen dat ieder mens zijn eigen proces 
heeft en sta nu in vertrouwen achter beiden. Wij stelden 

onze verwachtingen bij en gaan open, behulpzaam en 
respectvol om met elkaar en hebben ook ons eigen leven. 
Wat het me bracht is dat ik, net als zij, dichter bij mezelf 
sta en luister naar signalen van lichaam en geest. 
Naarmate ons huis meer ingebouwd raakte, en met de 
pensionering in zicht, ontstond het verlangen naar meer 
lucht zien. Dat lukte met de koop van deze polder-
boerderij met uitzicht tot aan de dijk. Een naam was er 
direct: Het huis waar de stilte spreekt. En inmiddels is dat 
zo. Henk en ik vinden het fijn de plek te delen. Hij zorgt 
voor het onderhoud en ik ontvang mensen en doe de 
groepen: teambuilding, zingeving, verdieping, dromen, 
vrouwen ontmoeten vrouwen, enz. En dit in de mooie 
lichte groepsruimte in de schuur. Wat ik verdien gaat naar 
Microkrediet. Verder doe ik vrijwilligerswerk rond 
zingeving en duurzaamheid. Mijn talenten inzetten voor 
de gemeenschap in de polder maakt me gelukkig. En 
mijn slagzin is: Voldoening is goud waard.
Wat me dicht bij liefde brengt, zijn echte ontmoetingen. 
Dat voedt me en daarmee kan ik ook anderen geluk-
kig maken. En ik ben rijk aan mooie ontmoetingen: op 
straat, in de groepen, met kleinkinderen. Ik word 
eigenlijk steeds stiller en levendiger. Als poldervrouw 
woon ik in de leegte, maar iedere dag is gevuld.’
 

Zeven keer om de schuur
‘De kunst van de werkelijkheid leven, ligt in het weten 
dat alles en/en is. Voorheen neigde ik ernaar de dingen 
mooier te maken dan ze waren - en ik wendde me af van 
nare gevoelens door te rennen of plannen. Nu doorvoel 
ik ze en weet... ze gaan voorbij. In geval van paniek loop 
ik zeven keer heel bewust om de schuur opdat, gebaseerd 
op het Bijbelse Jericho, de muren van angst het begeven. 
Of ik druk me uit in beeld of taal. Ik laat zowel kracht 
zien als kwetsbaarheid; zo binnen zo buiten. Toen ik 50 
was heb ik alles gedaan wat ik altijd al wilde: naar het 
Oerol festival, een aurareading, een oude hospita bezoe-
ken. En toen ik 60 ging worden en hier net woonde, 
vroeg ik vrouwen uit de omgeving me te helpen bij die 
overgang. We beleefden toen een geweldige bijeenkomst 
met elkaar, en sindsdien komen we hier maandelijks bij 
elkaar rond een thema.
Krap twee jaar terug viel Henk van het dak en daalde er 
een traumahelikopter neer in ons harmonieuze leventje. 
Ik verbleef 14 dagen in het gastenverblijf van het zieken-
huis; een heel spannende tijd. Maar fietste ik door het 
bos dan genoot ik. Zoiets had ik vroeger niet gekund. 

Ook was er een helderheid rond zijn situatie. Ik wist wat 
er speelde - en wat kon of niet kon. Sindsdien steken die 
stemmetjes die me vertellen dat ik anders moet zijn dan 
ik ben, nog maar zelden de kop op. En als het gebeurt 
ondervang ik ze. Ik kan steeds beter de werkelijkheid 
leven. Wel ben ik door Henks hersenletsel in hem mijn 
oude maatje kwijt. Heel vreemd als je je partner een 
beetje verliest. Innerlijke dingen delen lukt niet meer. 
Zelf weet hij dat niet, of soms een beetje. Het was 
voor mij lastig te bevatten en het kostte veel innerlijke 
discipline om niet vooruit te kijken, maar puur te leven 
wat er is. Net als bij de ziekte van onze dochters is er de 
uitdaging verwachtingen los te laten. Ik ben er natuurlijk 
stikverdrietig over geweest. Maar ik ben ook een mens 
voor heel veel mensen. Ik ben met zovelen in relatie - en 
steeds meer ook met de natuur.’
 
Als woorden tekort schieten
‘Ooit deed ik de opleiding tot uitvaartverzorgster en 
heb ik opgeschreven hoe ik zou willen dat het afscheid 
verloopt. Als woorden tekort schieten, kunnen symbolen 
veel uitdrukken en gevoelens kanaliseren. Ik ben echt 
van het leven en hoogtepunten vieren,  en van symbolen 
en rituelen. God is voor mij Ik Ben die Ik Ben. En bang 
voor de dood ben ik niet. Maar wat ik van belang vind 
is dat als ik sterf, ik schoon ben met iedereen. De dood is 
een nieuwe fase waarvan ik geen voorstelling heb. En ik 
vertrouw erop, dat het zal gaan zoals het moet gaan. Wat 
me aan bijna-dood-ervaringen fascineert, is dat er zoveel 
meer is dan we kunnen snappen. Tegelijkertijd ervaar ik 
er wel iets van. Steeds meer voel ik verbanden aan en in 
die zin ben ik visionair.
Ik leef zo fijn hier in de natuur. Van april tot oktober rijd 
ik ‘s ochtends naar de dijk met mijn badpak onder m’n 
pyjama, om te zwemmen in het koude, zwarte water. En 
na een paar minuten verdwijnt dan de kou. Als het mistig 
is, vraag ik me af wat er mistig is in mijn leven. En als het 
stormt, concentreer ik me op de rust onder de golven. 
Dat doe ik ook in geval van ziekte van mijn man of de 
meiden. Ik verbind het zwemmen met mijn leven en met 
de natuur. Een sensatie! En samen met gebed is het een 
mooie basis voor de dag. Water is belangrijk voor me, 
we gaan graag naar Terschelling. De brede stranden, eb 
en vloed. Het één bestaat niet zonder het ander: en/en. 
Het kan eb zijn, maar er komt altijd weer vloed. Eb en 
vloed... zoals het gaat zo is het goed. •
www.titykuiken.nl  

Zo binnen zo buiten 

‘E
Als poldervrouw

woon ik in de leegte,

maar iedere dag is

gevuld

De kunst van

de werkelijkheid leven

ligt in het weten

dat alles en/en is

Nare gevoelens?

Ik doorvoel ze en weet

dat ze voorbij gaan
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‘Wat valt me toch op aan dit 
boek,’ is mijn eerste gedachte als 
ik Wonderen, werk & geld; de wet van 
voorzienigheid van Marianne 
Williamson opensla. Het is de op-
maak, die anders is dan gebruikelijk. 
De pagina’s zijn niet uitgelijnd op 
rechts! Dat is even wennen.
Los daarvan ben ik erg benieuwd 
naar de inhoud. 
Het gebruikmaken van de term 
‘de wet van voorzienigheid’ doet 
me sterk denken aan The Secret. 
Daarin wordt, zo heb ik het begre-
pen, sterk de nadruk gelegd op de 
maakbaarheid van het leven. Als je 
goed je best doet en focus houdt, 
dan kun je rijkdom en overvloed 
creëren. Even was ik bang dat 
Williamson ook die kant op zou 
gaan en gelukkig doet ze dat niet. 
Williamson zegt dat als we liefde 
tot ons uitgangspunt maken, ‘het 
leven zelf ’ ons goed gezind is. En 
‘als je je identificeert met de spiri-
tuele werkelijkheid, ben je aan geen 
enkele wet onderhevig, behalve aan 
die van God’. Ook spreekt ze over 
de Eeuwige Onderwijzer die ieder 
van ons beschikbaar heeft en die 
helpt de kloof tussen angst en liefde 

te overbruggen op momenten dat 
we het zelf niet in huis hebben. Die 
Eeuwige Onderwijzer kennen we 
onder verschillende namen, zoals de 
Trooster, Jezus of de Heilige Geest. 
Williamson is goed ingevoerd in 
ECIW, wat duidelijk merkbaar is in 
dit boek. Daarom is het ook voor 
enthousiaste Cursuslezers boeiend. 
Bovendien heeft ze een manier van 
schrijven, die het gedachtegoed van 
de Cursus als het ware ‘vertaalt’ naar 
meer eigentijdse taal.
Williamson legt uit dat de wet van 
de voorzienigheid actief is in het 
leven. Het is de natuurlijke 
werking van het universum zelf. Als 
je je openstelt voor liefde, gebeuren 
er  wonderen. De uitnodiging is 
dus de focus op liefde te hebben, 
waarmee deze wet van voorzienig-
heid geactiveerd wordt. En liefde is 
de brandstof. Een negatief zelfbeeld 
daarentegen, zegt Williamson, 
deactiveert die wet. Net als woede 
en schuldgevoel. Niet aan beginnen, 
of niet mee doorgaan dus! De focus 
verleggen richting liefde.
Thema’s die ook aan de orde 
komen, zijn geluk of gelijk, 
verantwoordelijkheid nemen, 
overgave en vergeven.
Een mooi citaat is: ‘Het is net alsof 
ik de mensen die me kwetsen op 
een voetstuk plaats. Als ik denk dat 
ze me het goede kunnen ontne-
men, denk ik dat zij machtiger 
zijn dan God, aangezien ze me iets 
kunnen ontnemen waarvan God 
wil dat ik het heb’. Mooi toch! Als 
je je dat laatste realiseert, waar zou 
je je dan ooit nog zorgen of druk 
over maken?
Williamson nodigt uit een pro-
bleem in handen van God te leggen 

en te bidden, ons denken over dat 
probleem te veranderen. En je te 
realiseren dat woede en veroorde-
ling ervoor zorgen dat heling wordt 
uitgesteld.
‘Kiezen voor het pad van liefde 
betekent niet dat we het belang van 
rechtvaardigheid over het hoofd 
zien,’ zegt Williamson. Ze heeft 
het hier naar mijn idee over twee 
verschillende grootheden, zoals de 
Cursus spreekt over twee verschil-
lende niveaus. Enerzijds liefde als 
uitdrukking van eenheid, anderzijds 
rechtvaardigheid in een wereld van 
dualiteit, waar een ‘ja’ en ‘nee’ elkaar 
schuldeloos aanvullen.
Nog een citaat: ‘Het is niet moge-
lijk om niets of niemand te dienen. 
Bid dat je het universum mag 
dienen en het universum zal jou 
dienen. Wat proactief in dienst staat 
van de liefde wordt beschermd en 
kan niet in de greep komen van de 
angst’.
Het is een leuk boek om te lezen; 
een goede mix van theorie en 
praktische toepassing, waarbij hel-
der is dat het ego niet de chauffeur 
van het leven is of kan zijn. ‘Het 
besef dat deze goddelijke kracht 
in ons is maar niet van ons, is een 
voorwaarde voor de juiste werking 
van onze geest en ons hart.’
Ik denk dat ik het nog een keer ga 
lezen!

Els Thissen

Marianne Williamson. 
Wonderen, werk & geld; de wet van 
voorzienigheid. De Zaak, 2014. 
€19,95
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p computerles heb ik een man leren kennen 
die notaris is. Dat vond ik interessant. Ik heb 
met en om hem gelachen en dat resulteerde 
in een afspraak. Ik moest vooraf wel mijn 

best doen de afspraak niet al helemaal in te vullen. Als ik 
daarmee bezig was, hoorde ik een stemmetje dat ik daar-
mee kon ophouden, omdat het altijd anders gaat dan wat 
ik me voorstel. Ook wist ik niet of ik me gevleid voelde 
omdat hij met mij uit wilde, of dat ik met hem uit wilde 
omdat hij notaris is. Ik voelde geen verliefdheid en vroeg 
me af wat ik van hem wilde.
Ik ben opgevoed met het idee op te moeten kijken 
tegen mensen als notarissen, dokters, leraren, directeuren, 
advocaten, priesters... en merkte dat dit nog latent in 
mij aanwezig is. Tijdens de les konden we het goed met 
elkaar vinden en ik was nieuwsgierig hoe het zou zijn als 
we elkaar ergens anders zouden ontmoeten. We waren 
het er over eens, dat we elkaar zonder computerles nooit 
zouden hebben ontmoet. Hij zou, vanwege mijn 
kledingstijl, gedacht hebben dat ik van een andere 
planeet kwam. En ik, dat notarissen stoffige mannen zijn, 
die geen gevoel voor humor hebben. Dat beeld 
veranderde door hem.

Op zondagmiddag zijn we naar een theaterstuk gegaan. 
Toen hij aankwam rook ik dat hij alcohol had gedronken. 
Bij de computerles had ik dat ook al geroken en gezien 
dat zijn handen beefden. De gedachte was toen dat hij 
wel erg graag alcohol drinkt. Omdat dit mijn 
zaken niet zijn, probeerde ik daar niets van te vinden, 
maar ik registreerde het wel. Tijdens de voorstelling zat 
hij al snel te knikkebollen. Het was ook een saai stuk! 
Vroeger zou ik dit vreselijk hebben gevonden. Nu zag ik 
het als een les om ook hier niets van te vinden. Ik kon er 
zelfs om glimlachen. Daarna gingen we wat drinken. 
In dat uurtje dronk hij vier bellen wijn. Ik drink geen 
alcohol en zag hem veranderen. Het werd er niet 
gezelliger door. Hij moet niks van spiritualiteit hebben. 
Hobby’s heeft hij niet, en hij gaat zelden uit. Toen moest 
hij naar huis om te koken. Hij vroeg me niet mee. Het 
verbaasde me dat ik me niet afgewezen voelde. Ook niet 
toen hij mij thuisbracht, geen andere afspraak maakte, en 
niet mee naar binnen wilde. Dat voelde heel volwassen 
voor mij. Onvolwassen vond ik dat ik me door hem 
thuis heb laten brengen met de auto, terwijl hij zoveel 
gedronken had. Dat doe ik nooit meer!
Ik heb hem in een mail bedankt dat hij een rol heeft 

gespeeld in het door mij loslaten van het opkijken naar 
mensen met een betere opleiding. Door hem heb ik 
ervaren dat ik me niet minderwaardig hoef te voelen. 
Dat ik als mens net zo waardevol ben. Daar ben ik hem 
dankbaar voor. Ik kreeg een mail terug met ongevraagd 
advies over hoe ik moest omgaan met mijn verleden. Dat 
viel niet in goede aarde bij mij en ik kon er niets mee. 
Vanochtend stond ik op met een gevoel dat ik hier niet 
mee moet doorgaan. Dat heb ik hem gemaild. Ik voel me 
opgelucht en blij. Dat zegt me dat ik de juiste keuze heb 
gemaakt! Ik kies voor innerlijke vrede.

Liefs van Emina
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Ik kan er bewust voor kiezen 
van binnen vredig te zijn, 
wat er buiten mij ook maar gebeurt 
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•  Louise Hay. Een warme douche. De Zaak, 2013. 255 blz.,  €14,95

• Mr. Sonja Ortmans. Recht uit het hart; een zoektocht naar holisme en compassie in het recht. De Zaak, 2012. 

 Nu in de aanbieding €4,95

• Elisabeth Haich. Inwijding; priesteres in Egypte. 12e bewerkte druk. AnkhHermes, Utrecht, 2012. 438 blz., €29,95
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Ik kan lijden onder wat mensen moeten meemaken,

maar het zijn allemaal kansen om vrij te komen.

Ik geloof alleen in een weg die bevrijdt.

Ientje Dooijes-Bosma
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LAAT JE VERRASSEN...
De liefde aan het woord

Het leven is simpel, althans als we luisteren naar de liefde. 
Wat zou de liefde zeggen, in dialoog met het verstand, de berekening en de angst? 

Lees het antwoord in een gedicht van Remco Campert.

Ga naar de blog op: www.vanharttothart.org

Om een gedegen recensie over 
Inleiding tot Een cursus in wonderen 
van Kenneth Wapnick te schrij-
ven, besloot ik elke relevante 
opmerking alvast te onderstrepen. 
Resultaat: aan het eind van de 
rit was álles onderstreept. Dat 
schoot dus niet op. Nog maar een 
keer lezen dan? Geen probleem 
– graag zelfs! 
Wapnicks boek is er één van het 
soort waar ik nooit genoeg van 
krijg. Dat een verlangen naar 
eeuwigheid oproept: een 
perpetuum mobile waar ik nooit 
meer uit wil stappen, omdat het 
telkens nieuwe ‘AH’-erlebnisjes 
biedt. Betere titel was wellicht 
geweest: ‘ECIW in de snelkook-
pan’, want alle krenten uit de 
Cursuspap zijn hier niet alleen 
verzameld, maar ook zo helder 
uitgelegd dat het walhalla ter 

plekke lijkt te verschijnen.  
Na een samenvatting van de ont-
staansgeschiedenis van de Cursus 
neemt Wapnick ons aan de hand 
om uit te leggen wat eenheid-
van-denken is. Wat het ego met 
ons doet; waarom oorzaak en 
gevolg één zijn; over ontkenning, 
projecties en schuldspelletjes; over 
speciale relaties (‘een regelrechte 
vervorming van de liefde’) versus 
heilige relaties; hoe alleen onze 
eigen gedachten ons tot slachtof-
fer maken; waarom en in hoe-
verre het Christendom correcties 
behoeft en hoe de uitbreiding 
van de geest werkt - om maar 
een willekeurige greep uit deze 
heerlijke potpourri te doen. En 
dat alles in een verslavend wel-
dadige taal, die voortdurend her-
kenning en bevrediging oproept: 
‘ja, zó is het, eindelijk worden er 
woorden gegeven aan dat wat ik 
“ergens” al wist’. Terwijl Wapnick 
zelf - oh, ironie - nu juist uit 
de Cursus citeert: ‘woorden zijn 
slechts symbolen van symbolen’. 
Als betrof het een koan; hoe klap 
je met één hand?
Uiteraard benadrukt Wapnick 
regelmatig de essentie van ECIW: 
‘Door onze schuld in de ander te 
vergeven, vergeven we de schuld 
in onszelf. In deze zin, ik herhaal 
het, vind je de totale inhoud 
en de kern van Een Cursus in 
Wonderen’. Maar daar omheen 

geeft hij alle handvatten om ook 
daadwerkelijk zover te komen. 
Ik zei het al: een snelkookpan. 
Voor mij persoonlijk zou één 
passage trouwens al reden genoeg 
zijn om het boek aan te schaffen. 
Tot nu toe had ik nooit begre-
pen wat er bedoeld werd met de 
stelling: ‘Jezus heeft onze zonden 
op zich genomen’. Ik vond dat 
eigenlijk altijd lariekoek en nie-
mand, echt niemand die ik ernaar 
vroeg, wist mij uit te leggen hoe 
de vork in de steel zat; het was 
gewoon zo... Wapnick is in mijn 
beleving de eerste mens die met 
een plausibele verklaring komt. 
Kort door de bocht gezegd, heeft 
het te maken met de genoemde 
vaststelling, dat oorzaak en gevolg 
één zijn: zonder gevolg geen 
oorzaak en vice versa. ‘Zonde’ 
bestaat dus alleen door ons geloof 
erin, want de enige Oorzaak is 
God - en daarmee het eeuwige 
leven. Niet te volgen? Kan ik 
me voorstellen. Gelukkig staat 
het allemaal helder uiteen gezet 
op pagina 96/97. Lezen dus, dit 
boek.

Emma Veenstra

Kenneth Wapnick. Inleiding tot 
Een cursus in wonderen. 
Herziene Nederlandse vertaling. 
Inner Peace Publications. Soest, 
2011. 109 blz., €14,95
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leven als een elastiekje haar spirituele 
ontwikkeling tijdens de periode dat 
ze terminale kanker had. Ze doet dit 
met humor, in spreektaal, recht voor 
z’n raap, waardoor het boek niets 
zweverigs heeft en leest als een trein.
Als Katja Swager te horen krijgt dat 
ze kanker heeft, behoort alleen een 
palliatieve behandeling nog tot de 
mogelijkheden. Ze krijgt bestra-
ling en chemotherapie, die haar zo 
onderuit halen dat het niet meevalt 
om te blijven geloven in een goede 
afloop, die voor haar bij voorbaat 
vaststaat. Dan krijgt ze tot haar grote 
verbazing innerlijke beelden te zien. 
Daarin verschijnt een man die ze 
haar mentor noemt. Hij toont haar 
een krachtbron om in te baden als 
ze geen energie meer heeft. Op die 
plek gaat ze een gesprek aan met 
het kankergezwel. Als ze de tumor 
heeft horen uitleggen waarom deze 
er is, toont Katja zoveel begrip dat 
ze de tumor liefdevol op schoot 
neemt en geruststelt. Haar mentor 
confronteert haar met oud zeer uit 
dit en vorige levens, narigheid die 
weggestopt is in plaats van verwerkt. 
Telkens weer brengt hij haar tijdens 
meditaties naar situaties die haar le-
ven nadelig hebben beïnvloed, zodat 
ze zich hiervan bewust wordt en 
zichzelf en de betrokken personen 

kan vergeven. Katja doet dit met 
hart en ziel. Haar grootste tegen-
stander is het ego dat alleen kan 
denken en niet kan voelen. Ze leert 
te zien dat alles wat in haar leven is 
gebeurd, een levensles inhoudt die 
niet vanuit het hoofd maar 
vanuit het hart geleefd mag worden. 
Ze leert van zichzelf te houden, 
waardoor ze haar grenzen eindelijk 
leert kennen en respecteren. Haar 
transformerend werk tijdens deze 
innerlijke belevenissen verandert 
haar visie in het dagelijks leven. 
Ze heet alles welkom wat in het hier 
en nu verschijnt, zonder oordeel. 
Ze herkent dat alles wat er om haar 
heen gebeurt betekenis heeft en dat 
ze de oplossing alleen in zichzelf 
kan zoeken. 
In dit boek laat Swager zien dat het 
lichaam een illusie is, dat het spiri-
tuele proces ertoe doet en haar tot 
haar bestemming brengt. Het gaat 
niet over ziekte maar over genezing, 
over terugkeer naar leven vanuit het 
hart.

Mieke de Bock

 Katja Swager. Leren leven als een 
 elastiekje; het vinden van je plek op    
 aarde. 7 Hathors Publishing, 2012. 
 371 blz., €22,50
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Liefde zou jou vragen alle verdedigingen 
als louter dwaasheid af te leggen 

(ECIW WdI.170.5:4)


