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  Inleiding

Via Linkedin kwam ik in contact met Lies Kruiniger. Ik had 
een artikel op een forum geplaatst over het boek ‘De bril 
nader bezien’ van Pieter Wierenga, zie hoofdstuk 1. Na het 
lezen van mijn bericht is Lies, zijn bril af gaan zetten. Hij 
kwam hierbij van alles tegen, euforie, frustratie, een wazi-
ge wereld en wonderlijke zichten met veel meer intensiteit 
en kleur. Hij ging geïnspireerd door mijn verhalen op mijn 
website op blote voeten lopen, ook in de sneeuw. Wat resul-
teerde in leuke ontmoetingen met twee dames die hem ver-
wonderd toespraken. 

Op het forum van Linkedin deelt hij zijn ervaringen, op een 
leuke, humoristische, herkenbare manier geschreven. Met 
zijn toestemming mocht ik zijn verhalen op mijn website 
VolZicht.nl zetten. Het werd een echte feuilleton. Jammer 
om het zo alleen op mijn site te hebben staan, bedacht ik, en 
stelde voor om alle verhalen bij elkaar te verzamelen en er een 
e-book van te maken. Zo gezegd, zo gedaan. En hier is hij dan: 
het boek ‘Waarnemen met nieuwe ogen’ van Lies Kruiniger.

Ben je zelf ook bezig om weer te gaan zien zonder bril of len-
zen, dit boek zal je helpen in de herkenning. Laat je inspire-
ren en motiveren door de ervaringen van Lies, om ook (of te 
blijven) waar te nemen met Nieuwe ogen. Mijn advies is om 
het boek uit te printen, en het in een mapje te stoppen, dit 
leest rustiger voor de ogen. Daarnaast is het een waardevol 
document om later nog eens terug te lezen.

Ik wens je veel leesplezier.

Karin Hogenboom
VolZicht

VolZicht.nl
http://VolZicht.nl
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  Introductie
 
Door: Karin Hogenboom

Pieter Wierenga is regressietherapeut en heeft 
al vele boeken geschreven op zijn vakgebied. Hij 
benoemt zijn boek ‘De bril nader bezien’ een leken-
visie op het fenomeen bril, aangevuld met verrassen-
de ontdekkingen opgedaan tijdens regressietherapie.
Hoe komt het eigenlijk dat iemand de wereld als 

wazig gaat zien? Wat is de emotionele oorzaak en wat is 
de functie van een bril voor mensen? Hij beschrijft onder-
meer vier cruciale levensfasen bij het ontstaan van de bril. 
Het is een intrigerend boek waarin voor mij nog duidelij-
ker is geworden hoe blokkades in je leven ontstaan waar-
door je wazig gaat zien. En wat deze blokkades te maken 
hebben met je innerlijke kind. Want eerlijk gezegd kon 
ik daar nooit zoveel mee, met de term ‘innerlijk kind’. 

Pieter noemt de innerlijke kinderen die blokkades hebben 
gecreëerd waakhondkinderen. Hij legt uit dat het bijna on- 
mogelijk is om geen blokkade te creëren omdat de wereld 
van de kinderen en volwassenen zover weg van elkaar 
staan. Om als kind te kunnen overleven heeft het kind wel 
waakhond kinderen nodig. Vaak kiezen één of meerdere 
waakhondkinderen ervoor de wereld wazig te gaan zien. Door 
regressietherapie kun je weer in contact komen met deze 
waakhondkinderen. Als de kinderen zich serieus genomen 
voelen en veilig bij de huidige volwassene, kan het stoppen 
met zijn waakhondfunctie en gaan spelen. Dan verdwijnt de 
blokkade.

regressietherapie.Hoe
regressietherapie.Hoe
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Een bril zorgt volgens Pieter 
naast het compenseren van het 
gebrek aan goed kunnen zien, 
ook voor een veilig scherm tus-
sen zijn drager en de omrin-
gende als bedreigend ervaren 
wereld. Soms duurt het enige 
tijd voordat het veilige scherm 
echt werkt. Bij een kind speelt 
meestal dat het zich in eerste 
instantie met die wazigheid 
ongrijpbaar wil maken. Dan werkt het struisvogelidee: Als 
ik ze niet (goed) kan zien, kunnen ze mij ook niet (goed) zien.

Wanneer het kind met de – voor zijn gevoel opgedrongen – 
bril nog steeds niet helder wilt zien, ontstaat opnieuw de 
noodzaak tot wazigheid en dat leidt vervolgens tot een ster-
kere bril. Zodra het besef aanbreekt dat dit wazige zien zijn 
eigen onveiligheid schept, ontstaat de wil bij het kind om de 
bril als compromis te accepteren.

Pieter pleit ervoor dat er veel meer geëxperimenteerd moet 
worden met brilloos functioneren: “Maak er eens een spel-
letje van, wees nieuwsgierig, laat verbazing toe, onderzoek 
wat er verandert, welke invloed dit op andere zintuigen 
heeft, wat er emotioneel gebeurt; dit zorgt voor lering. Ga 
vooral direct naar eventueel opkomende angsten of andere 
tevoorschijnkomende gevoelens toe. Laat ze er ongestoord 
zijn, ga helemaal erin zitten, wees vooral nieuwsgierig en 
wijs geen enkel gevoel af.”

Ik vond ‘De bril nader bezien’ een prettig leesbaar en intri-
gerend boek. Het is duidelijk geen standaard boek over zien 

Thilly, met lenzen –7:

“Dit is mijn wereld niet! 
Wat doe ik hier eigenlijk? 
Wie heeft dit uitgevonden? Op 
een dieper niveau kies ik hier 
wel voor, lekker wollig. Maar 
om veilig mee te kunnen doen 
heb ik een bril nodig. ”
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zonder bril, maar dat 
maakt hem juist zo boei-
end. Het boek inspireerde 
mij om een keer een sessie 
bij Pieter Wierenga te doen 
en was ook aanleiding om 
meer boeken van hem te 
lezen. De sessie en de boe-
ken hebben mij zelf weer 
een hoop inzichten gege-
ven in mijn eigen zien!

Pieter is 82 jaar oud 
en draagt tot op heden 
geen bril! Wil je het boek 
bestellen, dat kan via 
www.boekenroute.nl

Ter afsluiting een gedicht van Marion Boon uit zijn boek:

 

Ooggetuige Wanja:
“Ik ben zonder bril de supermarkt 
binnengestapt. De groenteafdeling was 
geen probleem, maar toen ik door de 
paden met houdbaar spul liep, vloog het 
me aan. Een explosie van kleur. “Wat 
schreeuwt het!’ Ik werd er misselijk van 
en kreeg hoofdpijn. Ik heb snel mijn bril 
weer opgezet en de sensatie was weg.
Mijn bril is voor mij kennelijk een filter. 
Op de fiets (na de enige drukke over-
steek) mijn bril weer afgezet. Dat was 
veel minder spannend dan ik verwacht-
te. Toen bedacht ik dat ik mijn bril ook 
gebruik om mensen op veilige afstand 
te houden. ”

De bril nader bezien
is op het eerste gezicht een betoog,
en gezien
mijn bijziendheid misschien
en mijn innerlijke kinderen
kan het mij niet werkelijk hinderen
en zie ik al voor me wat je hier zegt
Alsof er een brillenglas wordt afgelegd
Interessante visie,
om in stijl te blijven
Met oog voor detail en de destructieve methoden
die in onze maatschappij worden aangeboden.

Marion Boon

www.boekenroute.nl
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  Voorwoord

Door: Lies Kruiniger

Rond mijn 40e jaar ben ik gescheiden en ervaarde die periode 
als het dieptepunt van mijn leven. Op een zeker moment wil-
de ik zelfs dood en was ik angstig om langs water te lopen, 
bang dat ik in het water zou lopen. Ik was in de war, maar 
vreemd genoeg waren er van die momenten dat mij een 
intens gevoel van vrijheid overviel. Het was heel verwarrend 
en ik werd er een beetje ziek van, zowel geestelijk als fysiek. 
Ik ben naar een zus gegaan, die mij liefdevol heeft opgevan-
gen. Ik kon daar mijn verdriet van de scheiding kwijt. Totaal 
onverklaarbaar en onverwachts kwam er ook ineens een 
ander verdriet tevoorschijn, dat nog veel groter bleek te zijn. 
Het verdriet van het overlijden van mijn moeder, dat ik 35 
jaar had weggestopt. Het kwam er in alle hevigheid uit. 

Er ging ineens een nieuwe wereld voor mij open en ik wist 
er geen raad mee. Diep van binnen voelde ik een intense vrij-
heid, die ik in mijn leven niet eerder had gekend. Ik besprak 
het met mijn maatschappelijk werker, die mij tijdens mijn 
scheidingsperiode begeleidde. Hij raadde mij aan om spiri-
tuele boeken te gaan lezen. Na verloop van tijd werd ik geïn-
teresseerd in spiritualiteit en bezocht ik workshops en ging 
spirituele opleidingen volgen. Mijn leven veranderde. 
Dit vond mijn familie verre van plezierig en hadden last van 
mijn spirituele benadering van het leven. Zij wilden mij zien 
als de Lies van voor de scheiding. 

  Innerlijke problemen
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Tot op de dag van vandaag, zo’n 27 jaar later, is er met de 
meesten nog steeds een verwijdering. Niet dat we ruzie heb-
ben, maar we spreken elkaar niet meer van hart tot hart.  
Het is uiterlijk vertoon, wat ik zo goed ken van vroeger tij-
dens mijn jeugd. 

Wanneer ik mijn leven overzie, dan kan ik mijn leven in 
twee delen knippen. Het leven voor mijn scheiding waar 
mijn gevoel in grote mate onbewust onderdrukt was en het 
leven na mijn scheiding, waar mijn gevoel zich steeds verder 
ontwikkelde. 

Ik kom nu in gebieden terecht, waar ik vroeger geen weet 
van had. Ik voel energie door mijn lichaam stromen, ik voel 
contact met mensen die overleden zijn, ik voel dat er veel 
meer is tussen hemel en aarde, ik kan intens van de stilte 
genieten en ik ben heel vaak dankbaar om niets. Ik leef in 
een wereld, die nauwelijks grenzen kent. 

Soms komt echter de angst nog wel eens boven wat mijn 
omgeving van mij vindt. Een gevoel van afwijzing, die mij 
dan soms nog parten speelt.
 
De periode van mijn 6e levensjaar tot mijn 16e jaar heeft een 
grote impact op mij gehad. Mijn vader hertrouwde ongeveer 
anderhalf jaar na het overlijden van mijn moeder. Mijn stief-
moeder voerde een schrikbewind en daar had ik mij maar in 
te schikken. Er zijn vele momenten geweest dat ik mij ver-
loren heb gevoeld en de steun van mijn vader node miste. 
Een moment dat ik mij nog kan herinneren, was dat mijn 
stiefmoeder na onenigheid, aangaf tijdens het middageten, 
dat ik naar een gesticht zou moeten. De spanning was dan 
te snijden en mijn vader durfde dan zijn mond niet open te 
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trekken. Mijn vader hanteerde de mantel der liefde en dat 
is funest voor kleine kinderzieltjes. Het was zijn angst, die 
hem belette om zijn vuist op tafel te slaan. Hij had het slecht 
en wist zich geen raad. Hij kropte alles op. 
Mijn vader vertelde toen ik volwassen was, dat hij drie dagen 
na het huwelijk al spijt had.

Ik kan mij nu voorstellen, dat ik mijn ogen wilde sluiten voor 
dit huiselijk geweld en dat dit wel eens de oorzaak geweest 
zou kunnen zijn dat ik fysiek slechter ging zien. 

Rond mijn twaalfde werd mij een bril aangemeten, zoals bij 
ieder kind een bril wordt aangemeten, wanneer die op het 
schoolbord niet goed kan zien.  

Het afzetten van mijn bril is niet zonder slag of stoot gegaan. 
Soms was het een gevecht en heb ik met regelmaat gedacht 
om het bijltje er bij neer te gooien. 

Het boek van Karin en de oefeningen hebben mij diep 
inzicht verschaft. Ik heb er enkele beschreven met een link 
naar de fysieke en mentale veranderingen c.q. genezing, Ik 
weet inmiddels dat het van mij afschrijven een extra dimen-
sie heeft gegeven aan mijn totale genezingsproces. 

Dank aan jou Karin en aan de lezers van het forum, die mijn 
worstelingen herkenden en erkenden. 
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De bril af in de stad

Gisteren reisde ik met mijn vrijvervoertje van de NS en was 
in Alkmaar beland. Ik had geen plan of doel. Ik volgde mijn 
impuls. Zo liep ik in Alkmaar heerlijk in het zonnetje en wat 
komt spontaan opzetten? Ja… De bril van jou, Karin. Ik deed 
hem spontaan af en wie schetste mijn verbazing? Ik had 
hem niet echt nodig! 

Dan zou je zegggen: “Oké toch, dan doe ik die bril toch nooit 
meer op?’’ Mijn gedachten waren het er echter niet mee eens. 
Er fluisterde in mij een klein stemmetje dat ik er met bril 
beter uit zie. Tijdens de wandelingen in Alkmaar en daarna 
Den Helder en Texel kwam ik tot nog een andere conclusie. 
Die was dat ik bang was om iets te missen. Uiterlijk vertoon 
en controle blijken dus remmers te zijn om het leven vrijuit 
te zien en te leven. 

Mijn oude manier van denken houdt mij met regelmaat in 
de greep en is belangrijk om hier van bewust te worden. 

Eigen wijze 
Ik ben er in de loop der jaren achtergekomen dat mijn 
lichaam en mijn geest alleen maar gezond kunnen wor-
den, wanneer ik aangesloten ben op mijn gevoel. Wanneer 
ik vertrouw op mijn intuïtie kan ik er van op aan dat mijn 
lichaam exact aangeeft, wat goed voor mij is. ik heb in de 
loop van de jaren geleerd dat wanneer ik ergens pijn heb, dat 
ik dan het beste met mijn aandacht er naar toe kan gaan. 
Het genezingsproces wordt dan op onverklaarbare wijze 
in gang gezet. Er blijken dan nieuwe cellen te worden aan-
gemaakt, heb ik wel eens gelezen. Ik geloof dat. Wanneer 

1   Eigenwijs
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echter mijn geconditioneerde denken nog parten speelt, zul-
len mijn lichaamscellen dienovereenkomstig reageren en 
worden cellen aangemaakt volgens de oude receptuur. Het 
is heel wonderlijk allemaal en dat is heel zacht uitgedrukt. 
Wanneer ik bijvoorbeeld mijn bril c.q. mijn beter voorko-
men naar de buitenwereld toe, laat prevaleren boven mijn 
algehele gezondheid, dan moet ik dus niet klagen, dat ik niet 
beter zal gaan zien. Mijn oude vertrouwde denken vanuit 
het ego zit dan mijn genezingsproces in de weg. 

Het is dus een totaal andere wijze van leven, die ik ben gaan 
leven en is stapje voor stapje tot stand gekomen. Het is daar-
bij belangrijk om naar niemand te luisteren en alleen maar 
mijn eigen gevoel te volgen. Dat houdt natuurlijk niet in dat 
er af en toe mensen zijn die je iets nieuws aanreiken. Het 
blijft echter belangrijk om honderd procent verantwoorde-
lijkheid te nemen. 

Geconditioneerd
Toen ik 12 jaar was de algemene vertrouwde regel: wanneer 
je niet goed kan zien, moet je een bril gaan dragen. Dat is 
een conditionering die staat als een huis. 

De jonge vrouw naast me in de trein, vertelde aan haar 
vriendin tegenover haar: “Volgende week ga ik met Oscar 
(haar zoontje) naar de oogarts en daarna direct door naar de 
opticien en binnen 6 dagen is het gepiept.” Ja, zo gaat dat.

Mijn huisarts zei mij toen ik zo rond de 12 jaar was, dat ik 
chronische eczeem had. Die overtuiging zat er goed inge-
ramd en was tot mijn 40e jaar manifest en gebruikte daar 
zalfjes voor. Na mijn scheiding op mijn 40e ben ik een ander 
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weg in geslagen. Het eczeem is na verloop van tijd verdwe-
nen als sneeuw voor de zon.
Zo blijf ik onderzoeken om mijn lichaam en geest op elkaar 
af te stemmen. Een interessante bezigheid en toen kwam ik 
Karin tegen met de ogenyoga. 

Ik herinner mij een spiritueel leraar, die aangaf, dat hij een 
blokkade rond mijn 12e jaar opmerkte. Het zou zo maar eens 
kunnen dat ik in mijn jeugd niet wilde zien wat er speelde in 
mijn leven. Wie weet? 

Bril af

	  

Toen ik vanmorgen ben gaan wandelen zonder bril, leek het 
of ik in mijn blote kont liep. Ik heb ook bewust geen bril 
meegenomen. Ik heb mij overgegeven. En wat gebeurde er? 
Ik werd ineens bewust van het ruime zicht. De kleuren wer-
den dieper. Ineens realiseerde ik dat een psycholoog mij 25 
jaar geleden vertelde dat ik achter elke boom beren zag. 
Ineens was ik mij dat vanmorgen bewust, dat die overtui-
ging weg was.

Gisteren kwam ik een kennis tegen. We stonden een hal-
ve meter van elkaar. Ineens deed de vrouw haar bril af en 
vertelde dat zij ervaarde dat een bril haar zo van mensen 
afscheidde. Ineens zag ik haar ogen fonkelen. Best wel mooi.
Wat vreemd is het dan toch dat de verleiding er is, om toch 
weer de bril te pakken. Ik voel de strijd en ga bewust niet 
mee met die impuls. Volgens mij is dat ook een onderdeel 
van het proces. In feite mijn ‘innerlijke oogarts’ die zegt: 
“Joh, doe niet zo stom, zet die bril gewoon op”.

Tijdens de wandeling overdacht ik ook hoe de opticien te 
werk gaat, wanneer hij constateert dat een oog iets net niet 
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kan lezen. Hij schuift er gewoon weer een nieuw lensje voor. 
Zij doen het allemaal vanuit de overtuiging: “Het is voor je 
eigen bestwil. We willen je zo graag helpen.” 

Zonder bril bij de C1000
Vanmorgen deed ik zonder bril boodschappen bij de C1000. 
Het is nog best een beetje wennen. Ik was op zoek naar de 
havermout en merkte dat ik tussen het honden en kattten-
voer stond. Beginnersfoutje. Ik vroeg aan de winkelbedien-
de waar de havermout stond en hij liep met mij mee. Toch 
wel plezierig dat ik bewust mijn bril niet had meegenomen. 
Geen man overboord, wanneer ik iets niet weet; ik kan het 
altijd vragen. Ik ga de winkel uit en zie tegenover het pand 
van de opticien. “Zal ik?”, twijfelde ik....

Ik werd naar binnen gezogen en zei tegen de opticien:”ik 
koop geen bril, maar wil vragen of u mijn oogsterkte zou 
willen meten.” Hij antwoordde: “Het spijt me.... ik heb over 
5 minuten een afspraak.” Ik vertelde hem dat ik met een 
experiment bezig was. Hij was nieuwsgierig en we raakten 
aan de praat. Hij was een en al oor. Ik vertelde dat ik circa -2 
had en hij vertelde mij dat ik mij vergiste. Sorry, u bent wat 
ouder en dan heeft u een leesbril nodig. Ik vertelde hem dat 
ik niet zeker mijn sterkte wist, maar zal de volgende keer 
mijn bril meenemen. Ik vertelde dat ik vanaf mijn 12e een 
bril droeg en voorts dat ik die middag zou gaan autorijden. 
Hij reageerde dat dit niet is toegestaan. wanneer je -2 hebt, 
want dan ben je verplicht een bril te dragen volgens de wet. 
Hij deed er nog een schepje bovenop en wist mij te vertellen, 
dat ik 50% minder zie wanneer ik geen bril draag. 
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Overtuigingssysteem
Op deze manier wordt er natuurlijk aardig aan mijn over-
tuigingssysteem gesleuteld. Wanneer ik mij daar nou 
maar druk over ga maken, geloof maar dat ik mijn gene-
zingsproces negatief beïnvloed. Best leuk om dat allemaal 
mee te maken. Vanmorgen zat ik ogenyoga te doen. Een 
bepaald moment ging mijn hart ook meedoen. Lachen toch!! 
Morgen middag ga ik langs de opticien. Uiteraard wanneer 
ik de autorit overleef.
Geven jullie aan mijn kinderen door wanneer je me hier op 
het forum over een paar dagen niet meer ziet. Vraag dan of 
ze op mijn steen willen zetten: “Pa was ziende blind en nooit 
verstandig geworden.” 

Ik ben bij de opticien geweest en er is een meting verricht 
van mijn bril versus de nieuwe situatie: sferisch zijn beiden 
ogen 0,25 punt lager geworden. Cilindrisch rechts hetzelfde 
en links 0,25 pt hoger. 
Huidige situatie:  sf  rechts 0 links -0,50 
 cyl  rechts -1,25 links -1,00 
De opticien kon mij niet uitleggen wat sferisch en cylindrisch 
inhield. Toen ik op de man af vroeg of mijn ogen verbeterd 
waren, zei hij dat mijn ogen veranderd waren. Niet beter. Hij 
was zo fideel om het mij te vertellen, dat hij het niet goed 
uitgelegd kon krijgen.

Is er wetenschappelijke vooruitgang geboekt ?
Ik heb er nog wat literatuur op nageslagen en ik word er niet 
echt wijzer van. Karin, kun jij mij vertellen of dit een weten-
schappelijke vooruitgang betekent?
 
Wanneer ik de opticien zou moeten geloven, zou ik weer 
mijn bril op moeten zetten en mij niet zo van alles op mijn 
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mouw moet laten spelden. Aan de andere kant voelt het toch 
beter zonder bril en het doorzetten waard. Hij heeft mijn 
gegevens opgeslagen in zijn computer. Ik heb afgesproken 
dat ik over een maandje weer graag terug kom. Hij is toch 
wel benieuwd! Gisteren autorijden: Perfect! Zowel overdag 
als ’s avonds. Vandaag in de regen, geen enkel probleem. Ik 
overweeg om de bril helemaal thuis te laten.
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2  Kan ik zwemmen?
 
Ik duik er vol in

	   Ik ben iemand die er vol induikt wanneer het goed aanvoelt. 
Dat heeft voordelen. Ik kan daardoor ‘diepte’ ervaren. Van-
morgen vroeg was mijn vuurproef. Ik zat om 6.30 uur in de 
auto van Alphen naar Den Haag. Donker en regen en bril 
buiten handbereik. Ik werd mij bewust dat wanneer mijn 
gedachten met mij aan de loop gingen, ik slechter ging zien. 
Af en toe zelfs paniekerig. Wanneer ik me dan weer concen-
treerde op het autorijden, werd het zicht scherper. Ik ging 
steeds meer autorijden en minder denken en anticipeerde in 
het verkeer. Ik voelde mij steeds veiliger worden.
 
Het klinkt zo simpel en het is ook simpel. Het heeft alles te 
maken met aandacht in het moment. Ik weet nu al dat mijn 
ogen zullen genezen. Het is gek om te zeggen, maar het is 
appeltje eitje. Dank je Karin! Mijn oefeningen doe ik trouw 
en ik voel het steeds meer als een cadeau. Er zit geen moeten 
op, het gaat vanzelf; ik wil en kan niet meer anders.

53 jaar een bril gedragen!
Karin, ik stelde een vraag aan jou ter onderbouwing van 
mijn vooruitgang: ik wilde een bevestiging van jou of ik 
beter kan zien. Haha. Iemand die het kanaal over zwemt en 
in Engeland op het strand vraagt: “Kan ik zwemmen?” Het 
is zo nieuw en ik ‘begrijp’ het niet. Al mijn vezels jubelen 
en ik denk, droom ik nou? Ik heb 53 jaar een bril gedragen. 
Nou, dan kan ik toch niet zo maar…..
      
Wel mooi, ik ben een boek aan het schrijven en een hoofd-
stuk gewijd aan het zelfgenezende vermogen van de mens. 
Dat ga ik mooi uitbreiden. Ik heb nu uiterlijke bewijzen.
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Er hebben al diverse inwendige genezingen plaatsgevonden 
bij mij. Maar ja, die worden afgedaan met: “Dat zou anders 
ook wel genezen zijn”. Je kunt je natuurlijk afvragen waar-
om ik mensen wil overtuigen? Haha, landsbelang? Zieken-
huizen kunnen gesloten worden en de rijksbegroting is in 
een keer op orde; zullen we het tijdens de kabinetsformatie 
melden of nog vier jaar wachten? Of toch dichter bij huis 
houden? Ja, laten we dat maar doen.

Mijn omgeving 
Er wordt bezorgd gereageerd door verschillende mensen, 
dat ik autorijd zonder bril. Ik begrijp hun angst. Wat zou er 
gebeuren wanneer ik hun bezorgdheid ter harte zou gaan 
nemen? Wat ik doe is verantwoord; maar ja, dat heb ik ook 
gezegd toen ik 20 jaar was en met meer dan 15 pilsjes op 
de auto in stapte. Alleen nu ben ik niet beneveld. Of toch 
wel? Het is en soort aha-erlebnisch, een soort van ‘dit heb ik 
altijd al geweten’. Een heel diep oergevoel. Ik ga mij ook niet 
verschuilen achter Karin. Ik neem de verantwoordelijkheid 
voor de volle honderd procent. Wel ben ik dankbaar voor 
haar coachen.

En weet je wat ik donderdagmorgen tijdens het autorijden 
in het donker met regen zag? Twee fietsers, zonder licht, 
die ik op tijd zag aankomen. Ik overdacht het moment even 
later en schiet mij nu weer te binnen. Ik constateer, dat ik 
meer aanwezig ben in het verkeer. Ik ben meer alert, meer 
bewust. Niet altijd natuurlijk, want soms dwalen mijn 
gedachten gewoon weg, net zoals voorheen met bril. 
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Ogenyoga
Ik ben de drive aan het kwijtraken dat ik mij wil bewijzen 
voor de buitenwereld. Ik gun mij nu alle tijd. De eerste dagen 
zat ik als een gek ogenyoga te beoefenen. Nu doe ik het wan-
neer ik zin heb. Het bijzondere is, is dat wanneer ik nu ga 
ogenyogaen, dat het door mijn hele lijf resoneert. Dus alle 
cellen doen heerlijk mee. Weet je wat zo mooi is, dat bij de 
eerste beweging van de ogen naar boven een enorme glim-
lach op mijn gezicht verschijnt. Alles is al gratis en dit krijg 
ik er ook nog eens bij. Je moet het niet te gek maken, Karin!

Vanmiddag naar de braderie gegaan zonder bril. Ik twijfelde 
en ik begrijp het. Ik mis de controle over de exacte uitdruk-
kingen van mensen die ver van mij verwijderd zijn. Ik kreeg 
er een groot geschenk voor terug: De uitdrukkingen van 
mensen in mijn nabijheid. Het voelde zo heel anders dan 
mijn brillentijd. Ik besluit om mijn pad te gaan en doe dat 
op mijn specifieke manier. Een ander neemt een ander pad 
en ik zie dat ik mensen nooit met elkaar kan vergelijken. 
Ieder vogeltje zingt zoals die gebekt is. 

Demoraliseren
Mijn ervaring is dat mensen mij regelmatig willen waar-
schuwen. Later zie ik vaak in dat zij mij waarschuwen waar 
zij zelf bang voor zijn. Zij verpakken dat in allerlei bood-
schappen, waaronder demoraliseren. Wat ik altijd mis, dat 
zij hun eigen gevoel niet weergeven. Ze zijn met de ander 
bezig. Demoraliseren betekent voor mij: een verdekte bood-
schap, waarin een schuldgevoel verpakt zit. 

(In)zicht 
Krisnamurti zegt vandaag op mijn kalender:
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Inzicht staat buiten de tijd. Inzicht komt niet morgen, 
het komt nooit morgen, het is er nu of nooit.

Zicht idem dito. Ik was aan het wandelen. Een route die ik 
regelmatig loop. Ineens sta ik op een brug stil en ik heb me 
daar een vergezicht!! Nooit eerder opgemerkt. Het is heel 
opmerkelijk dat ik constant loop te glimlachen. Er komen 
spontaan conferences van Herman Finkers boven.

Ik word steeds achterhaald door weer nieuwe ontwikke-
lingen. De ontwikkelingen beperken zich niet alleen maar 
tot de ogen. Het is hetzelfde als zwanger zijn. Een vrouw 
kan niet een beetje zwanger zijn. Karin kwam op het juiste 
moment met ‘de bril’ op het forum. Mijn oog viel er op. Mijn 
zoon en schoondochter zijn al een langere periode bewust 
met gezond eten bezig en hebben mij ook aangestoken. 
Vorige week heb ik het boek de Voedselzandloper gekocht 
en ik onderzoek dan of het mij ook bevalt. Try and error c.q. 
Onderzoek, en behoudt het goede. 

Ben ik dan niet erg snel te beïnvloeden? Het lijkt wel of ik 
momenteel naar alle positieve dingen van het leven getrok-
ken wordt. Vroeger keek ik graag naar het tv-programma de 
DWDD. Ik kan er nog maar een kwartiertje naar kijken en 
dan denk ik: zal Matthijs van Nieuwkerk ook bij zijn kinde-
ren zo aan tafel zitten? Ook maak ik mij dan een voorstelling 
hoe hij met zijn vrouw de liefde bedrijft: De Wereld Draait 
Doorrrrrrrrrrrrrr.

Directer en echter zien
Door mijn bril af te zetten komt alles veel directer binnen. 
Dat heeft heel grote voordelen. Ik heb geen behoefte meer 
aan negatieve input. Ik word er moe van. Ik was verslaafd 
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aan het journaal en die verslaving is weg. Heel vreemd. Ik 
hoef mij dus niets op te leggen. Het gaat allemaal vanzelf.

Ik hoef niet meer geleefd te worden. Wat de maatschappij 
mij oplegt is niet meer relevant. Het lijkt er op dat door echt 
naar mijzelf te luisteren, dat ik de juiste informatie oppik. 
Nu door rechtstreeks te zien, kan ik echt zien. Soms ligt  
de verleiding nog op de loer om toch weer even de bril te  
pakken. Best wel begrijpelijk na zo lang vertrouwd te zijn 
geweest met het dragen van een bril. Gisteren op de brade-
rie was het wennen en nu de situatie overziend, had ik meer 
contact. Nu zie ik dat ik mij meer durfde open te stellen.  
Wat ik ook heb bemerkt is, dat ik minder uitreikte. 
Mijn oordelen waren ook minder. Ik zag meer de mens en 
niet het uiterlijk vertoon. Er vindt dus een totale verschui-
ving in mijn hele persoon plaats, waarvan het zien zonder 
bril een onderdeel is. Een significante!

Ongeloof  
Ongeloof 
Aan de ene kant begrijp ik er echt helemaal 
niets van dat ik beter ga zien en aan de 
andere kant had ik een sterk vermoeden  dat 
het zou werken.  

Aan de ene kant begrijp ik er echt helemaal niets van dat ik 
beter ga zien en aan de andere kant had ik een sterk vermoe-
den dat het zou werken. Best wel paradoxaal! Aan de ene 
kant sta ik te springen om het bewijs te leveren door mij 
over een maand weer te laten meten door de opticien. Aan de 
andere kant vind ik het vragen om moeilijkheden. Eerst zien 
dan geloven, is af en toe toch wel aanwezig, terwijl ik al beter 
begin te zien. Wat een enorm ongeloof in mij! Ik heb zelfs de 
indruk dat door mijn twijfel mijn proces weer teniet gedaan 
zou kunnen worden. Ik weet dat het echt tussen mijn oren 
zit. Ik durf niet voluit te vertrouwen. De twijfel van een 
ander forumlid of het echt kan, zien zonder bril, maakt mij 
weer wakker om te onderzoeken waar die twijfel bij mij van-
daan komt. Wil ik mijzelf overtuigen?
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3   Mijn verhaal wordt 
elke dag kleurrijker

 
 
Ik ben een doel aan het creëren

Ik zie wat ik aan het doen ben. Ik ben een doel aan het cre-
eren. Ik wil naar de buitenwereld bewijzen dat ik beter 
kan zien! Het klinkt idioot, maar het is zo. Ik wil uitge-
breid mijn proces in mijn boek gaan schrijven en met 
name de meetgegevens van de opticien daar in verwerken. 
Kan je nagaan hoe ik mijzelf onder druk zet, en dat 
komt omdat ik in essentie niet durf te geloven dat mijn 
ogen kunnen genezen. Stel je nou eens voor dat het 
waar zou zijn? Dat ik mijzelf zou kunnen genezen? Dat 
ik geen enkele twijfel meer in mijn leven zou hebben? 
Is dat niet een eng idee? Geen enkele twijfel meer?

Ik hoef de buitenwereld niet meer te overtuigen
Daarmee gaat een paradigma van mij naar de knoppen!! Ik 
heb altijd beweerd dat twijfel onvermijdelijk is in het leven. 
Ik zie nu in dat ik Bill Clinton napapegaai. Ik las een keer 
dat hij beweerde dat twijfelen juist goed is. Hij zag het als 
wikken en wegen, om uiteindelijk de juiste keuze te maken. 
Maar wat voor hem geldt, hoeft natuurlijk helemaal niet 
voor mij op te gaan. Nu zie ik dat hij het over politiek had en 
dat heeft niets met het pure leven te maken. Die overtuiging 
ga ik eens netjes uit mijn brein verwijderen. Grappig, hij is 
al weg. Mijn doel om mijn ogen te laten meten is nu ook van-
mijn harde schijf verwijderd. Ik zie dat ik het deed om de 
buitenwereld te overtuigen, zwart op wit. Het was mijn 
angst dat mensen mij voor gek zouden verklaren.



22

Wat ik opmerk is dat ik de ondertiteling op tv beter kan zien 
dan een week geleden. Ik wil per sé mijn bril niet pakken, 
omdat ik dan weet dat ik dan verkocht ben. Toch weer die 
drang?

Wandelen is goed voor de ogen
Wandelen is een perfecte oefening om beter te leren zien. Ik 
zie beduidend meer vergezichten. Op zich klinkt dat vreemd 
voor een bijziend persoon. Het blijkt dus dat ik mijn hele 
leven de vergezichten over het hoofd gezien heb. Ik kijk nu 
meer naar links en naar rechts. In het verleden was ik gefo-
cust op recht vooruit. De wereld wordt nu als het ware breder.

Mijn levensverhaal wijzigt elk moment. Het wordt elke dag 
kleurrijker. Ik heb daarbij wel de input van anderen nodig. 
Het psychische aspect is heel cruciaal. Volgens mij kunnen 
we door te blijven uitwisselen er allemaal ‘beter’ van worden.

Ik ontspan
Ik zie dat ik in z’n totaliteit meer ontspannen raak. Ik 
ervaarde de woorden van anderen in sommige gevallen wel 
eens als demoraliserend. Nu kan ik meer facetten zien en 
wordt het een stuk helderder. Ik zie dat ik in mijn leven met 
regelmaat de deur heb dichtgehouden en dat ik mensen heb 
willen overtuigen van mijn gelijk. Ja, logisch dat dit span-
ning met zich mee brengt.

De bewijsdrang is weg
Nu de bewijsdrang weg is, weet ik dat dit ook gunstig is voor 
mijn ogen. Alles zal zich aandienen en ik moet in de gaten 
houden dat overal de tijd voor staat. Het grassprietje, dat 
ik graag zie groeien, zou zijn kracht verliezen, wanneer ik 
er aan zou trekken. Maar ook had ik ergens gelezen, dat er 
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iemand in een weekend goed was gaan zien zonder bril, dus 
dacht ik...

Ja, dat zijn de programma’s die ik opsla in mijn hoofd, zo 
werkt het tussen mijn oren. Ik ga het programma maar weer 
eens deleten. Wat een zin en een onzin ligt daar in mijn 
bovenkamer opgeslagen! Doorlopend screenen….

Fysieke invloed 
Ik moest voor een betaalde parkeerplaats in de straat van 
mijn zoon via de telefoon twee codes doorgeven. Vier pogin-
gen gedaan en ik kreeg te horen dat ik de onjuiste combi-
natie had ingetoetst. Vier weken doe ik dat zonder bril met 
succes en nu niet. Ik pakte mijn bril en draaide de codes en 
het lukte. Ik was een beetje ziek en vroeg mij af of daar een 
oorzaak zou kunnen liggen? 

De verbinding tussen lichaam en geest
Eigenlijk vind ik het zo logisch als wat. Voor mij zijn lichaam 
EN geest onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij beïnvloe-
den elkaar voor de volle honderd procent in mijn optiek.  
Ik kan mij echter ook voorstellen dat je alleen met fysieke 
oefeningen verbeteringen kan genereren. Zou dan niet het 
probleem kunnen zijn, dat je dat altijd zou moeten blijven 
oefenen? 
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4   Gezonde ogen afdwingen
 
Ik wil bewijzen

	  

Karin, ik ben er achtergekomen dat ik gezonde ogen aan het 
afdwingen ben. Ik voel het wanneer ik deze woorden schrijf. 
Ten opzichte van de buitenwereld wil ik bewijzen dat ‘jouw 
benadering’ werkt. Natuurlijk weet ik wel dat deze benade-
ring niet jouw eigendom is en ook niet die van Dr. Bates. 
Ik onderken mijn fundamentalistische trekjes en de neiging 
om een leider te volgen. Nu zie ik dat ik alleen bergen kan 
verzetten en niemand anders kan mij daartoe bewegen. Het 
gaat om inzicht krijgen in wat ik doe. 

Ik was bezig om mijn ogenyogalessen af te draaien in de 
hoop, dat wanneer ik er zoveel mogelijk zou draaien, dat dan 
mijn ogen sneller beter zouden worden. Ik kan maar niet 
wachten om toch naar de opticien te gaan om mijn ogen te 
laten meten. Meten is weten… Tegelijkertijd de angst dat er 
geen meetbare betere waarden gemeten worden….

Gistermiddag zag ik wat ik deed tijdens het ‘afraffelen’ van 
mijn ogenyogaoefeningen. Ik deed hetzelfde als de disci-
pline die ik mij vroeger altijd opgelegd heb bij meditatie. 
Ja, om triest van te worden. Wanneer ik nu zeg dat ik mijn 
levenswijze ga wijzigen is dat ook maar weer zo’n funda-
mentalistisch en onnatuurlijk verhaal. Ik zal de komende 
periode mijzelf onder de loep nemen, om te onderzoeken 
waar die bewijsdrang c.q. het volgen van de leider nog voor 
nodig is.

Geloof ik dan niet dat IK bergen kan verzetten..? 
Wanneer ik het schrijf dan resoneert het wel…. Zullen mijn 
ogen dan te dichtbij zijn, dat ik daar blind voor ben?
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Ik ben zacht geweest voor mijn ogen na het schrijven van 
voorstaande. Heel zacht heb ik mijn ogen bewogen en er 
gebeurde wonderlijke dingen.

Contact met mijn hart
Wanneer ik naar beneden keek voelde ik de energie in mijn 
buik in verbinding staan met mijn ogen. En wanneer ik naar 
de hoogte keek, kwam ik in contact met mijn hart. Ik draai-
de rond met mijn ogen en mijn energie straalde door mijn 
hele lichaam. Het was heerlijk. Het lijkt wel of ik in de draai-
molen van geluk zit. Nu ik dit zit te schrijven gebeurt dit 
weer wanneer ik met mijn ogen draai.

Mijn vader
Er gebeurde in de meditatieve staat van vanmorgen iets 
heel bijzonders en dat was het moment dat ik schuin naar 
beneden en schuin naar boven bewoog met mijn ogen. Ik zat 
ineens op de schoot van een manspersoon. Het voelde heel 
veilig en ik keek achterom. Het was mijn vader. De man die 
ik node miste in mijn vroege jeugd. Nu ik dit schrijf voel ik 
de energie door mijn rug stromen. Ben ik gewoon verbonden 
met mijn vader omdat ik naar binnen kijk?

Bij mijzelf blijven
Ik merkte dat ik afgelopen donderdag mijn bril miste toen 
ik in een kring zat met 25 mensen. Ik zag de mensen tegen-
over mij niet goed in de ogen. Ik vond het hinderlijk omdat 
ik het idee had dat ik het contact miste. Ik had mijn bril bij 
mij en toch heb ik hem niet gepakt. Het was een workshop 
van Niks. Er was geen programma, er was geen doel, er was 
nagenoeg geen leiding. Het was helemaal niks. En nu voel ik 
wat het is, ik kon bij mijzelf blijven.
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Mijzelf gevonden, diep vanbinnen
Het ontroert mij nu ten diepste. Ik heb altijd buiten mijzelf 
gezocht. Huil ik nu van verdriet dat ik altijd op de verkeer-
de plek heb gezocht of huil ik nu omdat ik mijzelf gevonden 
heb, diep van binnen?

Vanmiddag kwam ik een oude kennis tegen, die ik een tijdje 
niet gezien had. Zij vroeg mij naar mijn ogen, want daar zag 
zij iets in. Ik vertelde mijn verhaal. Niet dat zij zo’n luiste-
raar is…. en ze reageerde dat haar arts geen handtekening 
meer kon zetten onder haar aanvraag voor de verlenging van 
haar rijbewijs. Zij vertelde dat het te maken had met verou-
dering van het netvlies.

Gedwee
Het is een pittige oude dame, die zich niet zo snel bij uit-
spraken neerlegt, maar hier was ze heel gedwee. Zij stelde 
dat de dokter goed weet wat verantwoord is en zij wilde geen 
enkel risico lopen dat ze iemand aan zou rijden. Hij wilde 
dat ook niet op zijn geweten hebben, zo vertelde zij mij.

Ja, zo gaat het, de autoriteit weet wat goed voor je is en daar 
leg je je dan als cliënt dan maar bij neer. Zo werkt het… 
althans voor haar. 
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5 Desillusie bij de opticien
 

Een bezoekje aan de opticien	  

Karin, ik was na de metingen bij de opticien 
zeer zwaar gedesillusioneerd. Op de vraag 
aan hem of mijn ogen vooruit gegaan waren, 
was weer hetzelfde onbevredigende ant-
woord dat hij de vorige keer ook gaf: “Het is 
‘anders’”. De opticien adviseerde mij heel 
nadrukkelijk dat ik mijn bril op moet zetten.

 
Het vreemde verschijnsel doet zich dan ook voor dat ik het 
ook zo ga ervaren. Dat gevoel was er ook enkele uren voor 
de meting. Ik wil graag laten meten en er zit ook iets bij van 
bewijzen.

Proces van twijfel
Mijn wereld viel in duigen. Is alles dan toch ingebeeld? Ik 
kwam in een proces van heftige twijfel, die zich verder strek-
te dan alleen maar het zien met de ogen. De telefoon ging; 
een goede vriend aan de lijn. Ik had met hem mijn proces 
gedeeld over een essentieel onderwerp van gezien en begre-
pen worden door mijn familie. Hij had een boek voor zich 
liggen waaruit hij citeerde. Hij raakte mijn verdriet en ik 
heb zitten huilen. Alle woorden kwamen zo binnen, of het 
voor mij geschreven was. Het boek heb ik besteld. De titel is: 
‘God is nooit te laat’ met als ondertiteling ‘maar ook nooit te 
vroeg’.
 
Ik zie dat ik nog steeds aan het afdwingen ben naar mijn 
familie toe. Ik doe hetzelfde ten aanzien van mijn ogen. Ik 
wil de wereld bewijzen, dat ik weer kan zien zonder bril. Het 
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is mijn drang om mij te bewijzen. Daar ligt mijn intrinsieke 
verdriet. Ik wil gezien worden door volwassenen. 

Contact met kinderen

	  

Ik was zaterdag bij moeder Amma in Houten en daar zie en 
voel ik een vrouw op het podium die Liefde uitstraalt. Zij 
heeft heel veel kinderen om haar heen. De vriend die vrijdag 
belde kwam langs met zijn dochtertje en ziet mij tussen al 
die honderden mensen zitten. Tussen het meisje en mij is er 
contact, dat heel puur is. Daar hoef ik niets te bewijzen. Het-
zelfde gevoel dat ik ervaar met een nichtje van 12 jaar, die 
mijn zus had uitgenodigd om mee naar moeder Amma te 
gaan. Het nichtje is hoogsensitief en ik begrijp elk woord 
wat zij zegt. Na afloop bij mijn zus thuis ontstaat een 
gesprek met het nichtje. We voelen elkaar aan, er is geen 
leeftijdsverschil van 53 jaar. We zien en horen elkaar. Daar-
na hebben we muziek met elkaar gemaakt en de klanken 
vloeiden als vanzelf in elkaar over.

Felle zon
Op weg naar Houten kwam de zon heel scherp op en ver-
blindde mij. Ik vroeg mijn zus of zij mijn bril wilde aanrei-
ken en heb hem even opgezet, om de bril daarna weer zo snel 
mogelijk af te zetten. Het was veiliger zonder bril dan met 
bril in die heftige zon. In de grote hal in Houten kon ik mijn 
bril niet verdragen. Het schiep kilte en afstand.           

Van verlicht naar eigenwijs en eikel
Er vindt iets heel wonderlijks in mij plaats. Het heeft alles te 
maken met het ‘gezien’ worden. Volwassenen geven verwar-
rende informatie af. Een poosje geleden werd ik door diverse 
mensen op een forum als ‘verlicht’ bestempeld. Enige weken 
daarna was het veranderd in aandacht trekken en werd ik 
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bestempeld als eigenwijs en eikel. Vanuit hun referentie - 
kader is het uiteraard allemaal waar, daar is geen speld tus-
sen te krijgen.

In eerste instantie doet het wel pijn en refereert aan dat ik 
niet gezien wordt. Ik ben mij steeds bewuster dat zij mij ook 
niet kunnen zien, wie ik in wezen ben. En dat zou kunnen 
komen dat mijn eigen twijfel er nog tussen zit. De opticien 
heeft mij wederom wakker geschud. Ik heb mij aangetrok-
ken wat hij mij vertelde. Ik heb sterk de indruk dat ik ook 
onbewust de meting heb beïnvloed. Ik moet deze ervaringen 
meemaken om het onderscheid te voelen en ervaren tussen 
blind zijn en zien. Met name het zien van mijzelf. Wanneer 
ik vanuit het authentieke kind kijk, dan zie ik mijzelf en voel 
ik mij thuis bij mijzelf.

De ongelovige Thomas

	  

Maar ja de ongelovige Thomas zit ook in mij. Wat mij te 
doen staat is om de twee componenten in mij maar gewoon 
onder ogen te zien. De mens heeft de beschikking over het 
zelfgenezend vermogen, mits het niet afgedwongen wordt. 
Ik weet alvast dat wanneer mijn ego zich er mee gaat bemoei-
en, dat dan de genezing weer teniet gedaan wordt. ik geloof 
dat ik mijzelf een beetje begin te begrijpen. Het is allemaal 
heel erg subtiel en eigenlijk kan ik er met mijn pet niet bij. 
Dat valt niet mee voor iemand, die alles wil verklaren en wil 
bewijzen…..

Zou ik opticien gewoon moeten vergeten, en verder geen 
aandacht meer schenken aan metingen?   
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Witte veertjes
Hetgeen de vriend citeerde uit het boek van Ihan Graham 
sloeg in als een bom. Ihan Graham staat in contact met 
White Bull, een overleden sjamaan. Toen de vriend vrijdag 
een stukje voorlas, meldde hij dat wanneer ik goed kijk en 
luister, dat ik doorlopend geholpen word vanuit gene zijde. 
Hij vertelde dat dit bijv. gebeurt door witte veertjes, die je 
dan ineens overal op straat ziet liggen.
 

Ineens herinnerde ik mij dat mijn klein-
dochter Lise van 2,5 jaar mij afgelopen don-
derdag een wit veertje aanreikte toen wij in 
de speeltuin waren. Ik stak het voor de grap 
in mijn haar. Toen ik het veertje even later 
bij haar in het haar wilde steken, wilde zij 
dat niet. Het veertje was voor mij bestemd; 
daar werd ik mij bewust van nadat de vriend 
de passage over de veertjes had voorgelezen 
las. Het raakte mij. 

Innerlijk kind
Is het verdriet? Ik weet het niet…Is het een oude pijn, die 
opgelost wordt? Ik ben mij steeds meer bewust dat ik gezien 
word. Ik hoef alleen maar te luisteren. Mijn kleinkind 
wijst mij de weg. Zal zij contact maken met mijn innerlijk 
kind?  Dit is onbewust mijn grootste verlangen, om mijn 
eigen innerlijk kind weer te mogen ontmoeten. Ik word niet 
gezien, omdat volwassen mensen heel erg druk bezig zijn 
met regelen, in concepten denken, overtuigingen navolgen, 
luisteren naar wetenschap. Ja, ik ben mij er ook zo eentje.  
Ik zie mijn innerlijk kind over het hoofd! 
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6  Bewustzijn  

Moeten wekt weerstand op
	  

Karin, ik kom er steeds meer achter dat het leven om één 
woord draait: Bewustzijn. In dat ene woord zit alles vervat. 
Vanmorgen werd ik wakker en zag ik dat ik bijna geen 
ogenyoga meer doe. Dat komt omdat alles dat ik MOET bij 
mij weerstand opwekt. Ik laat het en er komt een rust over 
mij heen. Ineens komt er energie vrij in mijn lichaam en heb 
ineens zin om mijn huis schoon te maken. Heel uitzonder-
lijk is dat ik circa vier weken geen zin had om mijn huis 
schoon te maken.

Ik stap een nieuwe wereld binnen
Ik begin met strijken en het is alsof ik een nieuwe wereld 
binnenstap. Bij elke kledingstuk ben ik totaal bewust wat 
ik aan het doen ben en ervaar dat als een lichte stroom van 
energie door mijn lichaam. Ik betrek ook mijn ogen er bij en 
voel dat dit voor mij de manier is, die bij mij past. Wanneer 
ik ineens denk, dat wat ik zal gaan doen na het strijken, voel 
ik de energie wegstromen. Ik zie het en ga weer bewust door 
met strijken. De energie komt weer terug.

Impulsen volgen
Nu ben ik aan het schrijven geslagen terwijl ik nog niet ont-
beten heb, het is dus het volgen van mijn impulsen, meer 
niet. Bewustzijn. Nu zie ik ook dat ik alleen maar mijn eigen 
weg kan volgen en ik zie ook dat ik jou en jouw methode 
nodig had om zo ver te komen. Ik zie dat mijn kijken milder 
is geworden. Want wat deed ik in het verleden? Dan zou ik 
jouw methode veroordelen. In feite heel ondankbaar. Ik heb 
op diverse fora op Linkedin heel veel methoden bestreden. 
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Ik ervaarde steeds een beklemming en moest mij steeds vrij 
vechten. Ik heb nu een diepere laag bereikt, waar ik alleen 
maar hoef te luisteren naar mijn innerlijke stem en ik hoef 
mij niet meer zo af te zetten.

Ik zie dat jij mij enorm geholpen hebt met jouw duwtje (zeg 
naar duw) om mijn bril af te zetten!!! Dat zou ik nooit zelf 
kunnen ‘bedenken’. Ik zie dus dat diverse therapieën c.q. 
methoden kunnen helpen om grenzen te overschrijden. Ik 
zie dat ik anders naar de wereld kijk en het aardige is dat ik 
zo ‘beloond’ word.

Ruimte in mijn hart
	  

Woensdag reed ik op weg naar een vriend. Ik zag dat er inge-
voegd moest worden. Een grote vrachtwagen reed naast mij. 
Ineens had ik zin om ruimte te geven. Op dat moment was ik 
heel bewust aanwezig en voelde in mijn hart ruimte ont-
staan. Bijzonder om dat bewust te voelen. De vrachtwagen 
passeerde mij en voegde weer in. Het voelde goed en ik voel-
de mij ‘ruimer’ worden. Als toegift knippert hij 2x met zijn 
rechter richtingaanwijzer. Dit is in de diepte binnengeko-
men, ik voel het weer.

Mijn zus belde donderdag en wat zegt zij?: “Wat mij zo bezig 
gehouden heeft, dat jij zaterdag zo uitzonderlijk rustig bleef 
in het verkeer met die verblindende zon.” Mooi dat ik het zelf 
ervaar en ook leuk dat het mensen gaat opvallen en het zelfs 
melden. 

Ego is een taaie rakker
Soms komt er weer een gedachte op, om mijn bril gewoon 
weer te pakken; dat is toch veel gemakkelijker om alles 
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scherp te zien. Het innerlijke stemmetje vervolgt zijn ver-
haal: “Joh, stel je niet zo aan en doe eens normaal” De inner-
lijke strijd begint iets af te nemen omdat ik zie, dat het een 
soort gevecht is tussen ego en ziel. Dat ben ik mij steeds 
meer bewust. Het ego is een taaie rakker. Hij mag er nu 
meer van mij zijn en ik onderdruk hem niet meer. 

	  

Ik ging naar mijn computer om mijn adreslijst bij te wer-
ken. Ik kom tijdens het huis schoonmaken een briefje met 
een adres tegen en onderbreek waar ik mee bezig ben. Ik doe 
wat er zich aandient. Even ervoor schoot mij te binnen dat 
jouw manier van benadering mij aanspreekt. Ik zag ineens 
wat het was: “Jij hangt niet de therapeut uit”. Ik zag ineens 
mijn weerstand tegen bijna alle therapeuten, healers en 
coaches. Ik ben daarin zoekende en weet nog niet hoe ik 
mijn leven wil invullen. 

Ik mag zelf kiezen
Ik ervaar jou als iemand, die mij de ruimte biedt en ik zie 
ook dat jij een ‘product’ hebt. Ik heb het idee dat jij mij ook 
schoenveters zou kunnen verkopen. Dat komt omdat jij 
jouw product in een schaaltje legt en dat ik zelf mag kiezen. 
Dat is voelbaar. En dat stukje ga ik nu ook in mijzelf ontdek-
ken en ervaren. Joepie, ik zie, ik zie, wat ik nog niet eerder zo 
helder heb gezien!

Het gaat dus niet wat de boodschap inhoudt, het gaat om 
iets anders. Ha ha, ik word wakker. Ik was ziende blind en 
wanneer dat nu weer gebeurt, dan ben ik mij meer bewust 
wat ik doe!
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Is het ego juist onze bondgenoot?
	   Ja, lachen, steeds weer dat ego dat weer zo nodig even moet 

lopen klieren. Het aardige is dat ik daardoor juist steeds 
dichter bij mijzelf kom. Zal het ego juist onze bondgenoot 
zijn? Dat we vervolgens verkeerd zijn voorgelicht door een 
stelletje malloten? We moesten het van hen uitbannen, en 
wij maar vechten! Wel leuk als je het ziet, dat ik zelf ook die 
malloot ben geweest en af en toe nog ben. 
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7  Ik ben een nieuwe 
wereld ingestapt

 
Nieuwe wereld

	  

Karin, ik ben een nieuwe wereld ingestapt. Mijn gedachte 
om een bril op te zetten verdwijnt naar de achtergrond. Bij 
tijd en wijle word ik geconfronteerd met een wazig beeld. 
Alleen krijg ik helder dat dit onvermijdelijk is wanneer ik 
een nieuw leven instap. Dat wordt ik mij steeds meer bewust.
Het af en toe wazig zien is in essentie logisch. Toen ik twaalf 
was heb ik mijn ogen gesloten en niemand wist wat er met 
mij aan de hand was. Ik kan daar niemand de schuld van 
geven. Ze zagen het niet. Nu is de tijd om weer te leren zien, 
helemaal opnieuw zonder enig hulpmiddel. Het heeft tijd 
nodig en ik heb nu de rust om dit proces te laten ontvouwen.

Oogspieren zijn verbonden met geluksspieren
Ik speel nu regelmatig met mijn ogen wanneer ik ze gesloten 
houd. De oogspieren zijn verbonden met mijn ‘geluk spieren’ 
in mijn lijf. Wanneer ik mijn ogen in gesloten toestand aan-
dachtig ronddraai, correspondeert dat met mijn lichaam.  
Op dit moment is dat het gebied van mijn hart en mijn buik. 
Die stromen vanzelf vol met energie en volgen de beweging 
van mijn ogen.

Ik merk aan alles dat steeds meer vanzelf gaat lopen. Gis-
teren wandelde ik in een vreemde stad en realiseerde ik 
mij dat ik veraf niet alles duidelijk kon zien en ineens 
dacht ik: “Ik hoef mij daar ook niet druk over te maken.” 
Ik wilde altijd graag overal een oogje in het zeil houden. 
Mijn behoefte is nu geslonken tot zover het oog reikt. 
Logisch is natuurlijk dat ik mij meer kan verbinden met wat 
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dichtbij is. Ik krijg gewoon een tweede kans om mijn leven 
te zien. Nu zonder hulpmiddelen, en stapje voor stapje……

Eyebody
	   Je wijst me op het boek Eyebody, heel interessant, Karin. Ik 

wist al bijna zeker dat het helen zich verder zou uitstrekken 
dan mijn ogen. Wel mooi de bevestiging door Peter Grun-
wald. Er kwam een belangrijke vraag bij mij naar boven of ik 
ook een boek zou gaan schrijven. ik twijfelde of het mijn 
behoefte zou zijn om gezien te worden? Ik ga maar weer eens 
naar binnen kijken, wat er zich allemaal in het koppie 
afspeelt. Ik weet een ding zeker en dat is dat mijn gedachten 
mij weghalen van mijn essentie.

Een diepere laag van weten
Op dit moment sluit ik mijn ogen en kijk naar binnen; mijn 
energie in mijn buik vertelt dat ik nu op mijn juiste pad loop. 
Mijn interne communicatie begint op gang te komen. Ja, ik 
hoef alleen maar mijn ogen te sluiten en dan weet ik het, het 
is een diepere laag van weten; heel veel rust en wijsheid, en 
stilte, en leegte, dank! 

Ik ervaar ook de directe verbinding tussen ogen en emoties 
steeds meer. Ook eigenlijk wel intelligent van de ogen om 
de pijn als het ware een beetje zachter te maken. Ik begin 
steeds meer te begrijpen dat elk orgaan zijn best doet om het 
leven voor ons draaglijk te maken en te veraangenamen.

Zonnebad voor de ogen
Gisteren liep ik op het strand en heb mijn ogen een zonne-
bad gegeven. Het voelde heel vredig aan. Ik moest veel knip-
peren en zorgde er voor dat het vochtig werd. Het werd een 
warm bad en ik voelde mij allengs gelukkiger worden. Wan-
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neer ik dit schrijf realiseer ik mij ineens alle schreeuweri-
ge advertenties over de broodnodige zonvakanties, ja ik zie 
ineens de ‘wereld’, naast mijn ware beleving…

	  

Na een poosje in de zon gekeken te hebben focuste ik mij op 
de witte wolken en ik zag een vieze pisgele kleur over de wol-
ken geprojecteerd. Wanneer ik naar de blauwe lucht keek, 
werd de vieze kleur als het ware opgenomen. Ik zag wel con-
touren, maar geen geel meer. Vervolgens focuste ik mij weer 
op de witte wolken. Naarmate ik dat herhaalde loste de gele 
kleur op. Ik deed mijn ogen dicht en er kwam ineens een 
hele mooie kleur groen in mijn vizier en daar om heen ver-
scheen een mooie blauwe kleur. Bijzondere ervaring en ga 
mij steeds meer bewust worden dat ik de wereld vanaf het 
moment ik een bril ben gaan dragen, anders ben gaan zien. 
Met een sluier of zoiets. 

Beeld van een baby
Vanmorgen toen ik wakker werd, ontwaarde ik een droom-
beeld. Ik zag een baby, die een broekje aangetrokken werd. 
In dat broekje waren allerlei mechanismen ingebouwd 
die er voor zorgden dat het kindje kon lopen. Zou het een  
vingerwijzing kunnen zijn, dat alles dat mij aangemeten is 
overboord kan gooien en dat ik op eigen kracht bewust kan 
lopen? 
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8  Ik ga geen boek 
meer schrijven

Bewustzijn krijg meer ruimte
	   Ik ervaar dat mijn bewustzijn steeds meer ruimte krijgt; zo 

mooi die ruimte! Wat een vrijheid! Ook goed dat er ruimte 
voor de vaagheid mag zijn. Vanmorgen was ik mijn wazig-
heid zo bewust. Toen ik ernaar keek, zat ik weer even in mijn 
prestatiedrang. Mijn drang om mijn boek te schrijven is 
vanzelf gestopt. Mijn behoefte is er gewoon niet meer en ik 
ben erachter gekomen hoe het gebeurd is. Hoe meer ik mij-
zelf ga zien, des te meer is de drang afgenomen om mij te 
laten zien.

Mijn boek heb ik vanuit mijn ego geschreven
Het is best wel paradoxaal, want wat ik op de fora van  
Linkedin doe, is dat ik mij ook laat zien. Voor zover ik het nu 
zie, was mijn boek meer vanuit mijn ego geschreven. Wat ik 
op de fora schrijf, is meer vanuit mijn ziel. Zoiets. Met het 
boek was ik 1 januari 2013 begonnen en ik ben vanaf maart 
aan het HERschrijven gegaan. Ik kwam er achter dat ik het 
boek niet durfde uit te geven, omdat ik bang was om mijn 
familie te kwetsen. Door mijn leven in boekvorm op papier 
te zetten had ik het idee dat dit door mijn directe omgeving 
gelezen zou worden. Ik wilde in feite door hen gezien wor-
den en ik wilde dat zij mij zouden begrijpen. Door het boek 
heen, kon je mijn verontwaardiging en frustratie naar diver-
se familieleden, ex-vrouw en bekenden lezen. Ik noem hen 
niet bij name, maar zij kunnen op hun vingers natellen, dat 
het hen betrof. Therapeutisch is mijn boek helend geweest. 
Uitgeven blijkt niet meer nodig te zijn. 



39

Mijn gedachten laat ik de vrije loop
Ik had mijzelf wijsgemaakt dat mijn boek goed zou zijn 
voor ‘de mensheid’. Ja, ja. Ik kreeg reacties dat mensen zich 
herkenden en dat verschillende verhalen hen inspireerden. 
Het bracht mij aan het twijfelen. In de diverse fora doe ik 
het anders. Mijn gedachten laat ik de vrije loop. De lezers 
kunnen ermee doen wat zij willen. Mijn behoefte is dat ik 
mij leeg schrijf en ik gebruik daar de fora voor. Reacties zijn 
best wel leerzaam. Wanneer ze mij ‘iets’ doen, dan wordt er 
‘iets’ diepers in mij geraakt. De nacht geeft mij steeds meer 
de antwoorden. Wanneer ik ’s avonds ga slapen, gebeurt er 
iets waar ik geen weet van heb. Het lijkt wel of de oplossin-
gen op mij liggen te wachten. En waarachtig, wanneer ik  
’s morgens rond 4.00 uur wakker wordt, borrelen de ant-
woorden vanzelf naar boven.

Het is niet de bedoeling een doel te hebben

	  

Het doel van het boek is daardoor totaal verdwenen en de 
dagen vullen zich vanzelf. Dit is totaal anders dat ik altijd 
gedacht heb en wat overal geschreven staat. Ik zou o.a. een 
doel moeten hebben. Diep van binnen weet ik, dat het niet 
de bedoeling is, dat ik een doel zou hebben. Waarom ik dat 
weet? Omdat ik het voel wanneer ik het NU schrijf. Mijn hele 
lichaam tintelt van enthousiasme. NU deel ik mijn gevoel 
met de wereld en lijkt daardoor op een soort herkenning. 

Wat ik ga corrigeren vertroebelt mijn wezenlijke IK
Wanneer ik een boek ga schrijven, bestaat de kans dat ik na 
een paar maanden weer ga corrigeren. En dat gebeurt van-
uit gedachten die op angst gebaseerd zijn. Mijn gedachten 
draaien mijn wezenlijke diepere wijsheid de nek om. Het-
geen spontaan opkomt, ben ik. Ik zie mijzelf steeds meer, 
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daar draait het om. Alles wat ik ga corrigeren en aanpassen, 
vertroebelt mijn wezenlijke IK.

	  

Wat ik wel fijn vind, is dat Karin mijn ervaringen deelt op 
haar website, dat doet mij goed. Daarnaast vind ik het ook 
nog eens plezierig om mijn eigen verhaal terug te 
lezen. Karin, ik word heel blij van jou. Ik word soms geraakt 
door wat ik zelf geschreven heb, haha. Je hebt alles zo per-
fect gerubriceerd en van zulke mooie foto’s voorzien! 

Ik was vanmorgen vroeg al weer aan het schrijven en word 
steeds enthousiaster. De ontwikkelingen volgen elkaar zeer 
snel op, en er is ook twijfel. Ik ben nog steeds een ongelovige  
Thomas.
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9  Mijn ogen geven 
mij geluk

 
Ik voelde het geluk door mij heen stromen

	   Woensdagmorgen heel vroeg, heb ik in bed in mijn notebook 
geschreven wat de nacht mij voor inzichten had gebracht. 
Daarna wilde ik weer gaan slapen en er kwamen spontaan 
ogenyogaoefeningen naar boven. Het resoneerde in mijn 
lichaam en voelde het geluk door mij heen stromen. Ik kreeg 
een beeld van blauwe cirkels, die de mensheid voorstelde. 
De woensdagmorgen schilder ik altijd intuïtief in een klein 
groepje en had helemaal zin om hetgeen voor mijn geestes-
oog verschenen was, aan het doek toe te vertrouwen.

In mijn voorstelling zou ik al die cirkels verschillend in vul-
len, maar wel met het idee daar allemaal dezelfde verschil-
lende kleuren bij te gebruiken. Ik had het gevoel dat wij als 
mensheid wel verschillend zijn, maar uiteindelijk toch EEN 
zijn. Ik ging door met de ogenyogaoefeningen en ik deed de 
oefening om de pupillen van linksonder naar rechtsboven te 
bewegen. Het deed wat pijn en ging er met aandacht naar 
toe. Heel zacht en langzaam begon ik te bewegen. Er kwam 
een soort verdriet los. Moeilijk te omschrijven; een verdriet 
dat niet gekoppeld was aan personen of situaties en ben in 
slaap gevallen.

Ik werd bewust van mijn ogen
Ik werd wakker en had erg veel zin om te gaan schilderen. Ik 
had het doek al helemaal in mijn hoofd klaar en tijdens de 
autorit op weg naar het atelier fantaseerde ik er op los hoe 
de cirkels ingevuld zouden worden. Ik was halverwege op 
weg en ik werd mij ineens bewust van mijn omgeving en ik 
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werd ook ineens bewust van mijn ogen. Ineens ging ik con-
troleren of ik de borden kon lezen, ineens realiseerde ik mij 
dat ik voor die tijd ‘onbewust bekwaam’ had auto gereden 
in relatie tot mijn ogen, en ik werd weer ‘bewust bekwaam’. 
Het zicht werd afwisselend meer en minder scherp. 

Blauw, rood en oranje
Vol enthousiasme plak in mijn vel papier van 75x100 cm in 
verticale richting op mijn ezel. Ik maak 3 olieverfstiften 
klaar. Blauw, rood en oranje. Ik ga voor mijn ezel staan en 
met volle overgave teken ik 5 blauwe cirkels. Helemaal con-
form de voorstelling hetgeen ik had gezien, maar wat 
gebeurt er? Ik pak de rode stift en wil rode cirkels tekenen, 
en dat gaat niet, er komen andere figuren te staan, een soort 
uitspatting van power c.q. uit de band springen, maar ik 
voelde ook een rem. Mijn inspiratie verdwijnt en ik ga op de 
stoel zitten om te wachten op nieuwe impulsen; ik pak de 
oranje stift en die wilde geen cirkels meer maken en ik trek 
een lijn tussen de cirkels en figuren door, en ga weer zitten. 
Ik was uitgeblust.

Weemoed
Mijn vrolijkheid en enthousiasme zijn verdwenen en kan 
niet anders dan zwarte verf pakken. Ik ben binnen de lijnen, 
rondom de cirkels en de figuren, gaan schilderen. Dat deed 
ik met volle overgave, er kwam een soort balans; best wel 
een dubbel gevoel. Een van de mede-schilders kwam even 
kijken en meldde dat er bij haar een soort verdriet naar 
boven kwam en dat was haar aan te zien. Ineens komt er bij 
mij een woord uit: Weemoed. Zij herkende het. Zij is nog-
al praktisch ingesteld en stelde voor om het zwarte stuk er 
helemaal tussenuit te knippen. Het frappante is, dat op het 
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stuk dat zou overblijven de blauwe cirkels staan, met een 
witte achtergrond.

Mijn onderbewuste en mijn bewuste zijn aan het stoeien
Ik heb het schilderij het schilderij gelaten en ben gaan wan-
delen. Ik herken wel weemoed en ik wil die onder ogen 
zien. Op dit moment voel ik dat ik er de schaar niet in wil 
zetten. Ik zie dat ik ben afgeweken van mijn voorstelling, die 
ik voor de geest zag. Hoe werkt dat dan? Heb ik daar zelf dan 
niets meer over te zeggen? Zou het kunnen dat mijn onder-
bewuste en mijn bewuste met elkaar aan het stoeien zijn? 
En dat uiteindelijk het onderbewuste zich laat zien op het 
schilderij? Het rationeel denken voorbij? 

Is het allemaal suggestie?
Donderdagmorgen zit ik in alle vroegte in de auto. Het is 
mistig en realiseer mij achteraf dat ik steeds meer vertrou-
wen krijg tijdens het autorijden. Ik merk dat ik minder last 
heb van mijn medeweggebruikers. In de zin dat ik ‘vroeger’ 
last had van opdringerige medeweggebruikers. Ik zie ook 
dat ik veel mee anticipeer in het verkeer en voel mij meer 
op mijn gemak dan vroeger. Er begint zich een verandering 
af te tekenen en heb sterk de indruk dat het bewuste en het 
onbewuste elkaar nog af en toe de loef af willen steken. En 
soms steekt het ongeloof de kop op; is het niet allemaal sug-
gestie?

Gevecht tussen het oude en het nieuwe
Een gevecht tussen het oude en het nieuwe? Zou de weemoed 
tijdens het schilderen daar een uitdrukking van geweest 
kunnen zijn? Afscheid nemen van het oude bekende en hele-
maal gaan voor het nieuwe? En ook: De twijfel; dit is toch te 
mooi om waar te zijn?  Dit gelooft toch niemand….
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Een intens boeiend proces en ik zie dat er geen handleiding 
voor het leven bestaat. Dit is Het Leven en begin er van over-
tuigd te raken dat mijn OGEN heel belangrijke meetinstru-
menten zijn. 
Dank je wel, Karin voor jouw eyeopener.

Dit is zo’n mooi geschenk
	  

Wat een luxe Karin, mijn autobiografie wordt geschreven, 
haha. Ben ik dan echt zo lui, of heb ik gewoon een paar luie 
ogen? Of is het wat anders. Ik vertelde afgelopen donderdag 
aan mijn zoon en schoondochter dat ik blij was met jou, 
omdat ik anders niet zou weten of ik dit allemaal middels 
een boek wel zou durven laten uitgeven. Wanneer ik name-
lijk te veel ga nadenken wat ik geschreven heb, dan vliegen 
de angsten mij soms naar de keel. Dit is zo’n mooi geschenk. 
Ik zie nu heel scherp dat ik mijn familie anders kan zien. Ik 
schopte tegen hen omdat ik hen wilde veranderen. Ik zie dat 
ik dat ook tegen de maatschappij heb gedaan en op de diver-
se fora, zoals een blinde die verwijt dat ze hem niet zien.
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10  Synchroniciteit ten top

Een gele roos
	  De eerste foto en de tweede foto van dit hoofdstuk. Hoe is het 

mogelijk? De synchroniciteit ten top. Karin, jij kent mijn 
leven niet. De eerste foto zie ik als 5-jarig jongetje en werd 
‘toevallig’ zichtbaar op een intuïtief schilderij van twee 
weken geleden. Ik was daar gelukkig, tot het moment waar-
op mijn moeder dat jaar stierf. De tweede foto is van een gele 
roos, uit het trouwboeket van mijn stiefmoeder, die ander-
half jaar later ons gezin kwam terroriseren. Ik heb haar 
gehaat van onderuit mijn tenen. Het ging zelfs zo ver, dat ik 
haar wilde vermoorden toen ik 14 was. Wat kan haat toch 
gekke dingen doen.

De roos ontroerde mij

	  

Ik heb heel wat workshops bezocht en een therapeuten/
docentenopleiding gevolgd om mij te verdiepen. Boeken 
gelezen, gemediteerd en de duvel en z’n ouwemoer aange-
grepen om steeds weer stukjes haat naar boven te laten 
komen, zodat die konden helen. Twee maanden geleden 
schilderde ik intuïtief een geel figuurtje en werd ter plekke 
misselijk. Ik associeerde het met de theeroos uit het boeket 
van mijn stiefmoeder. Ik heb er witte vleugeltjes overheen 
geschilderd; het werd een soort engeltje en het voelde zach-
ter worden. Nu werd ik geraakt door de theeroos. Een bloem 
in volle pracht, maar voelde mij nu losgekoppeld van mijn 
haat, angst en mijn verdriet. De roos ontroerde mij. En nu 
kan mijn hart weer een stukje verder open. Dit kun je toch 
niet bedenken! Een ultieme combinatie van schrijven en 
vormgeven/illustreren, waar we steeds meer naar toegroei-
en. Een wereld van synchroniciteit.
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De controle geeft zich niet zomaar over
Karin, helder wanneer jij schrijft: Wat er vaak gebeurt is dat 
de ogen maar voor een klein deel open zijn. “We kijken met 
een tunnelvisie in plaats van met onze gehele blikveld. Het 
gefocust kijken heeft in onze maatschappij de overhand. 
Alles is gericht op details. Een bril accentueert dat deel van 
het zien.” Jij stelt dat het maar 5% is, van wat onze oogzenu-
wen doen. Ongelofelijk! 

Mooie paarse figuren
Vanmorgen vroeg werd ik wakker en ik zag ineens allerlei 
hele mooie paarse figuren verschijnen, ik had de ogen nog 
dicht; het gaf een heerlijk vrij en gelukkig gevoel. Daarna 
werd het druk in mijn hoofd en ik was bezig met het onder-
werp (haha) Loslaten. Na het douchen schiet ik bij het droog-
maken van de muren door mijn rug. Ineens was ik mij 
bewust dat ik totaal uit het moment was.

’s Middags zit ik op de bank en zit te mijmeren en realiseer 
ik mij dat ik niet meer zo wazig zie. Wel constateer ik dat 
niet alles leesbaar is en realiseer mij, dat wanneer ik op de 
juiste afstand zit, dat het meeste wel leesbaar is. Ik realiseer 
mij dat een bril in feite een luxe hulpmiddel is. 

Voorbeeld: bij ondertiteling bij tv-kijken, kan ik twee dingen 
doen:
1. Bril opzetten of 
2.  Op de juiste afstand van de tv gaan zitten. 

De maatschappij (95%) is geheel ingesteld op optie 1. Stel 
voor dat ik rails zou ontwerpen, waarbij je een stoel of een 
bank zou kunnen verplaatsen om tv te kijken. Je kan dan 
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met een gerust hart je bril weggooien. Gat in de markt of 
zouden ze mij voor gek verklaren?

Brillen en rails
Ik lees dat Gabriel op dit forum ‘brillen’ adviseert en Karin 
biedt ‘rails’ aan. Ik zal mij nader verklaren wat ik met de 
metafoor duidelijk wil maken. Gabriel, jij geeft aan dat je 
door NLP beter kunt leren zien. Ik ga daar helemaal in mee. 
Met NLP kun je zo wat alles bereiken. Door mindsetting kun 
je de ogen trainen om goed te zien. Emiel Ratelband kan 
mensen door hete kolen laten lopen, echt bijna alles is moge-
lijk. Karin zit echter op een ander spoor en daar word ik 
naartoe getrokken. Dat is het gebied van de mystiek, van de 
ongekende mogelijkheden, van het niet weten, en dat trekt 
mij. Ik word bijna verliefd.

Verliefdheid
Het gebied van de verliefdheid zit ook in die laatste catego-
rie. Aangesloten voelen op Alles en Iedereen. Een netwerk 
dat je niet kan zien en jou en mij alleen maar kan bereiken 
wanneer je verstand op nul staat. Omdat ik de laatste jaren 
niet meer zo vaak verliefd ben geweest, noemt mijn omge-
ving mij wel eens kieskeurig, haha. Nu begrijp ik het hele-
maal. Ik heb in het verleden verkondigd dat verliefdheid een 
vlucht was. Nu zie ik dat verliefdheid een geschenk is van 
moeder aarde om de ware aard van partners een beetje te 
verdoezelen. Anders zou niemand aan een relatie beginnen. 
Haha. 
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11  De contouren zien
 van mijn zwarte bril

 
Ik zie contouren van mijn zwarte montuur

Heb ik zojuist net aan iemand geschreven dat zij de controle 
zou moeten los laten t.a.v. een geldprobleem, blijkt het een 
les voor mijzelf te zijn!! Ik sluit mijn notebook af om nog 
even te slapen, schiet mij een doemscenario te binnen. Stel 
eens voor, dat mijn bank mijn krediet zou inperken. Er is 
geen enkele reden toe en ineens lig ik mij boos te maken op 
die klotebank. En wat gebeurt er? Ineens zie ik de contouren 
van mijn zwarte bril.

Dinsdag was een vriend met zijn dochtertje van 5 jaar langs-
gekomen. Wij zaten met z’n drieën gezellig aan een grote 
tafel op een groot vel papier te kleuren met viltstiften. Tot 
twee keer toe vraagt het meisje waarom ik geen bril meer 
draag. Ik had een maand geleden de vriend verteld over ‘De 
bril nader bezien’. Zal zij dat dan opgepikt hebben? Waarom 
stelt zij die vraag tot 2x toe?

Het montuur veranderde naar een lichtere kleur 

	  

De volgende morgen bij het wakker worden, werd ik mij 
gewaar van een zwart montuur en ik observeerde het tafe-
reel. Heel vreemd, het montuur veranderde naar in een lich-
tere kleur. Ik dacht nog: beeld ik mij dat in, wil ik zo graag? 
Ik heb het laten rusten. Zou het dan toch kunnen dat een 
kind de wereld anders ziet? Ik zou volledig begrijpen, dat 
diverse mensen vraagtekens zetten of wellicht het idee heb-
ben dat ik waanbeelden zie. Nu ik dit van mij af heb geschre-
ven wordt mijn blikveld weer ruimer en mijn boze gevoel 
naar de bank is weg, de contouren van de bril zijn er niet 
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meer. Zal het doemdenken t.o.v. de bank een zwart beeld 
generen?

Krisnamurti
Krisnamurti laat mij vandaag op de kalender zien:
Het denken tast de onbedorvenheid van de liefde aan en als je 
door intelligentie het denken zuivert, 
maak je de liefde vrij.

Op‘zien’barende ontwikkelingen
Karin, ik ben nog niet klaar met het ontdekken, maar er 
kondigen zich op‘zien’barende ontwikkelingen aan en wil 
die graag delen. Vanmorgen vroeg had ik op mijn notebook 
een mail aan iemand geschreven met het idee om die later 
vanaf mijn pc te verzenden. Ik ben gaan slapen en toen ik 
wakker werd keek ik naar buiten. Ik zag mijn montuur weer. 
Ik kwam er achter dat de mail voor mijzelf bestemd was. 
Toen ik zag dat die niet verzonden hoefde te worden, was 
mijn montuur verdwenen.

En nu komt er een heel bijzonder verhaal achteraan…. Ik 
stond in mijn slaapkamer en ik werd ineens gewaar van 
het heldere uitzicht door mijn voor- en achtergevel van mijn 
ramen. Mijn voorkamer is mijn rommelkamer en zo lang ik 
er woon heb ik nooit de noodzaak gezien om die aan de bin-
nenkant te zemen. Vanavond komt een vriend op doorreis 
een nachtje logeren en ik voelde aan al mijn cellen dat ik 
de kamer schoon wilde maken… inclusief de ramen zemen. 
Gaat allemaal vanzelf, gewoon impuls en dan blijkt dit het 
volgende geschenk te geven… Bij het opruimen en schoon-
maken stuit ik op een schilderijtje dat door mijn jongste 
zoon is gemaakt. Ik wist wel van het bestaan, ik had het 
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nooit weggegooid… en nu kwam ik het tegen. Een schilde-
rijtje dat hij 25 jaar geleden gemaakt had voor mij.

“Ik word niet gezien”
Tijdens mijn scheiding ging alles soepel ten aanzien van de 
boedelscheiding. Het huis, de auto, het meubilair, de spulle-
tjes hebben we eerlijk verdeeld. Het ging zonder enige fric-
tie, behalve een schilderijtje waar ik de stellige overtuiging 
had, dat mijn zoontje dat voor mij had gemaakt. Het hing in 
onze woonkamer; voor mij was het duidelijk, dat ik dat mee 
zou nemen. Ik heb daar een punt van gemaakt, toen mijn 
ex-vrouw het schilderijtje opeiste. Ik was boos en verdrietig. 

Wat zie ik nu ECHT op het schilderij

	  

Wie ‘loste’ het op? Enige weken later had mijn zoontje voor 
mij een schilderijtje gemaakt en wat zie ik nu ECHT op het 
schilderij? Een boom rechts op de achtergrond, klein van 
stuk en een grote boom in volle groei en bloei op de voor-
grond met 8 appels er in. Rechts van de boom een meertje, 
vier vogels in de lucht en een zonnetje dat aan het doorko-
men is. Ik heb het schilderij opgehangen en ben gaan zitten 
en heb een potje zitten janken. Eerst zag ik in de achterste 
boom mijn ex-vrouw. Een soort wraak maakte zich van mij 
meester. Toen de haat er mocht zijn, overzag ik het gehele 
schilderij en ontwaarde mijn eigen groeiproces; ik was ook 
die kleine boom, die aan het groeien geslagen is.

“Wat zeggen de dagelijkse dingen ons?”
Ik heb mijn verhaal verteld aan de vriend, die bleef logeren. 
Het bijzondere was, dat ik mijn hele verhaal neutraal kon 
vertellen. Er was geen enkele teleurstelling meer aanwezig. 
Er was alleen maar helderheid. Het schilderij liet mij in eer-
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ste instantie een oude pijn, boosheid verdriet en haat voelen, 
die klaarblijkelijk geen impact meer op mij heeft. 

Ik ervaar steeds meer de dingen, die gebeuren als een god-
delijk plan. Wanneer ik goed kijk, is het altijd gebaseerd op 
het helen van oud zeer. 

Ik ga mijn bril weer gewoon dragen
Ik zit te janken. Door het proces met de bril raak ik mij-
zelf met regelmaat kwijt. Gisteravond dacht ik: Ik stop met 
het hele circus van het wel of geen bril dragen. Ik ga mijn 
bril weer gewoon dragen, het is allemaal illusie. Ik zit mij-
zelf alles aan te praten. Gisterenavond was ik bij een dia-
presentatie in mijn geboorteplaats Maassluis. Ik had mijn 
bril op, maar tijdens de pauze had ik mijn bril afgezet. Mijn 
nicht merkte het op en vertelde dat zij mij veel leuker vindt 
met bril. Ja, daar kwam mijn persoontje weer om de hoek 
kijken. Het blijkt dat ik daar toch wel gevoelig voor ben.  
Wanneer ik de avond nog even door mijn gedachten laat 
gaan, realiseer ik mij dat ik die avond een bepaalde mate 
van onzekerheid voelde. Het was in mijn geboorteplaats en 
vind het dan kennelijk toch ongemakkelijk wanneer ik men-
sen niet zou herkennen. Ja, ik vond het een beetje eng zon-
der bril, ik wilde houvast en wilde er onbewust goed uit zien. 
Zo werkt het ego. 

Brilletje op, brilletje af 

	  

Op de terugreis in de auto heb ik mijn bril 
opgehouden en was een helder zicht. Wan-
neer ik mijn bril afzette was het erg wazig. Ik 
ging overstag. Ik had besloten om mijn bril 
weer op te gaan zetten. En de commentaren 
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van de mensen die het onverantwoord von-
den om in het verkeer zonder bril te rijden, 
zaten tevreden op de achterbank. 

Het blijkt een pittig onderzoek te zijn, waar 
ik mij door mijn omgeving niet al zo veel zou 
moeten laten beïnvloeden.
En dat is niet altijd even gemakkelijk! 
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12  NLP is een dogma

Kijken van binnen naar buiten
Wat ik een heel mooie benadering vind, Ronald, is dat je 
zegt dat je steeds meer van binnen naar buiten gaat kijken. 
Door op vele forumborden te schaken, krijg ik mijn ontwik-
kelingen steeds helderder in zicht. Door het uitzoeken op dit 
forum leer ik beter Mijzelf te Zien. Op het forum ‘Loslaten’ 
kan ik Ruimte scheppen en op het forum ‘Oproep tot massa- 
meditatie’ kan ik weer uitzoeken wat mijn weerstand is t.a.v. 
informatie van buitenaf in de vorm van nieuwe dogma’s.  
Dit simultaanonderzoek is mijn ultieme vorm om mijn 
graal te ontdekken.

Ik zie dat ik die alleen maar kan ontdekken door naar mijzelf 
te luisteren. De graal kan ik niet ontdekken middels men-
sen, die mij dogma’s, c.q. kunstjes voorhouden. Die invloed 
haalt mij juist van mijn authentiek pad af. Waar ik blij mee 
ben is dat, na ruim een jaar meedoen op de fora, mijn weer-
stand t.a.v. therapeuten en healers e.d. afneemt. 

NLP is een dogma

	  

  Een voorbeeld om dit helder te maken: iemand komt op het 
forum plompverloren met NLP aanzetten. Ik reageer daar 
op door te zeggen dat NLP een mindset is. Ik wilde graag 
de benadering van die persoon zien, naast die van Karin. Ik 
dacht dat dit verheldering zou kunnen brengen. Ik stelde 
een vraag en diegene is foetsie; niet echt verdwenen, want ik 
zie hem op een ander forum opdoemen. Ik zie dit verschijn-
sel met grote regelmaat gebeuren. Nu begrijp ik het pas. Ik 
zit aan zijn boterham. 
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NLP klopt niet meer voor mijzelf
Ik heb in het verleden mensen ‘geholpen’ door NLP-oefenin-
gen met hen te doen om ‘nieuwe’ gevoelens te laten erva-
ren. En het werkte. En wie werd daar OOK heel erg blij van?  
Ja ik. Dat zou ik kunnen beschouwen als dat ik mijn hart 
volg. Maar is dat wel zo? Wanneer ik daar vervolgens ook 
nog eens een etiketje ‘dienstbaarheid’ op plak, zou ik kun-
nen beweren dat ik mijn passie leef. Ik word nu milder naar 
therapeuten en healers toe en zie dat iedereen uiteindelijk 
verantwoordelijk is, waar die zich aan over geeft. Iedere hel-
per trekt de juiste klanten aan. De klanten ontwikkelen zich 
en de helpers ontwikkelen mee. We hebben allerlei fasen 
nodig om te ontwikkelen en dat genereert steeds weer nieu-
we beroepen. Vroeger had je alleen maar een medicijnman. 
Ik voel van binnen dat NLP niet meer klopt voor mijzelf. 
Logisch dat ik dit niet meer op mensen kan toepassen.

Dit is het ultieme loslaten

	  

Ik word door mijn bril steeds meer bewust van mijzelf, en 
dat komt, zie ik nu, doordat er geen mensen aan te pas 
komen, die mij adviseren of coachen. Wat ik zo sterk vind 
van jou Karin, dat jij faciliteert. Dat is het ultieme waar ik 
ook op zoek naar ben, en ik zie mijn valkuilen. Ik wil men-
sen nog af en toe gelukkig maken, en dat is niet aan mij.  
Dit is het ultieme loslaten.

Dogma’s brengen mij verder van huis
Door het ‘dal’ waar ik gisteren door heen ging kom ik dich-
ter bij mijzelf. Ik zag de ondertiteling op tv ineens scherper. 
Toen ik mij dat gewaar werd, werd het zicht weer vager.  
Ik wil het in de hand houden. Ik wil nog steeds METEN. 
Meten is weten. Nu weet ik dat meten juist het tegenover-
gestelde vertelt. Innerlijk Weet ik nu, dat ik kan Zien.  
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Mijn denken probeert mij van het Weten af te houden.  
Waarom die innerlijke strijd? Het is het steeds weer dat 
vasthouden aan overtuigingen. Ik wil er vast geen nieuwe 
dogma’s meer bij. Ze brengen mij verder van huis. Wanneer 
durf ik mij ECHT te laten gaan?

Overgeven als een kind
Ik heb dit geschreven nadat ik wakker werd, daarna ben ik 
gaan slapen en daarna kreeg ik een droom: ik liep in een heel 
ver land. Ik was verdwaald en kon de weg terug naar huis 
niet meer vinden. Het was een hele drukke stad en ik liep de 
stad uit. Ik liep tussen heel veel mensen en ineens kom ik 
bij een rand van een weg. Ik keek naar beneden en zag een 
rivier. In die rivier kolkte het van de kindertjes. Honderden 
kinderen krioelden daar stroomafwaarts. Overgeven als een 
kind, aangereikt door een droom.

Ik was versteend
Ik zat vanavond in alle rust op de bank te mijmeren en 
ineens zag ik dat ik een fragment van de droom niet verteld 
heb. Net voordat ik de stad uitliep met een grote menigte, 
net voordat ik de rivier zag met de krioelende kinderen, zag 
ik wat anders. Ik zag een kindje uit een duiker vanuit de 
rivier in een zijslootje onder water drijven. Ik voelde paniek 
en ik durfde geen actie te ondernemen. Ik was versteend. Ik 
beeldde mij in dat het een pop was en suste mij in slaap en 
deed net of ik niets gezien had. Het voelt als dat ik willens en 
wetens de andere kant uitkeek; ich habe es nicht gewusst. Ik 
vraag mij af waarvoor ik mijn ogen sluit en ga dit vanavond 
voordat ik ga slapen vragen, wie weet?
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13  Het ego als lesmateriaal 

Het ego als lesmateriaal
	  

Ik ben nog in de fase van vergelijken. Vanmiddag sta ik bij 
Hoogvliet bij de kassa en ineens ben ik mij weer gewaar dat 
ik mij één voel met alle mensen. Een heerlijk vrij gevoel en 
ik hoef niks meer. En dan schiet ik in mijn denken en ga ik 
vergelijken met donderdag met bril op en ik lees jouw ver-
haal, Karin, dat mensen aan jou vragen: “Hoe lang duurt zo’n 
proces om weer goed te gaan zien?” Ik heb dat ook willen 
lezen tussen de regels door en ik las in één van jouw com-
ments dat iemand in één weekend goed kon zien, en dat 
raakte mij. Ik geloof dat ook, want wanneer je ECHT los kunt 
laten gebeurt dat ook. Zeker weten. Zal ik dit voorbeeld gaan 
gebruiken als maatlat of laat ik het toch maar gebeuren?

Er is geen weg meer terug
Wanneer ik lees, Karin, dat jij nooit een goede verkoop-
pagina kon schrijven, word ik daar helemaal blij van. Dat 
heeft hier m.i. alles mee te maken. Jouw pad en dat van een 
ander is geen maatstaf! Stom, stom, stom, ik wist het... en 
toch tuin ik er in. Haha. Voorts schrijf je: “En wat ik zelf al 
heel snel merkte, er is geen weg meer terug. Want mijn bril, 
die ging me heel snel zeer doen aan mijn ogen”. Inderdaad, 
er is geen weg meer terug. Donderdag zat ik met hoofdpijn 
in de auto, en zat te bedenken (knars, knars, knars) hoe ik 
dat zou moeten oplossen en dat allemaal door een opmer-
king van een nicht : “Ik vind je met bril veel leuker!” Hoezo 
beïnvloeding? Haha.
 
Vanmorgen had ik gigantische jeuk aan mijn voeten, en ik 
krabde niet, ik ben er helemaal ingedoken, en na verloop 
van een dik half uur ben ik in slaap gevallen. Er is een gro-
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te innerlijke schoonmaak aan de gang en ik voel mij geïn-
spireerd door de ervaringen van anderen. Die raken mij 
ECHT, wanneer ik lees hoe hun proces verloopt. Met vallen 
en opstaan? Gewoon het ECHTE leven? Yes, wanneer je het 
ziet, hoef je niets te begrijpen, en ben je in je wezen wie je 
bent beland. 

“Pap, dit is jouw waarheid”
Grappig dat alles zo synchroom loopt. Afgelopen donder-
dag zat ik aan de ontbijttafel en mijn schoondochter vertel-
de een heel intense droom. Ik zag de symboliek en ik ver-
telde mijn interpretatie over de droom. Mijn zoon reageert: 
“Pap, dit is jouw waarheid”. Ik keek hem aan en antwoordde: 
”Woouh!” We hebben het er uitgebreid over gehad. De drang 
om te helpen. Wij praten vaak over dit onderwerp om de 
ander de ruimte te geven. Hier stonk ik in. Ik ben zo intens 
dankbaar dat mijn zoon mij hier op attendeerde.

Niet meer afdwingen
Gisteren pakte ik impulsief het boek “What the bleep do 
we know?” Ik was er enkele jaren geleden in begonnen en 
gestopt bij blz. 69 (van de 284). Nu was zeker de tijd rijp en 
ik ben overnieuw begonnen en ik voelde de woorden vanzelf 
binnenstromen. ik zag ineens de essentie van het boek. Er 
zijn geen antwoorden, er is alleen maar het niet-weten. Het 
kwam allemaal zo diep binnen. Ik voelde mij helemaal in 
een soort van overgave gedompeld. Ik ging voldaan naar bed 
en viel direct in slaap. De volgende morgen herinnerde ik 
dat allerlei mensen in mijn leven langskwamen in mijn dro-
men. Ik wist niet wat zij mij te vertellen hadden en had toch 
weer de neiging om antwoorden af te dwingen. Het zit nog 
hardnekkig in mijn systeem om antwoorden te eisen. Vraag 
en het zal u gegeven worden. Ja, dat is heel wat anders.
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Het ego als lesmateriaal

	  

Dat ego weet wat en wanneer ik het (h)erken, ben ik van plan 
om steeds aardiger voor hem te worden. Ik wil hem zien en 
tegelijkertijd wil ik steeds minder waarde hechten aan zijn 
adviezen. Tijdens het lezen in het boek van The Bleep, kwam 
het ego steeds in de schijnwerpers. Er wordt vaak verkon-
digd, dat je je ego zou moeten loslaten. Hij krijgt van mij een 
ereplek. Waarom? Ik ben hier op aarde in een lichaam 
beland, die wordt aangedreven door het ego. Het moment 
dat ik ga sterven, zal ik gedag zeggen, en ik zal ik mijn 
lichaam en ego op dat moment hartelijk bedanken. Het ego 
als lesmateriaal, daar kan ik mij wel in vinden.
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14  Louter uit liefde
 
Ik keek in de spiegel

Het is voor mij heel effectief om intuïtief te schrijven. Op 
die manier komt de zin en de onzin op papier terecht. Door 
het daarna te lezen, word ik mijn eigen leermeester. Ik heb 
op die manier mijn weerstand ontdekt t.a.v. therapeuten,  
coaches, healers enz. Mijn weerstand blijkt in algemene zin 
gericht te zijn naar helpers. Ik heb tijdens mijn spirituele 
opleidingen heel diep ‘de helper’ in mijzelf onderzocht en 
kwam er uiteindelijk achter dat de drive om te helpen geba-
seerd was op erkenning. Het was best wel confronterend, 
dat die ontdekking als rode draad door mijn leven liep. Nu 
zie ik hem ook en wanneer ik hem zie, dan ben ik mij bewust 
van de helper. 

Het lijkt wel of ik ze vrij laat
Ik ontdek dat ik in niet meer zo de behoefte voel opkomen 
om volwassen mensen een steuntje in de rug te geven. Soms 
doe ik het en voelt het achteraf niet goed. Het wonderlijke is 
dat ik de laatste weken aanmerkelijk meer van mensen ga 
houden. Het lijkt wel of ik ze meer vrij laat. Het loopt syn-
chroon met mijn eigen vrijheid, die ik van binnen voel groei-
en. Toen ik er over mijmerde kwam de Bagavath Gita langs 
en gaf mij de woorden: Handelen en niet handelen. Deze zijn 
nu kloppend voor mij. Bij die woorden zitten voor mij geen 
ladingen. Handelen en niet handelen ervaar ik als dat die 
ingegeven worden door iets Hogers of God, wanneer je dat zo 
zou willen noemen. De kwantumfysica zou het omschrijven 
als ‘informatie’. De informatie hangt steeds meer in de lucht 
en ik mag daar zo maar op aansluiten.
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Kaarsen

	  

Wat wonderlijk toch. Ik heb sinds 4 dagen kaarsen aan en 
mijn lampen uit en luister muziek. Wanneer ik lees, doe ik 
een lamp aan. TV? Te gek voor woorden, hij trekt niet meer 
aan mij. Soms, en dan kies ik bewust. Vanavond earthflight, 
prachtig en een en al verwondering. Karin, jij vertelt bijvoor-
beeld over de kaarsen, om die ’s avonds aan te doen in plaats 
van lampen. Dat soort informatie blijft hangen en handelt 
dan vanzelf. Alles vindt plaats op het juiste moment en ik 
moet eraan wennen dat ik het niet in de hand heb. Best wel 
nieuw.

Innerlijk horen
Het stopt niet bij mijn ogen, mijn oren laten zich nu enige 
dagen ook voelen. Het gaat met pijn gepaard en af en toe 
schiet er een ‘vuiltje’ uit. Het knapt als het ware, ik begrijp 
nu de woorden van Jezus. Die oren heeft die horen; het heeft 
alles te maken met het innerlijk horen.

Ik ga nu mijn schroom voorbij en deel dit met de wereld en 
volgens mij is dit de bedoeling in deze tijd. Nu begrijp ik 
dat ik mijn eigen boek niet durf uit te geven. Ik was 1001 
argumenten aan het zoeken. Het is de angst om voor gek 
te worden verklaard. Nu voel ik dat de energie weer gaat 
stromen. Ik ben op de diverse fora aan het oefenen. Door-
dat ik meer open ben, ervaar ik genegenheid van men-
sen; niet alleen de mensen van hier op aarde, maar ook de 
mensen die overleden zijn. Ik ervaar opmerkelijk veel lief-
devolle energie van Jezus. Elke keer voel ik de juiste uit-
spraken van Jezus spontaan in mij opkomen, wanneer 
er zich een situatie aandient, die daarom vraagt. Wat mij 
zo frappeert, is dat het zo vaak gepaard gaat met humor. 
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Louter Uit Liefde

	  

Ik ging gisteren even langs bij een kennis; ik word daar als 
het ware naartoe gezogen. We raken aan de praat en ik ver-
tel hem een voorval, dat ik een tijdje geleden nogal diep 
geraakt werd door een familielid. De persoon had mij een 
mail geschreven met de aanhef ‘Lul’, en wat zegt deze wijze 
man? “Lies, weet jij wat ‘lul’ betekent?” Ik zat hem vragend 
aan te kijken en hij antwoordde: “Louter Uit Liefde”.

“Poepe zonder douwe”
Wij hebben er hartelijk om gelachen en ik voelde de liefde 
stromen. Nu voel ik tijdens het schrijven een energiestroom 
door mijn rug lopen. Op de een of andere mystieke manier 
gebeuren er dus wonderen. Het heeft te maken met het feit 
dat ik beter leer horen en beter leer zien. Ik doe dus niets 
en er gebeurt van alles. Handelen en niet handelen, zo iets. 
Ik kan het niet begrijpen en dat is nou net de bedoeling, 
volgens mij. Wel effe wennen voor iemand, die alles wilde 
verklaren en sturen. Ik hoor nu mijn vader zeggen: “Poepe 
zonder douwe.”
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15  Ik liep op veertjes

Ik liep op veertjes

	  

Heel bijzonder, vanmorgen kijk ik tv, en HIEPHIEPHOERA, 
ik kan de ondertiteling LEZEN!!! Ik hoef dus niet meer van 
de bank!
In jouw boek, Karin, laat jij jouw proces zo mooi zien en voor 
mij geldt ook dat alles in mijn lijf meedoet om mij gezond 
te maken. Ik ervaar steeds meer mijn alarmeringssysteem. 
Gisteren had ik een lange wandeling gemaakt en ‘dacht’ 
mij te gaan verrassen met een kingsize loempia. Ik schrijf 
‘dacht’ tussen aanhalingstekens. Die informatie zit name-
lijk opgeslagen in mijn brein: “Eerst presteren, dan de belo-
ning”. De overtuiging zit vast geklonken als een dogma.

Ik zie dat mijn eetgedrag verandert
Ik was op het eind van mijn wandeling geheel ontspannen 
en helemaal leeg in mijn hoofd. Ik realiseerde mij dat laat-
ste terdege. Ik had namelijk een hele tijd lopen wikken en 
wegen over een diepzinnige levensvraag vanuit een ander 
forum. Ik loop richting de Chinees en wat gebeurt er? Ik voel 
ineens maagzuur opkomen en ik dacht: “Stel je niet zo aan”, 
en ik liep door. Even later, rechtsomkeer, ik had echt geen 
trek in die heerlijke loempia. Ik zie dat mijn eetgedrag ver-
andert en bij het boodschappen doen is dat merkbaar. Bij de 
kassa trouwens ook.

Karin, er gebeuren heel wonderlijke én heftige dingen en 
voel mij gesteund door jou door jouw boek en CD’s. Ik inter-
preteer de lesstof op mijn eigen manier en het lijkt wel of ik 
de leerstof op de juiste momenten aangereikt krijg. Nee, het 
lijkt niet zo, het is zo!
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Ik volhard en zet stug door

	  

Wat ik zo mooi vind van jouw boek is, dat je uit eigen erva-
ring vertelt. Met name jouw persoonlijke worsteling inspi-
reren en motiveren mij. Het groeiproces breng je perfect in 
beeld! Je laat zo helder zien dat lichaam en geest onlosmake-
lijk met elkaar zijn verbonden. Ik wist dit wel, maar bij het 
leren om beter te zien, is dit steuntje in de rug onontbeerlijk 
voor mij. Ik was wel overtuigd dat mijn lichaam een perfecte 
graadmeter is, maar nu ben ik nog meer overtuigd en weet 
ik dat ik steeds beter zal gaan zien. Jij laat ook zien, dat je 
vele lagen doorleeft en dat is de enige manier van ‘slagen.’  
Ik heb een keuze gemaakt. Ik volhard en zet stug door.  
Ik begrijp mij zelf nu heel goed dat ik een paar keer op het 
punt stond om het bijltje er bij neer te gooien. Ik ben nu over 
het dode punt heen.

Ben ik bereid mij volledig over te geven aan mijn gevoel?
Wanneer ik ben aangesloten op mijn gevoel, dan genezen 
mijn ogen en wanneer het stemmetje in mijn hoofd weer 
de overhand neemt, stagneert mijn genezingsproces. Zo 
langzamerhand begint het bij mij te dagen, dat ik zelf mijn 
sluiers heb gecreëerd en heden ten dage nog creëer. De ham-
vraag is: “Ben ik bereid mij volledig over te geven aan mijn 
gevoel?” Dus echt volledig. Hetzelfde wanneer een vrouw 
inverwachting is. Je kunt niet een beetje zwanger zijn. Voor 
de volle 100%. Maar wanneer weet je dat het 100% is? 

	  

Waar het in essentie op neerkomt is of ik mij wil onthech-
ten. En het wonderlijke is dat alles allemaal aangedragen 
wordt op de juiste tijdstippen. Het is niet te bedenken. Het is 
te bizar voor woorden en ook niet te geloven. Ik zie dat er een 
wetmatigheid opdoemt, dat alles wat ik bedenk tot misluk-
ken gedoemd is. Wanneer ik alles wat zich spontaan aan-
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dient, uitvoer, dan gebeuren er wonderen en word ik geeste-
lijk en lichamelijk vitaler. Wat bijzonder is, dat ik al enige 
weken ’s avonds de sterke behoefte heb om een uurtje op de 
bank te zitten en de lichten uit te doen met de kaarsen aan. 
In het begin zit ik nog even in mijn denken gevangen en na 
een kwartiertje is het overgegaan in alleen maar zitten. 
Hierdoor ga ik met een leeg hoofd naar bed, waardoor het 
slapen en het wakker worden ineens heel inspirerende 
gebeurtenissen zijn geworden.

Zo licht als een veertje
Zo werd ik gisterenmorgen wakker alsof ik in een groot bed 
in een soort hemel lag. Zo ontspannen, zo licht als een veer-
tje. Ik was totaal leeg in mijn hoofd en na verloop van tijd 
vulde mijn grijze massa zich met hele inspirerende dingen. 
Ik heb mijn notebook gepakt en ben gaan schrijven. Rond 
5.30 uur werd ik naar buiten getrokken om te gaan wan-
delen. Ik was in een nieuwe wereld gestapt. Het lopen ging 
vanzelf. Een hele serene wereld en mijn hoofd was leegte en 
stilte. Ineens komt jouw video langs met de zwaaioefenin-
gen toen ik bij een open plek aankwam. Alhoewel het donker 
was kon ik helder zien. Ik deed de oefening en ik merkte dat 
ik rechts heel scherp zag, terwijl ik links mijn contouren van 
mijn bril ontwaarde. Na verloop van tijd loste het montuur 
op en ging over naar een wat wazig beeld. Heel duidelijk was 
er een verschil: rechts scherp en links wazig. Je begrijpt het 
al: mijn denken kwam om de hoek kijken en zei: ”Lies en nu 
goed je oefeningen trouw gaan volgen, want dan zal jouw 
linkeroog ook helder worden”.

Leeg hoofd
Ik vervolgde mijn wandeling en ratel, de ratel, de ratel. 
Ineens zag ik het: Het was afdwingen. Ik begon te glim-
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lachen. Zo snel vulde de leegte weer mijn hoofd met gedach-
ten. Ik zag het en omarmde mijn wazige linkeroog. Ik heb er 
verder geen aandacht meer aan geschonken. Heel ontspan-
nen met een leeg hoofd ben ik doorgelopen en kon er geen 
genoeg van krijgen. Ik realiseerde mij dat lange voettochten 
‘verslavend’ zouden kunnen gaan werken. Het heerlijke is 
dat ik met een hoofd zonder gedachten niet moe word. Je 
kunt gewoon blijven gaan. Voorheen had ik nog wel eens 
last van mijn rechterknie. Niets van dat al, ik liep op veer-
tjes. Ineens doe ik de oefening van het zwaaien en heel won-
derlijk: linker- en rechteroog allebei kraakhelder. Dan zou je 
toch zeggen, wanneer ik nu weet dat wanneer ik ‘leeg’ ben, 
dat alles gezond en vitaal wordt, dan doe je dat toch gewoon. 
Ja, dat ‘denk’ je.
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16  Mijn lichaam is 
mijn graadmeter  

 
 
Grote schoonmaak

Ik kom thuis en verwen mijzelf met een paar heerlijke 
warme croissants en geniet van het leven en heb ineens een 
enorme zin om mijn kantoor leeg te ruimen.
Mijn ordners pak ik een voor een en neem definitief afscheid 
van al mijn ordners met ontwerpen van gebouwen, winkels 
en woningen vanaf 1985. Ik was verrukt wat ik allemaal 
gecreëerd had in de loop der jaren en deponeerde het in gro-
te boodschappentassen. Er ontstond een gevoel van ruimte. 
Zelfs ordners van twee jaar geleden heb ik opgeruimd. Soms 
even denkend dat er opdrachtgevers naar zouden kunnen 
vragen. Het gaf me een beetje een jongensachtig vrijbuiter-
gevoel.

 

	  

Vandaag ga ik door met mijn grote schoonmaak en nu voel 
ik al, dat die alles te maken heeft met een totale onthech-
ting. Ik vertelde het een vriend en die vroeg of ik het idee had 
dat ik gauw dood zou gaan. We spraken er verder over en 
zagen dat het leven eigenlijk steeds een stukje sterven is, 
om ruimte te scheppen voor een nieuw leven. Ik voel het aan 
al mijn cellen, maar God mag weten wat er zich zal aandie-
nen en dat wil ik graag zo houden. 

Ik schiet volledig in mijn denken
Dan zou je dus denken, dat ik in the flow zit. Ja, had je 
gedacht. Ik kijk in mijn mail en word enorm getriggerd en 
ik schiet volledig in mijn denken. Ik maak mij boos op de 
persoon die mij iets geschreven heeft en het houdt mij danig 
bezig. Ik neem geen verantwoordelijk en ik leg het probleem 
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bij de ander. Wanneer ik daar in mijn hoofd mee bezig ben, 
belt een vriend op en ik leg hem mijn probleem voor. Hij 
geeft mij een advies mee, die hij van zijn ZEN-leraar net die 
week had meegekregen hoe je in zo’n geval het beste kunt 
handelen. Zijn advies heb ik in mijn hoofd opgeslagen en 
opgevolgd. Het advies was om niet te reageren. Maar wat 
gebeurt er na een half uurtje? De boosheid komt toch weer 
opzetten.
Nu zie ik dat ik door de vriend niet gehoord werd. Hij wil-
de mij helpen met de beste bedoelingen. Alsnog reageer ik 
via de mail door mijn emotie te melden en richt een verzoek 
aan de persoon. Dat loste het probleem op en ik ging weer 
geïnspireerd aan de gang en bracht mijn oud tekeningen, 
begrotingen en rapporten naar de papiercontainer. Met veel 
overgave leeg ik mijn boodschappentassen, ga ze vervolgens 
vullen met boodschappen, en wat doe ik wanneer ik weer 
thuiskom?

Het gevoel volgt niet altijd

	  

Ja, ik check de mailbox en ik zie geen berichtje, en ik word 
weer boos en ik zie dat ik mijn les niet begrepen heb. Dan de 
clou. Het blijkt dus dat ik geen verzoek heb gericht, maar 
een eis. Ik kan geen contact maken met mijn onderliggende 
laag en ik blijf in mijn boosheid sluimeren. Mijn lichaam is 
schoner en leger aan het worden en daardoor wordt mijn lijf 
gevoeliger. Ik krijg buikkrampen en moet overgeven. Dit 
zijn de lessen die door het leven aangereikt worden en zijn 
niet altijd even plezierig. Ze zijn er wel voor het goede doel. 
Ik ben niet meer afhankelijk van de ander.

Vannacht kreeg ik een bijna ondraaglijke jeuk aan mijn 
benen; met name mijn knieholten. Deze keer ben ik heel 
gedisciplineerd en ga ik niet krabben en doe er geen ver-
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zachtende poeder op. Ik verbind mij volledig met de jeuk en 
doe in feite exact hetzelfde als wat ik deed met mijn wazige 
linkeroog. De jeuk is heel heftig en ik word er gek van. Het 
gekke is dat mijn pijngrens oprekt of iets dergelijks. De jeuk 
vermindert en ineens komt er een rust over mij heen en de 
jeuk verdwijnt. Wanneer ik nu terugkijk naar de mail, waar 
ik zo door getriggerd werd, zie ik dat het mijn pijn was, die 
aangeraakt werd. Mijn pijn dat ik genegeerd werd. Nu ik dit 
zie en doorvoel, zie ik mijzelf staan. Ik ben niet meer afhan-
kelijk van de ander.

Het klinkt allemaal zo logisch, maar je moet het wel willen 
zien en ervaren. Ik heb nu niet meer de illusie, dat ik van 
vanaf nu alles scherp zal zien. Ik heb ontdekt, dat wanneer 
ik bereid ben om mijn ouwe meuk op te ruimen, dat er dan 
ruimte gaat ontstaan. Mijn lichaam is daarbij mijn graad-
meter, die exact aangeeft wat klopt en wat niet klopt.

Een oude overtuiging dat ik iedereen zou moeten 
liefhebben

	  

Jij bent op dit moment mijn leermeester Karin, maar de per-
soon die mij triggerde via de mail is dat even goed. Dat wist 
ik altijd wel. Ik zie nu meer.

Ik zie nu beter wat de Daila Lama ons voorhoudt: “Kijk met 
mededogen naar degenen die je pijn doen, maar keur hun 
daden niet goed.” Ik zie het zo Karin, dat ik door jou geïn-
spireerd word en daar geniet ik van. De andere persoon 
irriteert mij en ‘gebruik’ ik als lesmateriaal. Ik zie nu hel-
der het onderscheid tussen inspirators en mensen, die mijn 
pijnpunten triggeren. Met de tweede categorie hoef ik geen 
maatjes te worden. Dat idee leefde nogal heftig in mij; een 
oude overtuiging dat ik iedereen zou moeten liefhebben.
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Het is dus een fluitje van een cent
Ik voel nu de diepere betekenis van de woorden van 
Jezus, die zegt dat je je vijanden moet liefhebben. Ik kan 
mensen die mij pijn doen niet direct ‘actief’ liefhebben. 
Door te onderzoeken waar die mensen mij raken op mijn 
pijnpunten en vervolgens de bereidheid te hebben om die 
oude pijnen te zien en te omarmen, is er ineens onthech-
ting. Dan is het niet anders mogelijk dat de Liefde gaat stro-
men, en kan het niet anders dat ik liefheb. En dan is er geen 
onderscheid meer tussen vriend en vijand. Het is dus eigen-
lijk een fluitje van een cent. 
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17  Ik kan het nog niet geloven

Steeds weer die onvrijheid

	  

Het is zo wonderlijk wat er gebeurt. Het is allemaal pure 
synchroniciteit. Ik heb mijn oppasdag en Lise ligt te slapen. 
Ik ben een stukje van mij aan het afschrijven van gister-
avond en twijfel bij welke topic of ik het kan plaatsen. Dan 
lees ik jouw comment Karin en zie dat ik het hier plaats. Ik 
was heel benieuwd hoe je zou reageren op de voeten van 
Micheline. Steeds weer echt naar de kern. Bewustwording, 
en ook zie ik weer jouw eigen ervaring, die je plaatst naast 
die van Micheline. Het niet vrij voelen van op blote voeten 
lopen. Het is zo herkenbaar, steeds weer die onvrijheid, en 
daar tegenover steeds weer moed plaatsen. Ik zie jouw moed 
Micheline, dat je zonder bril naar een onbekende omgeving 
stapt. Ik werd geïnspireerd en gaf mij moed om zonder bril 
naar een kerkdienst te gaan. Het gaat of staat om uit ver-
trouwde sporen te willen stappen en zoals jij stelt, Karin, 
om niet weer in een ander spoor van een ander te stappen. 
Het spreekt mij zo aan en ik word er blij van.

Lichamelijk gebeurt er veel
Er gebeuren de laatste weken opmerkelijke wonderlijke din-
gen. Lichamelijk gebeurt er veel, waardoor de energie steeds 
vrijer gaat stromen. Ik word vitaler naar mate ik mijn impul-
sen volg. Wanneer ik moe ben, ga ik slapen, wanneer ik trek 
heb, ga ik eten en wanneer ik zin heb om actie te onderne-
men, dan doe ik dat. De ideale leef-/werksituatie. Zo had ik 
gisteren enorme zin om naar een kerstconcert te gaan en ik 
wandelde een half uurtje naar de kerk. De kerk zat al bijna 
vol. Ik liep naar voren en was nog een prachtig plekje vrij. 
Het koor nam zijn plek in en het eerste nummer raakte mij 
heel diep. Een heel zacht ‘Stille Nacht’ door 190 mannen-
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kelen ontroerde mij ten diepste. Toen het volume aanzwol, 
voelde ik mij helemaal opgetild. Ik waande mij in de hemel. 
Ik ervaarde een soort loskoppeling van het instituut God en 
ik ontmoette god in mijzelf.

‘Ere zij God’

	  

Bij de meeste liederen gebeurde dat en ook de samenzang 
raakte mij diep. Aan het eind was het helemaal raak. We slo-
ten af met een samenzang: ‘Ere zij God’. De organist zette in 
met een heel gevoelig voorspel, de dirigent keerde zich naar 
ons toe en wij zetten het ‘Ere zij God’ in. Het geluid van hon-
derden mensenkelen vulde de ruimte van de kerk en ik kon 
niet anders dan mijn mond op de woorden bewegen. Er 
kwam geen geluid uit; ik kon niet zingen. Ik kon alleen maar 
heel zacht de woorden fluisteren.

Ik heb mijn tranen de vrije loop gelaten
Ik was van top tot teen geraakt. Er was een dialoog tussen 
het publiek en het koor. Dit had ik nog nooit eerder meege-
maakt. Wat was ik blij dat ik mijn impuls had gevolgd om 
alleen te gaan. Ik hoefde mij voor niemand in te houden of 
aan te passen. Toen de laatste tonen gezongen waren, heb 
ik stilletjes mijn jas gepakt, nog even snel een kerst-CD van 
het mannenkoor gekocht en toen ik buiten was heb ik mijn 
tranen de vrije loop gelaten. Nu ik dit weer terugschrijf voel 
ik weer dezelfde ontroering. Wat is dat toch bijzonder dat 
je van het ene moment zo weer kan gaan naar een ander 
moment. De sprong van 50 jaar in de tijd is wel de meest 
markante. Het dogma God is afgelegd en ik kan ineens met 
mildheid kijken naar de mensen, die het dogma nog aanbid-
den. Er is geen tijd of methode om ingesleten overtuigingen 
te verwijderen. Het wordt je gegeven op momenten die niet 
te voorspellen zijn. Het komt als een dief in de nacht.
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Bang om alles zomaar los te laten
Ik kreeg een reactie van iemand, die in verwarring geraakt 
was en bang was om alles zo maar los te laten. Vervolgens 
stelde ze de vraag hoe je dat zou moeten doen bij heel tra-
gische gebeurtenissen. Het antwoord voor een ander weet 
ik niet, maar ik kon haar wel verwijzen naar een televisie-
programma dat ik kort geleden had gezien. Toeval. Ja het 
valt mij en haar toe.
Het was een programma van nabestaanden van militairen 
die gesneuveld waren in den vreemden. Zo’n twintig men-
sen waren nog dagelijks verdrietig en hadden hun verdriet 
‘een plekje gegeven’. Twee mensen hadden nergens meer 
last van. Zelfs het tegenovergestelde. Zij werden er niet 
pijnlijk door geraakt en waren intens gelukkig. Een vader 
die zijn zoon verloren had, omarmde het geluk totaal. Een 
vrouw die haar man verloren was wel gelukkig, maar voelde 
zich schuldig omdat zij nergens last van had. ‘Dat kan je je 
omgeving niet zo maar vertellen’, was haar overtuiging.

‘Wij’ kunnen het echt niet geloven

	  

Ik herinner mij een verhaal van een kennis die kanker had, 
en vertrouwde mij toe: “Ik durf het niemand te vertellen, 
maar ik voel mij soms zo gelukkig en vrij.” Ik heb het idee, 
dat zij, nadat zij genezen is verklaard, weer in haar oude ver-
trouwde patroon is gestapt. ‘Wij’ kunnen het echt niet gelo-
ven. Twee van de twintig mensen uit de documentaire aan-
vaarden het geluk en ik heb heel sterk het vermoeden, dat er 
een overtuiging achter schuil gaat, dat ‘we’ het niet verdie-
nen…

Complete magie
Ik weet niet wat mijn kleindochtertje afgelopen donderdag 
zag, toen zij stond te praten bij haar bedje. Kleine kinderen 
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kunnen zo opgaan in hun wereldje. Weten wij wat ze zien? 
Wanneer ik haar dan observeer, word ik helemaal rustig en 
voel ik het geluk zo door mij heenstromen. Wat is dat? Ik 
voel het weer wanneer ik het schrijf. Dat is toch complete 
magie? Het is niet te vangen in woorden.
 
Er vinden veel verschuivingen in mij plaats. Een paar dagen 
geleden liep ik op veertjes en gisteren was het een en al ramp 
en herken ik mij in jouw verhaal Karin. Ik heb het idee, dat 
HET steeds aangereikt wordt, los van het weertype. Idioot!! 
Ik schrijf dit en het zonnetje begint spontaan te schijnen. Ik 
herinner mij Paulo Coelho: ‘Let op de tekens’. Mijn linker-
heup stopte gisteren tijdens de wandeling. Het was een soort 
verlamming, en het klopte. Ik was volledig in mijn denken 
geschoten. Nu ik het schrijf, voel ik de tintelling op dezelf-
de plek. Dus ik communiceer niet, ‘HET’ communiceert.  
Ik kan niets voor elkaar krijgen. Het lopen op veertjes werd 
mij gegeven en de verlamming breng ik tot stand, omdat ik 
alles in de hand wil hebben en houden. Ik zag het en ik begin 
weer te lopen, alleen zag ik het wel echt?

Heel langzaam verdween de angst om gezien te worden
Ik kreeg buikkrampen en moest nodig naar het toilet. Ik had 
nog een dik half uur te gaan naar een sporthal, die in het 
dorp staat waar mijn weg naartoe leidde. Met samengekne-
pen billen versnel ik mijn pas en het wordt een race tegen 
te klok. Alle frustratie hoopt in mij op en eindelijk ben ik bij 
de sporthal en kan ik loslaten. Daarna ontspanning? Nee, 
mijn hoofd was nog vol. Fysiek was ik wel opgelucht en ver-
volgde mijn wandeling. Mijn rechtervoet doet pijn en ik ga 
na verloop van tijd op een bankje zitten om te checken wat 
er met mijn sok is gebeurd. Ja ho’r, die was afgezakt en ver-
frommeld in mijn schoen gaan nestelen. Na mijn sok opge-
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trokken te hebben, kwam ik in het open veld en ging zwaai-
oefeningen doen. Ik had in het begin nog last van de mensen 
die langsfietsten. Heel langzaam verdween de angst om 
gezien te worden. Toen ik klaar was en mijn weg vervolgde 
ontwaarde ik allemaal kaarsjes in mijn linkeroog, die aan- 
en uitgingen bij het knipperen van mijn ogen.

Ik kan het nog niet geloven

	  

Wanneer ik mijn wandeling nu terugkijk, zie ik dat ik weer 
in mijn oude patroon was teruggevallen. Ik zie dat ik in het 
begin van de wandeling de sterkte van mijn linker- en mijn 
rechteroog ging uittesten. Ik wil blijven bewijzen. Eigenlijk 
om verdrietig van te worden. Ik kan het nog niet geloven, dat 
mij alles gegeven wordt. Het is te mooi om waar te zijn, pffff.
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18  Mijn Nu en Toen-tunneltje

Ik voelde nu het oordeel

	  

Ik liep vanmiddag weer op veertjes. Mijn hoofd was hele-
maal leeg. Een paar nordicwalking dames haalden mij in 
met kordate pas. Ze waren druk aan het praten en in het 
voorbijlopen hoorde ik de een tegen de ander zeggen:  
“Carla wilde een museum bezoeken, maar dat is haar niet 
goed bevallen. Het was zo druk in Keulen, omdat daar de 
halve wereld naartoe gaat om de kerstmarkt te bezoeken.” 
Na een minuutje waren hun stemmen niet meer hoorbaar 
en ik merkte nog wel iets van een oordeel in mij, maar 
bovenal zag ik dat je in essentie niet twee dingen tegelijk 
kunt doen. Best wel moeilijk wanneer je gezellig met z’n 
tweeën aan het wandelen bent. Ineens dacht ik terug aan 
een stel in een restaurant, jaren geleden. Ik zag een man en 
vrouw aan een tafeltje tegenover elkaar zitten. En wat zei ik 
tegen mijn geliefde met denigrerende ondertoon? “Goh, die 
mensen hebben elkaar niks meer te vertellen.” Ik voel nu het 
oordeel weer van toen. Wat bijzonder dat ik de laatste tijd 
alle oude shit op een presenteerblaadje aangeboden krijg en 
dat het als het ware uit mijn lichaam gespoeld wordt. Ik 
krijg een totaal schoon lichaam door mijn nieuwe focus op 
de wereld.

Soms zien mensen mij wel, soms niet
Wat mij ook opvalt is, dat er mensen zijn die mij tijdens het 
passeren niet zien en dat er mensen zijn, die mij wel zien.  
Ik kijk nu de mensen meer aan en zie dat de begroetingen 
steeds op zachte toon geschieden en vaak alleen maar een 
vriendelijk knikje. Ik overdacht het en zie dat dit tegenwoor-
dig mij ook bij de kassa in de supermarkt overkomt. Soms zien 
caissières mij niet en dan weer wel. Ik maakte daar ‘vroeger’ 
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een probleem van en oordeelde daarover. Het klopt natuur-
lijk als een bus! Nu ik mijzelf steeds meer zie staan, ben ik 
niet meer afhankelijk van de ander. Wat simpel en logisch! 

Ik kwam laatst bij een groot meer en deed de zwaaioefenin-
gen, maar nu zonder armen uit te reiken. Ik deed het heel, 
heel langzaam en nam de einder gedeelte voor gedeelte in 
mij op. Ineens voelde ik mijn hart opengaan en het leek er 
op, dat al mijn organen in verbinding stonden met wat ik 
zag. Ik voelde pijntjes verdwijnen. Het was heerlijk om me 
zo verbonden te voelen. Toen ik klaar was, keek ik in mijn 
directe omgeving en zag de bomen, die van kleur veranderd 
waren. Het was geen groene schors meer; het was veranderd 
in gecorrodeerd kopergroen. Heel fascinerend. Ik keek ver-
der en zag de dat bruine hagen veranderd waren in brons. 
Heel bijzonder om die diepere natuurlijke kleuren te aan-
schouwen.

Gouden bomen

	  

Ik vervolgde mijn wandeling en mijn gedachten gingen alle 
kanten op en ik was met zaterdag bezig. De begrafenis van 
de vrouw van mijn neef. Ik heb de hele dienst in de aula al 
meegemaakt. Het werd steeds drukker in mijn hoofd en 
ineens werd ik mij dat gewaar dat mijn schouders zwaarder 
werden en mijn benen pijnlijk. Ik stond stil en verbond mij 
weer met mijn omgeving. Het duurde even voordat er weer 
ruimte in mijn hoofd was en ik liep weer verder, richting 
speciale bomen, die ik gisteren had gezien als gouden 
bomen. Die vielen zo op, de stam was voor een gedeelte over-
goten met een gouden nevel. Ik benaderde ze nu van de 
andere kant en was benieuwd. Inderdaad, ik zag het weer en 
ben weer stil blijven staan. Niet de hele stam, maar een 
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groot gedeelte leek alsof ze bespoten waren met een goud-
kleur. Heel bijzonder.

Mijn Nu en Toen-tunneltje
Ik kwam bij een tunneltje voor voetgangers en fietsers. 
Ik voelde dat ik in het midden stil moest staan en nam de 
omgeving in mij op. Ineens ontwaarde ik mijn bril. Nu heel 
sterk en ineens zag ik mijn adem tegen mijn ‘brillenglazen’ 
condenseren. Totale mysterie. Ik dompelde mij er helemaal 
in. Heel bijzonder. Bij het vooruitkijken nam ik een helde-
re wereld waar en bij het achteromkijken was het wazig. Na 
verloop van tijd nam ik afscheid en stapte de heldere wereld 
in en weet dat ik mijn Nu en Toen-Tunneltje nog wel een 
keer zal bezoeken.

	  

Karin, jij schrijft over samen wandelen en over uitgebreid 
en onderzoekend kijken naar de schors van een boom. En 
wat kreeg ik vanmorgen als inspiratiemail?

De ware ontwikkelingsreis is geen speurtocht naar nieuwe 
landschappen, 
maar waarnemen met nieuwe ogen.

Marcel Proust

 
Groen om zijn hoofd
Je vraagt of ik de gouden kleur op de boom als aura zie. Nee, 
ik zie geen aura’s, is mijn spontane antwoord. Maar wat 
gebeurde er woensdag? Een vriend kwam langs en wat zag 
ik tijdens ons gesprek? Voor het eerst in mijn leven, een hele 
mooie groene kleur rond zijn hoofd. We hebben er heel veel 
lol om gehad, omdat wij vaak over deze onderwerpen pra-
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ten. Op een gegeven moment krijgt hij zijn vriendin aan de 
lijn. Ik hoor dat hij zijn verhaal niet kan vertellen, want elk 
moment wordt hij onderbroken. Ik kijk naar zijn hoofd en de 
groene kleur is verdwenen. Even later, zo merk ik op, is zijn 
vriendin aan het woord. Mijn vriend reageert: “Mmm, oh….
ja…mm…ja……” en ik kijk weer naar hem, en zie wederom 
groen om zijn hoofd. We hebben er veel plezier om gehad. 
Karin, bij de boom zag ik dus geen aura, maar wel bij een 
beste vriend van mij. Trouwens een boom van een kerel. 

Ik hoef ALLEEN maar te voelen
Na jou gelezen te hebben, geloof ik nu ook wel dat je met z’n 
tweeën heel goed kunt wandelen en praten. Het was een oor-
deel van mij, wat eronder lag. Ik zie het. Over het aarden heb 
ik zo mijn vraagtekens. Het heeft mij bezig gehouden! Waar 
ik tegenaanloop is dat ik iets zou moeten toevoegen. Bij jouw 
benadering is het dat ik ALLEEN maar hoef te voelen wat  
IK voel. Jouw blote voeten in de sneeuw, dat is het voor mij. 
Ik zie het ook aan mijn kleindochter. Iedereen, en ik ook, 
trekt warme sokken aan en zij loopt op haar blote kakkies. 
Het is ons eigen probleem; onze eigen koude voeten willen 
we niet voelen en beelden ons in dat wijzelf die koude voeten 
hebben. 
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19  Verlangens die 
tegendraads zijn 

 
 
Er zit maar één iemand in de weg

	  

Karin, er gebeurt veel op dit moment. Soms zijn mijn ogen 
wazig en vanmorgen zag ik ineens lichtflitsen. Ik merk dat 
er geen angst meer op zit en aanvaard het als dat het er bij 
hoort. Ik laat het steeds maar gebeuren. Jouw boek inspi-
reert mij en met name jouw eigen ontwikkeling. Het moti-
veert en activeert mij en ik voel me niet meer zo alleen. 
Ineens kreeg ik gisteren een impuls om mijn eigen boek ver-
der te schrijven, na stagnatie van enige maanden. Ik kom er 
dus steeds meer achter dat er maar één iemand in de weg zit 
en dat ben ikzelf. Ik weet het wel, maar toch. 

Ik liep nu met lood in mijn schoenen
Zondag liep ik een lange wandeling. Je kunt je nog herinne-
ren dat ik een keer op veertjes liep. Ik liep nu met het lood in 
mijn schoenen en ik mijzelf maar aanpraten om oefeningen 
te doen. Ik heb ze wel gedaan. Zie je het voor je? Een gro-
te ramp, die verhalen in mijn hoofd. Ik kan nu weer opge-
lucht ademhalen. Lichaam en geest. Het is gewoon één. Ik 
had pijn in mijn knie, ik kreeg pijn in mijn heup, onder mijn 
voetzolen ging het branden. Wat perfect toch allemaal, pfff, 
haha.

Kontverhaal 
Karin, jij vertelt dat je samen met je kinderen op blote voeten 
liep; je gaf het als advies aan je dochter omdat haar benen 
moe waren en pijn deden. En maar klagen dat we steeds 
dieper in de recessie duiken. Over een paar jaar zijn er geen 
schoenenwinkels meer! Mooi dat de moeheid bij jouw doch-
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ter ophoudt te bestaan. Ik merk de laatste tijd steeds meer 
dat ik mijn voeten op de douchevloer voel staan. Ik hoef dat 
niet meer bewust te doen. Mijn voeten laten mij dat voelen 
c.q. weten. Dus mijn bewustzijn neemt toe. 
Het bewustworden merk ik ook wanneer ik mijn ervarin-
gen deel. Aan mijn praten kan ik dan horen of ik een ‘kont-
verhaal’ vertel of een wezenlijk verhaal. Een kontverhaal is 
een verhaal waar ik om de hete brij heen draai. Dan durf ik 
niet voor mijn waarheid uit te komen. Het gaat niet altijd 
bewust. Na een enige tijd kan ik wel zien, dat hetgeen ik ver-
telde met een laagje bedekt was. Ik kan ook steeds beter zien 
of mijn omgeving een wezenlijk verhaal vertelt of dat zij de 
ruimte vullen met woorden. 

Niet meer thuis voelen

	  

Nu zie ik wat mijn probleem was tijdens een familiebezoek. 
Ik voelde mij niet thuis bij het horen van nietszeggende ver-
halen. Ik zat niet meer op mijn gemak. Op een gegeven 
moment voelde ik mij onzeker worden. Ik pak mijn zakdoek, 
want ik wilde mijn brillenglazen gaan poetsen. Ik zag name-
lijk ineens alles heel wazig. Mijn hand was al in mijn broek-
zak en ineens dacht ik: maar ik heb geen bril op. Ik wilde 
vluchten en heb dat ook gedaan. Ik ben opgestapt en onze-
ker heb ik gedag gezegd. Toen ik in de auto zat, voelde ik mij 
ongemakkelijk en ook opgelucht. Ik kan mij niet meer zo 
gemakkelijk overgeven aan social talk. De omslag in mijn 
leven gaat gepaard met hobbels. 

Verlangens die tegendraads zijn
Toen ik vannacht weer jeuk aan mijn benen kreeg, terwijl 
ik dacht dat ik het jeukvarkentje wel gewassen had, kwa-
men woorden langs van een vriendin, die de dag ervoor had 
gezegd: het gaat laagje voor laagje. Ik weet het wel, maar ik 
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werd weer gek van de jeuk en ik sla Louise L Hay open, die 
zegt bij de waarschijnlijke oorzaak: “Verlangens die tegen-
draads zijn. Onbevredigd zijn, wroeging, staan te springen 
om weg te gaan.” Louise stelt daarbij ‘nieuwe gedachten’ 
voor, die je moe inprenten: “Ik ben in vrede waar ik ben. Ik 
aanvaard mijn welzijn, wetende dat al mijn behoeften en 
verlangens vervuld worden.” Ja, anmehoela. Ik zie het al 
voor mij, dat ik moet gaan zitten pressen: “Ik ben in vrede, 
ik ben in vrede”, en dat zeker 1001x? Ik krijg er nu jeuk van 
wanneer ik er aan denk. Tien jaar geleden was ik overtuigd. 
Nu denk ik daar genuanceerd over. 

Ik zie mijzelf stinkend mijn best doen

	  

Ik herken wel verlangens die tegendraads zijn. Ik wil in een 
nieuwe wereld leven, maar ik heb nog oude dogma’s in mijn 
hoofd zitten, die mij vasthouden in mijn oude vaste patro-
nen. Dat vastzitten ervaar ik nu fysiek aan de onderkant van 
mijn voeten. Ze voelen dicht en ik begin te masseren. Tij-
dens het masseren denk ik: wanneer ik voldoende gemas-
seerd heb zullen mijn voetzolen open aanvoelen en dan zal 
mijn jeuk ook wel oplossen. Tijdens de massage voel ik de 
jeuk verminderen. Ik observeer verder en ik zie mijzelf stin-
kend mijn best doen. Ik masseer me te pletter en stevig. 
Ineens schiet mij een verhaal te binnen dat ik woensdag had 
verteld aan twee dames die niet altijd liefdevol naar zichzelf 
zijn. Beiden hebben kramp in hun handen en ook andere 
lichaamsdelen functioneren niet meer naar behoren. Ik 
vraag hen of ik een verhaaltje mag vertellen, wat spontaan 
te binnen schiet.

Vredig vooruitzicht en pot massageolie
Er was eens een vrouw, die haar schoonmoeder tot op het bot 
haatte. Zij woonde bij haar gezin in. De jonge vrouw werd er 
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gek van en wilde maar een ding: zij wenste haar schoonmoe-
der dood. Op een dag ging zij naar de medicijnman en stortte 
haar hart uit. De wijze man luisterde naar haar en vertelde 
haar dat hij een zalfje zou kunnen maken met een vergif dat 
heel langzaam haar schoonmoeder zou vergiftigen, wanneer 
zij haar voeten hiermee zou masseren. De medicijnman ver-
telde erbij dat niemand ooit de doodsoorzaak zou kunnen 
achterhalen. Opgelucht door dit vredige vooruitzicht nam ze 
afscheid van de medicijnman met een pot massageolie.

De jeuk is weg
Elke avond masseerde zij de voeten van haar schoonmoe-
der en wat gebeurde er na een maand? Het contact tussen 
de twee veranderde. Zij zag steeds meer een lieve schoon-
moeder in bed liggen. Het veranderde zodanig dat de jonge 
vrouw ineens liefde ging ervaren naar haar schoonmoeder. 
In grote paniek spoedde zij zich naar de medicijnman en 
vertelde dat zij zo’n spijt had gekregen. Zij smeekte of hij 
iets tegen het naderend onheil zou kunnen ondernemen. Hij 
hoorde haar verhaal aan en vertelde haar dat hij niets in het 
zalfje had gedaan. Hij vertelde dat de aandacht die zij nu had 
geschonken aan haar schoonmoeder er voor had gezorgd dat 
er een band was ontstaan. 

De hamvraag is: waarom kwam dit verhaal ineens zomaar 
binnen, toen ik de boodschap met de twee dames deelde? 
Was dit verhaal voor mijzelf bedoeld? Ik ging ineens op een 
heel andere manier mijn eigen voeten masseren en ik voel-
de zo de opening ontstaan. Ik had ineens geen haast meer.  
Ik dwong niets meer af en de jeuk is weg.
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20  Ik geloof niemand meer

Beïnvloeding
	   Het verhaal van de medicijnman is een metafoor en is 

bedoeld om inzicht te verschaffen. In de praktijk kom je zul-
ke medicijnmannen niet tegen. Door het verhaal te kennen, 
kan ik wel bewust worden wat ik doe. Help ik de dames door 
het vertellen van het verhaal of vertel ik het verhaal ten dien-
ste van mijzelf? Soms best wel moeilijk om dat onderscheid 
te maken. 

Ik zag gisteren ‘The Voice Kids’ op tv en daar zie ik vier coa-
ches, die op zoek zijn naar de essentie van het kind. Wan-
neer een kind voor hen kiest, gebeurt er iets vreemds. Het 
lijkt er op dat de handen van de coaches jeuken om de kan-
didaten bij te schaven. Zou dat kunnen dat hun eergevoel 
heel subtiel om de hoek komt kijken? De kinderen werken 
wel mee, omdat zij hun coach en idool aanbidden. Zij zijn 
zich niet bewust van het gevaar om zichzelf kwijt te raken. 
De ouderen in hun omgeving zie je alleen maar de euforie 
aanwakkeren. 

Ik werd jaren geleden geraakt tijdens een musical Jesus 
Christ Super Star. Jezus ging te keer tegen de discipelen, dat 
zij eens moesten op houden om hem zo te aanbidden. Hij zei 
dat zij er beter aan zouden doen om de god in henzelf te her-
kennen en te erkennen.

Ik kan niemand meer volgen
Een vriendin belde een poosje geleden en vertelde over haar 
kwaal. Als vanzelfsprekend gaf ik aan dat ik een boekje in de 
boekenkast had staan van Lousie L. Hay. Mijn eerste impuls 
was dus, dat ik de vriendin van dienst wilde zijn en wilde 
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helpen. Even later gebeurde er iets wonderlijks. Er kwam 
ineens weerstand opzetten en ik overzag wat ik deed. Ik 
luisterde niet naar de essentie van haar verhaal, nee ik wilde 
haar van haar kwaal af helpen. Ik hoef alleen maar een luis-
terend oor te zijn. Ik zie nu ook voor mijzelf, dat ik niet meer 
geholpen wil worden. Ik wil alleen maar gehoord worden. 

Het gaat er dus om het elkaar niet meer te helpen. Ik ervaar 
dat nu als de ultieme vrijheid. Hier draait het om! Hoe meer 
de vrijheid in mij gaat nestelen, des te meer ik mensen kan 
vrij laten. Daar hoef ik dus niets voor te doen. Nee, eerder te 
laten. Ik ervaar dit nu als een nieuw inzicht, waar ik blij van 
word. 

Wat is mijn authentieke weg

	  

Ik heb de vriendin en Karin dus wel nodig, om bewust te 
worden wat er in mijn gebeurt in relatie met beide dames. Ik 
lees jouw boek Karin, wanneer dat in mij opkomt. Ik doe de 
oefeningen op de CD wanneer het te binnen schiet. Er zijn 
nog heel wat oefeningen op de CD te doen. De tijd zal het mij 
vanzelf aandienen. Dankzij jullie en dank zij mijn voelsprie-
ten kan ik mij steeds verder bewust worden. Ik heb ieder 
mens en iedere situatie dus nodig om te ontdekken wat mijn 
authentieke weg is.

Alles dient zich vanzelf aan 

	  

Ik voelde gisteren sterk aan, dat ik een vriend moest bellen. 
Ik ben min of meer met hem gebrouilleerd geraakt. Hij is 
blij verrast wanneer hij de telefoon oppakt. Hij vertelt in 
geuren en kleuren dat hij bezig is met projecten, waar men-
sen zich voorzien in hun eigen behoefte. Hij praat honderd-
uit en op het laatst vertelt hij dat tegen de overheid aanloopt 
en zich doodergert. Ja, dat ken ik van hem. Hij kan niet over-
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weg met macht. Ik zie mijzelf ook in hem gereflecteerd, want 
ik heb ook een broertje dood aan macht. Hier zitten voor mij 
nog de lessen, die ik moet leren. 

Ik heb enorm veel lol met hem gemaakt

	  

In het verleden heb ik hem, als cliënt gecoacht. Daarna is er 
een vriendschapsband ontstaan. Daarna is hij zich gaan 
afzetten; want wat ik deed was macht uitoefenen, volgens 
zijn idee. De band is daardoor veranderd, maar af en toe belt 
hij. Ik weet inmiddels dat hij op zo’n moment met een pro-
bleem loopt, maar zal dat niet direct vertellen. Met dat idee 
in mijn achterhoofd luisterde ik naar hem en zag voor me 
wat hij deed naar de overheid. Ik bracht het onderwerp met 
een kwinkslag te berde en zei hem dat hij de volgende keer 
beter met een mitrailleur het overleg in kon gaan. We klop-
ten het samen nog een beetje verder op en na verloop van tijd 
stond er een hele tankbrigade op de stoep van het gemeente-
huis. Kortom we hebben enorm veel lol gemaakt. Het frap-
pante was dat er van mijn kant geen enkele drive meer was 
om hem te helpen of te coachen. Hij sloot het gesprek af met 
de mededeling, dat hij een enorme pijn had in zijn linker-
arm. De oorzaak was volgens hem het fysieke werk, dat de 
projecten met zich meedroegen. Ik wist wel beter. Het ver-
haal van de masserende dochter en de boze schoonmoeder 
schoot weer te binnen. Ik vertelde het in een verkorte versie 
en hij luisterde.

Hij zei ter afsluiting van ons gesprek dat hij tijdens het luis-
teren naar het verhaal zijn linkerarm zacht aan het masse-
ren was. Daarna zeiden we elkaar gedag. 
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Zal dit het inzicht zijn, dat ik niemand iets kan leren? Dat 
ik met mijn handen overal vanaf moet blijven? Dat het veel 
interessanter wordt, wanneer mensen zichzelf ontdekken? 
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21  De verfrissing van sneeuw
 
Wat zullen ze vinden?

	  

Vorige week was ik aan het wandelen in de sneeuw en ineens 
dacht ik aan de oefening van de blote voeten in de sneeuw. 
Goed idee, maar er kwam ook een andere gedachte op: “Wat 
zal men er van vinden?” Een volwassen kerel in de sneeuw 
met blote voeten. Toen ik mijn belevenissen aan een vriend 
een dag later vertelde, maakte hij een grapje: “Wanneer 
moet je opgenomen worden?” Wanneer ik het bedenk, is het 
helemaal niet zo’n gekke gedachte van die vriend. Dat doe je 
toch niet. Doe eens normaal!

Ik wilde graag en zocht een rustig stukje op, waar ik geen 
mensen zou tegenkomen, dacht ik. Ik vond het spannend 
worden en zocht iets om op te zitten. Ik zag geen bankje, 
maar een grote boomstronk. Ik hanneste een beetje en het 
lukte mij om mijn linkerschoen en sok uit te trekken. Het 
was allemaal nogal glad. Sjesus wat een koud poot voelde ik. 
Ga ik door met idioot doen of stop ik? Ik trok mijn rechter-
schoen en sok uit, en daar stond ik te vernikkelen. En toch…. 
Ik berg mijn sokken op en trek mijn handschoenen aan, pak 
mijn schoenen en ja ho’r, twee dames hebben mij gespot. En 
gelachen dat we hebben. Ik vertelde namelijk dat ik dacht 
veilig mijn experiment uit te voeren en dat ik direct al tegen 
de lamp loop. Ik vertelde na verloop van tijd dat ik wilde 
gaan lopen, want mijn voeten begonnen koud te worden. 
Wat bijzonder… ik had koude voeten en ik voelde tinteling 
door mijn hele lijf. Ik was op ontdekkingsreis… Spannend….
tinteling… en kou….wel heel verfrissend voor het koppie…



88

Ik zag wel twee dames

	  

Na tien minuten hield ik mij een doel voor om mijn koude 
avontuur een beetje draaglijk te maken. Bij het eerstkomen-
de bankje zou ik mijn sokken en schoenen mogen aantrek-
ken. Ik wandelde door, maar ik zag geen bankje. Wat ik wel 
zag waren twee dames, die ik tegemoet liep, en er was direct 
contact. Ze vonden het hoogst interessant en ik had geen 
haast meer. Ik zag ineens dat ik een barrière had doorbro-
ken, ik vond het niet gek meer. En wat gebeurt er? Dan vindt 
de omgeving het ook ineens niet gek meer! Woouh wat een 
inzicht! Dus zo lang mijn overtuiging is dat ik vreemd doe, 
reageert mijn omgeving navenant. Dus ik creëer mijn eigen 
wereld, niemand anders.

Met mijn blote kakkies in de sneeuw
Karin, wanneer je klanten uit Alphen krijgt moet je niet gek 
staan te kijken…… Ik vertelde over VolZicht en zij waren 
zeer geïnteresseerd. De ene vrouw had -7 en ik vertelde dat 
ze dan aan een bril van een paar punten minder sterkte zou 
kunnen denken. Na de heel enthousiaste ontmoeting liep ik 
verder. Het was in een woord heerlijk. Ik heb ongeveer een 
half uurtje op mijn blote kakkies gelopen. Ik kreeg bekijks 
van mensen die in de auto langsreden en ik had er geen last 
van. Toen ik een bankje zag heb ik mijn sokken en schoenen 
aangetrokken. Bij het lopen leek het wel of ik twee bootjes 
onder mijn schoenen had met een ronde kiel. Ik wikkelde 
mijn voeten volledig af en het leek of ik van zelf ging. Het 
was zo lekker dat ik mijn wandeling veel langer heb gemaakt 
dan ik van plan was. Ik kwam thuis en was niet moe.

Rollen in de sneeuw
Nog een sneeuw- en ijservaring: Vorige week ’s nachts had 
ik ineens de ontembare drive om uit de kleren te gaan en in 
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de sneeuw te rollen bij -10 graden, wat een ervaring!! Het 
was maar kort. Ik weer naar binnen, deed de deur van de 
tuindeur op slot en rende naar boven. Ik dook nat tussen de 
lakens en begon te klappertanden van jewelste. Ik voelde 
pijn, verdriet en was een soort aan het huilen. Het werd van-
zelf rustig en viel in een geweldig diepe slaap, helemaal van 
de wereld. De volgende morgen word ik wakker en ik ben me 
daar toch een kacheltje. Mijn energie voelde ik zo duidelijk 
door mijn lijf stromen. Gigantisch mooie ervaring.

Er besloeg niets
Ik maak me niet meer druk om mijn bril en denk er niet 
meer aan. Oh, ja, toch wel. Gisteren heerlijk aan het schaat-
sen geweest en kan alles heel goed zien. Bij sommige gedeel-
ten, waar het ijs heel diep zwart was, voelde ik nog wel wat 
angst. Na een mooi tochtje ben ik van het ijs gestapt en ging 
een cafeetje binnen om warme chocomel te gaan drinken. 
Ik miste iets….. mijn bril, die altijd besloeg, wanneer ik een 
warme ruimte in liep. 
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22  Ik ga steeds helderder zien
 
Ik zag de details beduidend scherper	  

Ik werd mij gisteren bewust dat ik steeds helderder ga zien. 
Ik zie de details beduidend scherper. Ik was op weg naar het 
station en ik ga op de bonnefooi gebruik maken van mijn 
vrijvervoertje, die tweemaandelijks door de NS wordt aange-
boden. Ik ga zonder doel op reis en kijk ook niet hoe laat de 
treinen vertrekken. Ik ontdek een looproute, die ik niet eer-
der gezien heb. Ik twijfel of ik rechtdoor mijn oude vertrouw-
de weg zal vervolgen of dat ik toch het pad links aan zal hou-
den. Het laatste doe ik. Het pad voert mij langs een paar 
fraaie gebouwen, die ik nooit eerder gezien heb en loop door 
een mooi stukje groen. Even later ontdek ik dat het ook nog 
eens een kortere weg blijkt te zijn. 

Darmreinigingen
Tijdens de wandeling komen er verhalen over darmreinigin-
gen naar boven, die ik laatst heb gelezen. En ineens zie ik 
de link. Ik begin steeds meer los te laten, verlaat gebaande 
wegen, ik word steeds vrijer en trek mij steeds minder aan 
van wat mensen van mij vinden. Heel frappant dat ik voor-
dat ik wegging tot twee keer toe buikkrampen had en snel 
naar het toilet moest, wellicht naar aanleiding van mijn 
droom. 

Droom, waarin alles zo vertrouwd was 
Ik was in een wereld, die totaal doorgedraaid was. Druk, 
druk, druk, allerlei families lopen ‘gezellig’ te doen. Het was 
voelbaar dat er toneelgespeeld werd. Ik zit op een bankje als 
volwassen man en ik aanschouw het schouwspel. Komt er 
een jongetje van 5 jaar met blond krullend haar vlak naast 
mij zitten. Het voelde zo vertrouwd. Ik wist dat ik door zijn 
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en mijn familie opgemerkt werd. Ik zag ze niet, maar hoor-
de hen op zo’n tien meter afstand heel rumoerig aanwezig 
zijn. Het blonde jongetje kwam steeds dichter naar mij toe 
en ik voelde zijn wang heel zacht tegen mijn wang. Ik was 
helemaal vertederd en ik voelde ook een rem, omdat mijn 
familie mij kon zien. Niet dat ze er op tegen waren, maar ik 
had toch een gevoel dat zij mij zouden afwijzen. 

De weg naar mijn authenticiteit 
Ik ervaar dat ik me steeds minder aantrek van familie, 
vrienden en omgeving, wat ze van mij vinden. Nog wel wen-
nen, maar het gaat zich steeds scherper aftekenen. Soms 
zijn de boodschappen direct helder, maar af en toe moet ik 
ze decoderen. 
Ineens schiet mij iemand van een forum te binnen die mij 
een poosje geleden grof beledigde met de opmerking dat mijn 
schrijven op het forum op digitale diarree leek. Ik ging door 
het lint en reageerde fel terug. Na verloop van tijd begreep ik 
de achterliggende boodschap. Hij wees mij de weg om trouw 
aan mijzelf te blijven. Vroeger zou ik mij aanpassen en mijn 
schrijfstijl wijzigen. Ja, daar krijg je ‘obstipatie’ van.

Aangeleerde spiritualiteit

	  

Ik weet dat ik steeds minder geraakt zal worden, al naar 
gelang ik trouw blijf aan mijzelf. Mensen hebben de neiging 
om aan elkaar sleutelen en met name ‘spirituele’ mensen 
hebben daar een handje van. Om die reden ben ik mij ook 
aan het loskoppelen van ‘spiritualiteit’ en daar bedoel ik 
mee de ‘aangeleerde spiritualiteit’. Ik ben dus mijn eigen 
authentieke plan aan het ontdekken, los van alle input van 
buitenaf. Wat mij te doen staat is om te kijken wat mij in het 
dagelijkse leven raakt. 
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Ik stap in de trein richting Zwolle en zit in een stiltecoupé 
en zit te genieten van de zon, die gefilterd wordt door een 
lange bomenrij. Ik doe mijn ogen dicht en het voelt als een 
douche. Alles werkt mee, even verderop aan de andere kant 
van het gangpad schuintegenover mij, valt mijn oog op een 
heel mooie jonge vrouw met bijzonder stralende ogen. Zij 
is in ‘gesprek’ met een vriendin. Tussen twee haakjes, zou 
later blijken. Zij articuleerde zo bijzonder, dat het leek of 
haar hele gezicht sprak, de sprankelende ogen erbij zorg-
den er voor dat ik steeds naar haar toegetrokken werd. Even 
later bemerk ik dat zij doofstom is. Wanneer delen van het 
lichaam niet goed functioneren, wordt er gecompenseerd, 
merk ik. Prachtig om de perfectie van het lichaam zo te zien.

Schijt hebben

	  

Naast mij zit een jonge vrouw, waar contact uitgesloten is. 
Zij is de hele reis met haar iPad bezig. Ineens schiet mij te 
binnen dat iemand mijn aversie t.o.v. social media afkeurde. 
Een persoon die zich doorlopend met mij bemoeit. Eigenlijk 
zou ik schijt aan hem moeten hebben, maar elke keer word 
ik toch weer door hem geraakt……

	  

Dan gebeurt er iets heel opmerkelijks. Er passeert een vrouw 
door het gangpad en spoedt zich naar het toilet. Ik zit op een 
afstand van ongeveer 10 meter van de coupédeur van de 
ruimte waar het toilet zich bevindt. Ik merk op dat zij de 
deur van het toilet niet goed afsluit. Zij zit wel uit het zicht 
want de kier is slechts 10 cm en de toiletpot bevindt zich 
buiten mijn gezichtsveld. Dan gebeurt het: de trein maakt 
een bocht en de deur zwaait pontificaal open. Wel bijzonder, 
wanneer je bezig bent met een onderwerp over loslaten.
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23  Mijn bril heeft 
ermee te maken

Kinder Perspectief
	  

Ik besluit naar Kampen te gaan en omdat ik een half uurtje 
over heb, besluit ik om even een stukje Zwolle te bewande-
len. Ik loop in een laan en geniet van de prachtige architec-
tuur. Geheel op de menselijke maat gebouwd en ik geniet.  
Ik word ineens naar een pand toegetrokken. Een prachtig 
bouwwerk en ik sta stil. Ik word nog stiller in mijn gedach-
ten. Ik zie links en rechts mooie borden staan met logo’s die 
mij aanspreken. Links met de tekst: ‘Eigen Krachtcentrale’ 
en rechts de tekst: ‘Kinder Perspectief’. Het is het onderwerp 
dat mij momenteel uitermate boeit, terug naar mijn authen-
ticiteit. 

Ik ga weer op tijd naar het station terug en stap in de trein. 
Vlak voor vertrek komt een vrouw aanlopen en neemt tegen-
over mij plaats en we zeggen elkaar vriendelijk gedag. De 
trein begint te rijden en na verloop van enige minuten vraag 
ik mij af of er nog enige stations te gaan zijn. Ik stel de vraag 
aan de vrouw en zij vertelt mij dat Kampen het eindpunt is 
en als enige station op dit traject. Wij raken aan de praat en 
het blijkt dat we allebei in Alphen aan den Rijn wonen. We 
hebben samen geluncht en de meest bijzondere verhalen 
uit het verleden zijn de revue gepasseerd. Het was alsof we 
elkaar kenden. Na de lunch ging zij richting bejaarde moe-
der en ik ging in Kampen ronddwalen. Heel wonderlijk….

Dood willen/vrij voelen
Op de terugreis doe ik Harderwijk aan en zie bij een restau-
rantje een bord staan, waar Glühwein aanbevolen wordt.  
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Ik stap naar binnen en ga eerst naar het toilet om weer los 
te laten en ineens schiet mij de periode te binnen van 25 
jaar geleden. Na mijn scheiding heb ik een heel verwarren-
de heftige periode gekend. Dood willen versus vrij voelen, 
twee uitersten. Het vrij voelen was toen zo nieuw, dat ik 
het nauwelijks kon bevatten. Ik had 35 jaar in een harnas 
gelopen, waarvan 20 jaar in een relatie. Ineens donder je uit 
het vertrouwde harnas en dan weet je niet wat er gebeurt. 
Verdriet is normaal, maar de vrijheid ervaren is abnormaal. 
Wanneer ik mijn vrijheid in die periode besprak met mijn 
ex-vrouw begreep zij daar niets van en mijn omgeving dacht 
dat ik moest uitrazen. Zij verwachtten wel dat ik daarna 
weer normaal zou gaan doen. 

Ik liet het zelf toe
Een ambivalente periode, waar je op zoek gaat. Het gevolg 
was dat diverse familieleden mij niet meer accepteerden. 
Ja, wat ga je dan doen? Toch weer enigszins aanpassen en 
zo werd de ultieme vrijheid de kop ingedrukt. In de loop der 
jaren werd ik mij steeds bewuster dat ik het zelf toeliet. 

Ik heb heerlijk van mijn Glühwein zitten genieten en dom-
pelde mij in een volledige vrijheid en nu wist ik dat ik deze 
vrijheid voor eeuwig zou zijn. Met dat gevoel van ultieme 
vrijheid ben ik op de trein gestapt en mijn heerlijke dag was 
volmaakt, zou je zeggen…..

Twee mensen keuren mij af

	  

Ja, had je ‘gedacht’. Ik word bij tuiskomst getrokken naar 
‘social media’ en open mijn mailbox. Ik word finaal geraakt. 
Twee mensen keuren mij af. Ik stuur een van beiden een 
reactie en ik krijg nog een grotere klap uitgereikt. Ik ga sla-
pen en ik word wakker met een enorme jeuk aan mijn benen 
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en voeten. Ik krabbel mij te pletter en zie dat het fenomeen 
‘afwijzing’ als een rode draad door mijn hele leven loopt. 
Mensen die mij afkeuren, wie ik ben. Ik val in slaap met dit 
inzicht en ik ontvang de volgende droom.

Ik keek hem aan

	  

Ik ben in een zaaltje met allemaal spirituele mensen en een 
goeroe houdt daar zijn verhaal. Ik weet niet meer wat hij 
woordelijk heeft gezegd. De essentie was, dat ik hem aan-
sprak op een van zijn beweringen, die in mijn ogen niet 
klopte. Hij liep naar mij toe via het gangpad in de zaal naar 
mijn rij. Ik keek hem aan. Hij keek mij aan terwijl hij mij 
wilde overtuigen. Ik bleef hem aankijken. Hij ontweek mij 
en ik wist ineens dat ik alleen maar in mijn eigen waarheid 
hoef te geloven en te volgen.

Ik zie dat ik mijn lichaam, mijn dromen en mijn impul-
sen feilloos kan volgen. Ik zie de handelingen van de men-
sen, die mij van mijn pad af willen brengen als noodzake-
lijk… kwaad? Ik begrijp ook wel dat zij het doen vanuit hun 
waarneming. Later dacht ik: waarom heb ik mijn mail-
box open gemaakt? Waarom heb ik mijn eigen feestje ver-
stoord? Belangrijke vraag…

Er zit geen rem meer op
Mijn jeuk is verdwenen. Ik heb het idee, dat vroeger al mijn 
ellende geïmplodeerd is in mijn lichaam en dat dit er nu 
allemaal uit mag. Stukje bij beetje wordt mij de mogelijk-
heid geboden. Wellicht dat ik naar de mailbox word toege-
trokken. Ik zie ook dat het beter zien er mee te maken heeft. 
Er zit geen rem meer op. Ik begin steeds meer mijn eigen 
leven te leiden en wanneer mensen er moeite mee hebben? 
Het kan me steeds minder schelen.
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24  Vuile brillenglazen

Het lijkt of ik vuile brillenglazen heb

	  

Ik zie de laatste dagen minder scherp en wat mij opvalt is 
dat ik mij er niet meer druk om maak. Soms lijkt het of ik 
‘vuile brillenglazen’ heb. Een oude ingesleten gewoonte 
komt dan weer even boven om mijn bril schoon te maken of 
mijn bril een andere stand op mijn neus te geven.

Ik ga steeds meer ervaren, dat mijn hele lichaam aan het 
veranderen is en wordt daarin bevestigd door artikelen die 
hier opmerkelijke informatie over verschaffen. Mijn lichaam 
‘voelt’ steeds beter wat voor mij klopt en wat ‘nep’ is. Mijn 
lichaam wordt steeds sensitiever. Ik voel mensen ook beter 
aan en begrijp nu steeds beter dat het alles te maken heeft 
met energie. Energie is een woord dat niet te definiëren 
valt. Er wordt vanuit diverse hoeken zo verschillend over 
gedacht, dat er een soort oorlog ontstaat wie de wijsheid in 
pacht heeft. Ik zie dat het zorgt voor afscheiding en ik doe er 
zelf aan mee.

Ben ik dan zo bezig?
Zo vertelde ik vorige week dat ik schijt heb aan mijn familie. 
Nu zie ik dat ik dat ik na diepere inzichten van de laatste 
dagen anders zou omschrijven. Ik kan nu door mijn ande-
re ogen mijn familie zien. Ik heb hen tussen de regels door 
de laatste tien jaar willen overtuigen, dat mijn levensstijl de 
beste manier van leven zou zijn. Een nicht van mij schudde 
mij wakker door te zeggen dat ik overkwam als haar broer, 
die heel lang geleden Jehovah-getuige is geworden. Zij ver-
telt dat hij een lieve man is en toch is hij uitgestoten. Hij zal 
dat blijven tot aan zijn dood. Ik waardeerde haar eerlijkheid 
en tegelijkertijd schrok ik mij rot. Ben ik dan zo bezig?
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Ik vind dat de meest zware les

	  

Ja, dat ben ik, zo praat ik ook met veel enthousiasme over 
het genezingsproces van mijn ogen om mensen te overtui-
gen. Een familielid belde en vertelde dat haar zoon een her-
seninfarct had gekregen en dat hij een stuk minder kan 
zien. Door medicamenten zou dat verholpen kunnen wor-
den. In eerste instantie luister ik en wil ik niets zeggen, 
omdat ik weet dat zij niets van mijn levensstijl wil weten. 
Op het laatst MOET ik toch mijn verhaal kwijt, ik kan het 
niet aanhoren, dat een zo jong iemand tot aan zijn dood toe 
aan de medicijnen moet. Ik vind dat de meest zware les die 
er is: mijn mond houden.

Mijn les is om de medische wereld in zijn waarde te laten en 
dat begint steeds beter te lukken. De lessen liggen voor het 
oprapen. Zo zag ik dat mijn oordeel naar de arts in het zie-
kenhuis afgelopen dinsdag een stuk milder was, dan voor-
heen. Ik ging naar de bloedbank om mijn halfjaarlijkse half 
litertje bloed te geven. Ik kreeg een extra keuring, omdat ik 
de 65 ben gepasseerd. De arts vroeg mij hoe het ging en ik 
vertelde dat ik mij steeds vitaler begin te voelen. Hij bekeek 
mijn dossier en zag dat dit klopte aan de hand van mijn 
boven- en onderdruk en mijn HB-gehalte. Hij constateerde 
nog wat dipjes in het verleden, hetgeen ik mij weer kon her-
inneren. Ik vertelde over mijn ogen, dat die ook beter gin-
gen zien en hij kon mij horen. Wanneer ik naar het gesprek 
terugkijk zie ik ineens het verschil.

Mooi om de ‘Jehovah-arts’ te zien
Ik vertelde mijn verhaal neutraal, terwijl ik gisteren de 
bezorgde moeder een hart onder de riem wilde steken en 
deed mijn verhaal volgens de ‘Jehovahstijl’. In het moment 
zie ik dat niet. Wat een eyeopener!!!!!!!! De arts kon mijn ver-
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haal aanhoren, maar op het laatst kwam hij met zijn over-
tuiging, dat de oogspieren na verloop van tijd weer degene-
reren en je toch weer aan de bril zou moeten. Mooi om aan de 
andere kant een ‘Jehovah-arts’ te zien en ik ervaarde dat ik 
hem kon horen en ook begrijpen. Achteraf bekeken zijn dit 
geschenken van de bovenste plank.

De arts ging mijn bloeddruk meten en de onderdruk schom-
melt zo rond de 94. Hij nam mijn bloeddruk op via een hand-
pompje en de uitslag was 100. Het is de grens dat je bloed 
mag geven. Het resultaat viel mij tegen en het was niet 
volgens mijn verwachting en ik meldde dat. Hij wilde nog 
een tweede meting doen voor de zekerheid en vertelde dat 
hij dat met een mechanisch apparaat zou doen. Hij vertelde 
erbij dat dit apparaat meestal een hogere uitslag gaf dan het 
handpompje. Hij deed de band om mijn linkerbovenarm en 
het apparaat deed zijn werk. De uitslag? 92……

Wat heeft dat met mijn ogen te maken?	  

Welke les kan ik hieruit trekken en wat heeft dat met mijn 
ogen te maken? Ik zie dat mijn hele leven op z’n kop staat en 
dat ik mij steeds minder zorgen ga maken. Ik merk dat mijn 
lichaam op celniveau aan het reorganiseren is en dat gaat 
gepaard met tijdelijke ongemakken. Ik krijg steeds meer 
doorzicht dat wanneer ik alles laat gebeuren alles exact op 
z’n pootjes terecht komt. Ik hoef niet meer te geloven in God, 
ik hoef niet meer te geloven in allerlei spirituele dogma’s, 
die voor mij niet goed aanvoelen en ik hoef niet meer te gelo-
ven in de apparatuur van de dokter. Wat ik te doen heb, is 
alleen maar heel goed te luisteren naar mijzelf, heel diep 
vanbinnen zit mijn eigen god, mijn eigen spiritualiteit, mijn 
eigen dokter. En ik hoef nooit meer iemand te overtuigen 
volgens het Jehovah-recept. Wat mij te doen staat, is mijn 
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ervaringen te delen. Dat voelt ook zo. Wie het wil lezen is 
welkom en wie het bull-shit vindt is ook prima. 

Mijn agressie en defensie is langzaam aan het  
verdwijnen

Schijt hebben aan mensen was een vorm van loskomen uit 
mijn oude gedachtengoed. God,wat heb ik het nodig gehad 
om mijzelf te verdedigen. Daar ga je volgens mij slecht van 
zien!! Karin, ik ben inmiddels gestart met het schrijven van 
mijn boek. De tijd is er rijp voor omdat ik de overtuigings-
modus niet meer nodig heb. Mijn agressie en defensie is 
langzaam aan het verdwijnen. Het schrijven heeft mij daar-
bij enorm geholpen. Al schrijvende ben ik mijzelf steeds 
meer innerlijk gaan zien. Het schrijven is mijn beste maatje 
geworden. Vanuit mijn binnenste komt de enige echte waar-
heid. Niemand kan mij ooit meer iets wijsmaken. En ik ga 
nooit iemand meer iets wijsmaken. Ik zie dat ik het Jehovah- 
stuk in mij onder ogen heb gezien en ontmaskerd heb. Dank 
aan mijn nicht!

	  

Ik zie steeds meer dat eerlijke en open communicatie het 
beste medicijn is. Wanneer we dit met z’n allen zouden 
doen, dan zou dit een gezonde wereld genereren. Gewoon 
elkaar echt vertellen wat je ervaart in persoonlijke contacten. 
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25   Ik verlang terug naar mijn bril

Ineens zie ik kleurige cirkels
	  

Gisteren tijdens een wandeling werd ik sterk aangetrokken 
om een zonnebad te nemen. Ik ging op een mooie rustige 
plek staan en ik genoot. Ik knipperde volgens voorschrift en 
allengs veranderde er iets. Ik hoefde ineens niet meer te 
knipperen om in de zon te kijken. Ik dacht in eerste instan-
tie dat de zon waterig was geworden, waardoor ik gemakke-
lijker naar de zon kon kijken. Ik keek de andere kant op om 
vervolgens weer in de zon te kijken. Ik constateerde een felle 
zon, waar ik niet in kon kijken. Vreemd en ik ging door met 
het experiment. Ik knipperde weer en ineens zag ik een soort 
grijswitte cirkel, die exact voor de zon staat. Ik zie dat hij los 
staat, want de cirkel is niet rond. Hij lijkt uit rechte korte 
lijnen te bestaan, die een cirkel benaderen. Ineens zie ik 
kleurige cirkels, die een soort pad naar mij toe vormen. Ik 
werd erdoor geraakt. Het gaf mij een heel licht en zorgeloos 
gevoel.

Ik voelde dat er een soort koker ontstond
Vanmiddag scheen het zonnetje volop. Ik deed mijn slaap-
kamerramen open en ging op bed liggen. De zon was super-
warm. Ik keek in de zon, maar er kwam geen filter voor 
zoals gisteren. Nu kwam er weer een andere verrassing, 
een heel bijzondere. De zon scheen recht in mijn gezicht 
en ik voelde dat er een soort koker ontstond die precies in 
het midden van mijn ogen gericht was. Het was even wen-
nen. Rondom mijn ogen deed het wat pijn. Het leek net of 
er verschuivingen plaatsvonden in mijn hersenen. Het der-
de oog werd steeds warmer en ineens voelde ik een verbin-
ding met het gebied in mijn buik bij mijn derde chakra en 
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ging lager door in mijn onderbuik naar mijn tweede chakra. 
Heel bijzonder, zo’n rechtstreekse verbinding.

Het maakte mij heel gelukkig en nu ik het weer schrijf komt 
weer hetzelfde gevoel boven. Pure dankbaarheid.

Een andere kijk op het leven
	  

Ik ben als de dood voor beïnvloeding en gelukkig maar, ik 
wil helemaal niets en niets meer van een ander aannemen. 
En ik zie steeds meer dat het ongezond is, omdat die ander 
nu eenmaal een andere kijk op het leven heeft, dan ik heb.

Ik begin mij fysiek steeds minder lekker te voelen, wanneer 
ik iets tegen mijn zin doe. Mijn lichaam is zich aan afstem-
men op wat goed voor mijn gehele gemoedstoestand is. 
Wanneer ik misselijk word, buikkrampen krijg, lamlendig 
word, irritaties voel enzovoorts, weet ik hoe laat het is.

Ik was zondag uitgenodigd om naar een groep te komen 
die stadstuinen aan het ontwikkelen is. Eindelijk dacht 
ik, dit is mijn passie, die ik in de schoot geworpen krijg.  
Zaterdag voel ik mij ziek en blijf voor een groot gedeelte 
van de dag in bed. Zondagmorgen voel ik mij nog ziek en 
ik praat mij aan om beter te worden. Het ging iets beter, ik 
wilde per se en ineens trek ik de stoute schoenen aan en bel 
de man die mij enthousiast uitgenodigd had. Ik vond me 
dat moeilijk. Ik heb het uitgelegd en gezegd dat het me heel 
diep speet, dat ik niet kon komen, legde de telefoon neer…
na een half uur was ik kiplekker en ben ik gaan wandelen. 
Gisteren belde hij en hij vertelde dat de bijeenkomst een 
fiasco was geworden. Er hing een agressieve sfeer en hij 
vertelde dat ik mij daar niet thuis gevoeld zou hebben. 
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Achteraf bekeken wist ik het al bij de uitnodiging. Maar toen 
wilde ik niet luisteren. 

Ik verlang terug naar mijn bril!

	  

De laatste weken verlang ik weer terug naar mijn bril. Ik 
weet dat het nergens op slaat, maar toch. Ik heb momenten 
dat ik heel scherp zie, en dan weer ineens wazig, extra wazig. 
Het lijkt net op de hele boel op z’n kop wordt gegooid.
Ik zie mijn brillenkoker liggen en word ernaar toegetrokken. 
Gek, ik zie die nooit. Ik pak de bril, zet hem op, kijk in de spie-
gel, en zie ineens een heel, heel strenge man daar zitten. Ik 
vluchtte voor de strenge man, en deed de bril snel in de koker. 
Waar vluchtte ik voor?

Ik heb hem weer gepakt en opgezet. Ik keek weer in de spie-
gel; de strenge blik was verdwenen.
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26  Mijn linkeroog kan 
het tempo niet bijhouden

 
Ik zie meer kleur zowel binnen als buiten 

	  

Ongeveer een maand geleden had ik mijn laatste comment 
geschreven en heb deze zojuist met veel plezier herlezen. 
Het verhaal heeft voor mij veel waarde, omdat ik dan kan 
zien hoe ik er toen instond. Het aardige is, dat wat ik over 
mijzelf lees min of meer vergeten was. Het was weer heel 
verhelderend wat ik las. Het inspireert en ondersteunt mij.
Nu zie ik ook dat inzicht in mijzelf het leven meer diepte 
en kleur geeft in het dagelijkse leven. Ik zat dinsdag in de 
trein en ik zag een vrouw een paar stoelen verderop in een 
rode, uhh, paarse jas. Ik keek door een opening van de trein-
stoelen, een gleuf van pakweg 10 cm. Wanneer ik bewoog 
met mijn hoofd tijdens het kijken naar die vrouw dan ver-
anderde de kleur van de jas. Toen ik het door kreeg, sloot ik 
mijn linkeroog en was de jas rood en wanneer ik mijn rech-
teroog sloot zag ik een paarse jas…

Paarse bloem met fel rode rozen
Een paar dagen ervoor had ik een heel mooi beeld toen ik 
mijn ogen sloot. In het midden verscheen een heel mooie 
paarse bloem, en daar omheen drappeerde zich felrode 
rozen. Ik werd daar door geraakt en bleef op mijn netvlies 
hangen. Zou het een vingerwijzing kunnen zijn?

Vorige week zaterdag bleef de kleur paars steeds weer in 
mijn gedachten terugkomen en kon niet anders dan naar 
de schilderswinkel om een pot paarse acrylaat te kopen.  
Woensdag heb ik intuïtief geschilderd en ja, dan kan het niet 
anders, dat ik met paars begin. Ik voel zo de inspiratie op het 
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doek neerknallen en wordt daar gelukkig van. Daarna pak ik 
rood, en ik voel heel veel energie door mijn lichaam stromen. 
Sinds een paar weken vraag ik de mensen waarmee ik schil-
der of zij bij mij op mijn doek willen schilderen. Een expe-
riment om te ervaren hoe het is om vrijuit te geven en te 
ontvangen. Ik vroeg een vrouw of zij dit wilde doen bij mijn 
paarse en rode compositie. Zij begon te schilderen en het 
voelde vertrouwd aan. Zij schilderde groene bladeren, ook 
gedeeltelijk over mijn rood; het voelde zo in elkaar overvloei-
en. Het was een pure verbinding, die ik ervaarde.

Mijn linkeroog kan het tempo nog niet bijbenen
Ik zie dat het innerlijk en het uiterlijk leven sterk met elkaar 
in verbinding staan. Ik merk dat ik geestelijk aan het vrij 
worden ben en ik merk dat mijn linkeroog het tempo nog 
even niet kan bijbenen. Ik zie op dit moment het verschil in 
mijn linker- en rechteroog heel sterk. Mijn rechteroog gaat 
steeds scherper zien. De ondertiteling op televisie kan ik 
steeds beter lezen. Mijn linkeroog komt er aan, en wat ik ook 
zie, wanneer ik in de spiegel kijk, is dat het ‘verdriet’ uit 
mijn linkeroog verdwenen is.

Dus Karin, het werkt door, de oefeningen die je gemaild heb, 
doe ik wel, maar alleen wanneer het in mij opkomt. 

Ik ben een hele eigenzinnige leerling van jou, maar wel een 
heel dankbare……
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   Nawoord
 Innerlijke problemen lossen op
Het is nu ongeveer anderhalf jaar geleden dat ik gestart ben 
met het experiment om mijn bril af te zetten. Het resultaat 
is dat ik mijn bril niet meer zal opzetten. De krampachtig-
heid is er vanaf, want wanneer ik iets niet helemaal scherp 
zie, pak ik met een gerust hart mijn bril. 

Daarnaast is er iets fundamenteel in mij veranderd. Ik zie 
het leven nu door een andere bril.

Ik ben anders gaan denken, waardoor ik veel meer op mijn 
gevoel kan vertrouwen. Niemand kan mij meer de weg wij-
zen, wat goed voor mij zou zijn. Wat ik nu helder zie is, dat 
heel veel mensen de neiging hebben om de waarheid bij een 
ander te halen. Tegelijkertijd zie ik ook dat heel veel mensen 
zijn of haar waarheid wil opleggen aan de ander. Ik heb de 
laatste tijd geleerd om mijn eigen koers te varen, waardoor 
de neiging om mijn waarheid te verkondigen, sterk is afge-
nomen. 

Ik zie ook dat het heel logisch is, dat ik mij altijd met ande-
ren heb beziggehouden. Wanneer ik dieper kijk zou dit best 
wel eens te maken kunnen hebben met het niet willen aan-
vaarden dat je uiteindelijk alleen in het leven staat. Je komt 
alleen en uiteindelijk ga je alleen. Nu ik mij neerleg bij dat 
gegeven, genereert dat een gevoel van verbondenheid. Dit 
gevoel zorgt er ook tegelijkertijd voor dat ik de ander niet 
meer hoef te bewegen om voor mij te kiezen om mijn ‘alleen’ 
op te heffen. 
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Het klink paradoxaal, maar ik kan er niets anders van 
maken: ik hoef nergens meer bij te horen, waardoor ik het 
gevoel heb dat ik overal bij hoor. 

Ik ervaar nu ook niet meer de afscheiding tussen spirituele 
mensen en niet spirituele mensen als hinderlijk of irritant. 
Dat geldt ook voor de godsdiensten, politieke, maatschappij, 
gezin en ga zo maar door. Alle verschillen zie ik nu als relatief.  
Ik ben dus niet alleen fysiek beter gaan zien, maar ik ben 
ook mentaal beter gaan zien. 

Fysiek en mentaal zijn twee woorden, die ik in het vervolg 
van mijn leven meer zal gaan bezigen. Woorden als ziel, 
geest, ego, hogere zelf, zijn, enzovoorts, enzovoorts hebben 
voor veel verwarring gezorgd in mijn leven. Ik heb de indruk 
dat ik het woordgebruik zal afbouwen. 

Het bijzondere is dat een van mijn zussen mij gisteren bel-
de. Zij had aan mijn verzoek voldaan om weer bij elkaar te 
komen. Doordat ik mijn vechtpet heb afgezet is er ineens 
ruimte ontstaan. Ik heb mij in mijn leven min of meer altijd 
opgeblazen, zie ik nu achteraf. Ik had kennelijk het idee, dat 
ik mijn plekje in de familie moest bevechten. Maatschappe-
lijk heb ik dat ook gedaan. 

Ik heb dat met alles gedaan, dus ook in de spiritualiteit. 
Ik zal de dogmatische spiritualiteit vaarwelzeggen. Wel met 
heel veel dankbaarheid! 
Ik zie dat alles wat ik nodig heb om te leven al in mij zit. Het 
heeft er altijd al in gezeten. Alleen ik heb het niet gezien…
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