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Voorwoord 
 

Het nieuwe denken van A tot Zijn is de opvolger van Evi, kind uit het licht 1  

en Evi op de nieuwe planeet.2 

Aan het eind van het boek Evi, kind uit het licht, mogen alle mensen van de 

aarde naar een prachtige nieuwe planeet, omdat de aarde niet langer 

bewoonbaar is. In Evi op de nieuwe planeet krijgen alle mensen lessen van 

lichtmeesters in liefde en bewustzijn. Ze blijven daar wel duizend jaar en keren 

daarna weer terug naar de aarde naar het moment van vóór alles misging. 

De mensen krijgen de kans om met een nieuw bewustzijn vol liefde en respect 

de aarde opnieuw te bewonen. 

Eenmaal op aarde vergeten de mensen al snel hun geestelijke lessen.  

Daarom zoeken de lichtmeesters een aantal mensen uit die groepjes kunnen 

vormen om samen de herinneringen aan de lessen in bewustzijn en liefde weer 

op te halen.  

Via automatisch schrift worden de lessen doorgegeven aan mensen die 

ervoor open staan. Evi is een van de jongeren die de lessen doorkrijgt van 

koningin Sofia die ze nog kent van de nieuwe planeet. 

Vier jongeren komen regelmatig naar Evi om samen te filosoferen en te 

oefenen. Ondanks de serieuze lessen, hebben ze ook lol met elkaar, wat het 

allemaal wat luchtiger maakt. 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn is een cursus in bewustzijn voor mensen van 

14 tot 114 jaar. 
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Goeiemorgen mam. 

 Morgen Evi. 

Hai pap. 

  Lekker geslapen? 

Ja, best goed. Ik had wel een aparte droom. 

  Wil je ‘m met ons delen? 

Ja natuurlijk. Ik zag onze vriend van de nieuwe planeet. Je weet wel, de 

lichtende man, die zulke mooie verhalen aan ons vertelde en ons zoveel over 

liefde heeft geleerd. 

Hoe zouden we hem nu vergeten kunnen zijn, hij heeft zo’n 

diepe indruk op ons achtergelaten. Op jou toch ook, Angela? 

Nou en of, ik denk nog dagelijks aan hem, Peter.  

Wel Evi, vertel je droom nu maar eens. 

Onze mensenvriend vroeg aan mij of ik een groep kinderen wil gaan helpen 

om het nieuwe denken dat we op de nieuwe planeet hebben geleerd, te 

blijven herinneren. Hij zei dat er heel veel mensen zijn die de lessen van de 

nieuwe planeet heel snel vergeten, nu ze weer hier op de aarde zijn. 

  Hoe moet jij in je uppie alle kinderen helpen? 

Nee pap, ik hoef het niet alleen te doen. Hij heeft een heleboel volwassenen 

uitgezocht die elkaar kunnen helpen én ook een heleboel kinderen die 

groepjes kinderen helpen. Je kent Katja toch nog wel, die naar Groningen 

verhuisd is? 

  Hoe zou ik je hartsvriendin ooit kunnen vergeten. 

Wel, toen ik gisteren Katja aan de lijn had, vertelde ze dat ook zij gevraagd is 

om een groep kinderen te helpen. 

  Da’s mooi. Katja ging toen met jou toch ook altijd naar Marie- 

  Sofie, hè? 

Klopt pap, wij kregen samen yoga en meditatieles. We hebben er heel veel 

van geleerd. 

Welke kinderen zijn het die je moet gaan helpen? 

Hij zei dat die kinderen vanzelf op mijn pad worden gebracht. Mijn innerlijke 

stem zal dan zeggen, dat dit één van de kinderen is, die mijn hulp nodig heeft. 

 O ja, nu herinner ik me weer dat hij zei dat niets toeval is. 

  Angela, weet je ook nog dat hij over intuïtie vertelde? 

Jazeker, we hebben daar heel vaak geleerd dat we op onze innerlijke 

stem kunnen vertrouwen. 

Hij zei dat élke groep weer andere dingen moest leren en dat hij daarom 

allemaal verschillende leraren nodig had. Hij helpt alle leraren hoe ze het best 
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de anderen kunnen helpen. De juiste woorden worden in je gedachten 

gelegd. 

Dus je bent vanaf vandaag lerares. Ik ben trots op je meid! 

Dat is niets om trots over te zijn, pap. Het is gewoon zo. Ik kan er verder niets 

aan doen. Het schijnt gewoon bij mij te horen, het gebeurt dóór mij heen.  

Als we je op één of andere manier kunnen helpen, dan horen we dat 

graag Evi. 

Ik kan nu nog niets bedenken, maar toch alvast bedankt voor het aanbod. 

  Heb je nog iets bijzonders vandaag op school? 

Ja, proefwerk wiskunde, buh. 

  Heb je goed geleerd? 

Mwa… misschien helpt het als ik onze vriend om hulp vraag… 

  Je kunt hem toch niet inschakelen omdat jij niet goed geleerd  

  hebt! 

Waarom niet, kan het proberen, toch? 

 Je bent me d’r eentje. Succes meis! Tot straks. 

Doei, ben om drie uur uit vandaag. 

 

Poeh poeh, dat was een pittig proefwerk wiskunde! Hoe heb jij het 

gemaakt Evi? 

Ha die Roos. Het ging wel. Heb een beetje hulp gevraagd. 

 Hoezo? Aan wie?  

Uh, van boven zal ik maar zeggen. 

 Van bóven? Iemand die in een hogere klas zit, bedoel je? 

Nee, ik bedoel een hogere macht. 

 Ik snap je niet Evi, vertel eens wat meer over die hogere macht. 

Herinner jij je nog die bijzondere droom van de nieuwe planeet? 

Een héél klein beetje herinner ik het me nog, maar ik ben bijna alles 

weer vergeten. Ik snap het eigenlijk niet hoe dat zo snel kan gaan.  

Het was immers zo’n bijzonder avontuur. 

Misschien komen de herinneringen wel weer terug als we er samen over 

praten. 

 Goed idee. 

Zullen we een keer bij mijn thuis afspreken? 

 Zaterdagmiddag, kun je dan? 

Best. Een uur of twee? 

 Kom, de bel gaat. We hebben bio. 
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Ja, van die enthousiaste meneer de Haas. Die kan er zo boeiend over 

vertellen. 

 Bij hem val ik in ieder geval nooit in slaap, haha. 

 

 

Hoi Fygo, ik krijg mijn slot van mijn fiets niet open. Kun jij me effe helpen, 

please? 

 Laat techneut Fygo maar eens kijken. 

 Chips, wat zit ie strak, het lijkt wel of er zand in zit. Daar moet een 

 druppeltje olie in, anders lukt het mij ook niet. Ik loop wel even naar de 

 conciërge. 

Ik loop wel even mee. Heb je eigenlijk wel tijd? 

 Voor jou altijd, moppie. 

Wat kijk je me nu aan? Ik word verlegen van je strakke blik. 

 Je hoeft niet zo te blozen. 

Ja, dat moet je vooral zéggen, dan worden mijn wangen nóg rooier. 

 Ik ga je iets zeggen waarvan je waarschijnlijk nóg harder gaat blozen. 

Hoezo? 

Uhum, ik vind jou een heel bijzonder meisje. Ik weet niet wát er met jou 

is, maar je hébt iets… Iets mysterieus. Ik kan er niet de vinger opleggen, 

maar als ik je zie, voel ik me opgewonden. 

Jee Fygo, doe normaal joh. Ik ben helemaal niet mysterieus, ik ben maar heel 

gewoon hoor. 

 Ik vind je speciaal. 

Je bent toch hopelijk niet verliefd of zo? 

 Misschien…. Ik weet het nog niet. Herinner jij je de nieuwe planeet nog? 

Jááá, héél goed. 

Ik denk dat ik je dáár nog van ken. Toen ik je voor het eerst hier op 

school zag, vond ik je zo’n bekend gezicht hebben. Ja, nu weet ik het 

zéker, jij was het die een groep kinderen in de kleurentuinen 

begeleidde. 

Dat klopt Fygo, dat klopt. Ik heb gedroomd dat ik dat nu hier wéér moet gaan 

doen, omdat anders de lessen te snel vergeten worden. 

Wil jij me dan óók helpen. Ik verlang vaak terug naar de droomplaneet.  

Ik had daar altijd het gevoel dat iedereen bij elkaar hoorde. Ik zou dat 

hier ook wel eens willen voelen. Kán dat eigenlijk denk je? 

Weet je wat? Roos en ik hebben zaterdag afgesproken om herinneringen op 

te halen over de nieuwe planeet. Heb je soms zin om óók te komen? 
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 Hoe laat? 

Twee uur, komt dat uit? 

 Ja, dan ben ik klaar met hockey. Kijk, daar loopt de conciërge. 

O ja, olie voor je slot, da’s waar ook. 

 

 

 

Hallo mam, 

 Hoe was je dag meis? Ging je wiskunde goed? 

Volgens mij wel. Met een beetje hulp van boven… 

Fijn dat je daarop kunt vertrouwen. Had ik vroeger ook maar wat meer 

vertrouwen gehad, dan had ik niet zo hard hoeven ploeteren op 

school. 

Maar toen wist je niet wat je nu wel weet, je was toen namelijk nog niet op de 

nieuwe planeet geweest. 

 Dat klopt meis. 

Onze vriend heeft al twee kinderen bij me gebracht. Roos en Fygo.  

 Zo, dat gaat snel. 

Ze komen zaterdag. Vind je dat goed? 

 Tuurlijk. Weet je wat ik heb zitten te bedenken. Onze zolder is groot 

 genoeg om er iets leuks van te maken. Hoe zou je het vinden om daar 

 wat gezelligs van te maken voor jouw visite? 

Huh, daar had ik nog niet eens over nagedacht. Met zijn drietjes kunnen we 

natuurlijk mijn eigen kamer wel gebruiken, maar als het groepje groter wordt, 

kom ik inderdaad plaats tekort. 

 Wil je stoelen of grote kussens? 

Van die grote zitkussens, die hadden we bij Marie-Sofie ook op de yoga-zolder. 

Zij had een grote zon op de muur geschilderd, zó mooi! 

 Bedenk maar eens welke kleuren we de muren gaan schilderen en wat 

 je nog méér nodig hebt. 

Het hoeft allemaal niet zo bijzonder te zijn, mam. Eenvoudig is meer dan 

genoeg. 

 Goed, heb je zin in warme chocomel? 

Wat heb ik toch een verwenmoeder! 

  

 

Voordat ik die nacht ging slapen, vroeg ik me af waar we het die zaterdag 

over zouden gaan hebben. Mijn innerlijke stem zei toen meteen: “Je krijgt hulp, 
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de onderwerpen zullen je worden ingegeven en de juiste woorden worden in 

je gelegd”. Met een gerust hart viel ik in slaap. 

In een droom zag ik hoe die zaterdag, behalve Roos en Fygo, ook nog een 

vriendin van Roos zou komen, Senna heet ze. 

 

 

Hoi Roos. 

 Ha die Evi, alles goed? 

Ja prima. Heb je toevallig een vriendin die Senna heet? 

 Hoe weet jij dat? 

Ik zag haar vannacht in mijn droom. 

 Hoe zag ze eruit dan? 

Ze is een halve kop langer dan jij, ze heeft lange bruine steile haren en 

donkerbruine ogen. Ze is wat verlegen en o ja, ze heeft een kleine moedervlek 

schuin onder haar linker wenkbrauw.  

 Hè? Hoe kun jij dat weten? Jij hebt haar nog nooit in het echt ontmoet. 

Ik zei je toch dat ik haar in mijn droom heb gezien. Ik zag dat ze zaterdag 

samen met jou en Fygo bij mij thuis was. 

 Apart zeg! Komt Fygo ook? 

Ja, vind je dat goed? 

 Tuurlijk, hartstikke aardige gozer. 

Vraag je of Senna ook interesse heeft? 

 Ze zal wel raar op d’r neus kijken. 

Meestal kloppen mijn dromen wel, dus het zal wel zo moeten zijn. Senna zal er 

wel bijhoren. 

Oké. Vandaag krijgen we ons punt terug van wiskunde. Ben benieuwd. 

Ik ook. Tot straks hè! 

 

  

 

Hé Fygo, wat had jij voor wiskunde? 

 Een zes minnetje. 

Precies genoeg toch? 

 Het kan ermee door. Wat had jij Evi? 

Een zeven. Ik stond helemaal perplex, want ik had bijna niet geleerd. 

 Hoe krijg je het voor elkaar? Ik heb er úren op gezwoegd. 

Kun je je nog herinneren dat ons op de nieuwe planeet werd geleerd dat we 

ons konden aansluiten op het grote geheel van allesomvattende kennis? 
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Oeps, ergens ver weg zegt het begrip me wel wat, maar ik ben toch 

echt vergeten hoe je dat moet doen. 

Dáár was alles zo makkelijk en ging alles gewoon vanzelf, weet je nog? 

Maar nu we weer hier op aarde zijn, lijkt alles weer zo zwaar en moeilijk. 

Hoe zou dat toch komen Evi? 

Daar moet ik nog even over nadenken. Zullen we het er zaterdag nog even 

over hebben? 

 Goed, ken je toevallig mijn neef Jelte? 

Jelte? Ik geloof het niet. Zit ie hier op school? 

 Ja, in de derde van het VWO. Hij woont vlak bij mij. We praten   

 samen nog regelmatig over de nieuwe planeet. Hij vindt het net  

 als ik, erg jammer dat ie zoveel vergeten is. Zou hij zaterdag ook   

 mee mogen komen? 

Ja natuurlijk, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 

 Da’s een ouderwetse uitdrukking! 

Maar wel zo waar als een koe. 

 Is een koe wáár dan, haha. 

Ja en ook zwáár, hahaha. 

 Moeten we nog iets meenemen zaterdag? 

Uh…jezelf! 

 Ja, dat snap ik. 

Misschien ook nog iets om te schrijven, dan kun je opschrijven wat je niet wilt 

vergeten. 

 Goed, doe ik. De mazzel hè. 

Joe, de mazzel. 

 

 

 

Ha mam. 

 Fijne dag gehad? 

Met bio hebben we onder een microscoop water uit een sloot bekeken. Het 

krioelt van klein bewegend spul, erg leuk om te zien. Voor dat proefwerk 

wiskunde had ik lekker een zeven. 

 Mazzelaar! 

Vind je het goed dat er zaterdag vier mensen komen voor het  

nieuwe- denken-groepje? 

 Wat een leuke naam: ‘nieuwe denken groepje’. Gaan jullie praten over 

 het nieuwe denken van de nieuwe planeet? 
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Precies. 

Zullen we dan de zolder alvast gaan opruimen? 

Ja, dat is geen overbodige luxe, want het is er een fikse bende. 

Ik weet zeker dat er nog zes grote kussens liggen van onze oude bank. 

Als ik die nu eens mooi bekleed met een leuk stofje. Wat vind je 

daarvan? 

Gaaf idee zeg. Eens denken welke kleur stof…. Uh…. Hoe heet zo’n kleur ook 

alweer? Tussen groen en blauw in…. Aqua? 

 Bedoel je turkoois? 

Ja, dat bedoel ik. Die kleur herinnert me aan de speciale kleurentuin op de 

nieuwe planeet. Daar voelde ik me altijd zo vredig. 

Ik weet wat je bedoelt. Ik ga morgen hier wel even naar de markt om 

die kleur stof te kopen. 

Eerst maar eens even onze handen uit de mouwen. Jeetje wat een troep zeg. 

Mag dit weg? 

Ik haal beneden wel even een aantal vuilniszakken. Wat bewaart een 

mens toch een lading zooi! 

We hebben met zijn allen deze afvalberg verzameld, mam. 

Ik zal eens goed sorteren, dan kunnen er nog een paar spullen naar de 

kringloopwinkel. 

Dit speelgoed kunnen we naar de wereldwinkel brengen, want daar verkopen 

ze tweedehands speelgoed. De opbrengst is voor de derde wereld. 

 Mooi initiatief. 

Vind ik ook. Die puzzels en spelletjes  mogen ook wel weg hoor, daar speel ik 

écht niet meer mee hoor. 

 

’s Avonds als ik in bed lig, schrijf ik altijd nog even in mijn dagboek. Daar staan 

geen echte geheimen in hoor. Meestal wil ik mijn dromen onthouden en die 

schrijf ik dan daarin. Ook schrijf ik er nieuwe inzichten in en mijn sterke 

voorgevoelens. Vanavond gebeurde er echter iets vreemds. Ik had het nog 

nooit eerder meegemaakt. Ik had mijn pen gewoon in mijn hand en het leek 

alsof er een soort sterke magneet aan de punt zat, die mijn pen naar het 

papier trok. En wat er tóen gebeurde… je gelooft het misschien niet, maar het 

gebeurde écht… mijn pen begon als vanzelf te schrijven. Ik bedacht de 

woorden niet, maar ze wérden geschreven. Het leek alsof iemand anders 

schreef en toch was het mijn eigen hand die de schrijfbeweging maakte. Eerst 

zagen de letters er bibberig uit en leken totaal niet op mijn eigen handschrift. 
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Toen ik mijn pen wat losser vasthield, werden de letters wat beter leesbaar. Het 

was een mooi sierlijk handschrift. Dit stond er: 

 

lieve Evi, 
Ik hoop dat je me nog kent. Ik ben koningin Sofia van de nieuwe 
planeet. Toen je nog klein was, kwam je elke nacht naar één van mijn 
kleurentuinen, weet je nog? Op de nieuwe planeet hebben we fijn 
samengewerkt om de kinderen het nieuwe liefdesbewustzijn te laten 
ervaren. Onze vriend heeft me gevraagd om jou te helpen met het 
maken van lessen voor het groepje jonge mensen die jij gaat begeleiden. 
De lessen van de nieuwe planeet mogen niet vergeten worden, daarom 
lijkt het onze vriend verstandig om ze op te schrijven.  
Zie het maar als een soort cursus.  
De cursus heet: HET NIEUWE DENKEN van A tot ZIJN. 
Morgen begin ik met het doorgeven van de lessen.  
Ga om 20 uur klaar zitten. 
In alle liefde: Sofia 
 
Toen de brief klaar was, viel mijn pen uit mijn hand. Kun je je voorstellen dat 

zoiets raars gebeuren kan? Ik kan het zelf maar amper geloven. Koningin 

Sofia…. Mijn dierbare koningin Sofia¹, die ik al mijn hele leven ken. Vanaf mijn 

geboorte ging ik al elke nacht naar haar toe tijdens mijn dromen. De 

herinneringen komen allemaal weer terug…. Elke kleurentuin, alle astrale 

sferen, alle lessen die ik er ’s nachts leerde en overdag hier moest toepassen. 

Ik herinnerde me ook ons vreselijke afscheid. Ze had een kort kettinkje zonder 

sluiting aan mijn hals getoverd. Aan die ketting hing een medaillon met een 

afbeelding van een zon met daarin een oog. Die ketting zou me steeds aan 

haar herinneren. Vanaf toen moest ik alles helemaal zélf oefenen, zónder haar 

nachtelijke hulp. Op het moment dat ik het medaillon kwijt zou raken, zou 

koningin Sofia weer in mijn leven terugkomen. Ik vond het vreselijk moeilijk, 

want ze was voor mij een soort moeder. Ja, ik had eigenlijk twee moeders, 

ééntje hier op aarde en één geestelijke moeder, die mij hielp mezelf innerlijk te 

ontwikkelen.  

Toen…. ja toen ontmoette ik haar weer op de nieuwe planeet². Ik geloof dat ik 

nog nooit, nee werkelijk nog nooit zó blij ben geweest. De nieuwe planeet was 

een kopie van de kleurentuinen, waarin ik vroeger met haar was. Ik voelde me 
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meteen thuiskomen. Op de nieuwe planeet hielp zij samen met onze vriend, 

de volwassen mensen, om met zijn allen een liefdessfeer te scheppen. 

Datzelfde heb ik spelenderwijs, bij een groepje kinderen geprobeerd. En nu…. 

nu vraagt ze me opnieuw om het nieuwe denken uit te dragen. Jeetje, heftig 

hoor….. Vind het wel fijn dat ze het laat opschrijven, dan weet ik tenminste 

zeker dat ik het goed doe. Anders zou ik volgens mij veel te vaak twijfelen, 

omdat ik dan denk dat het mijn eigen gedachten zijn. Ja, dit is voor mij precies 

de manier die goed voelt. Dankjewel Sofia, morgen zal ik op tijd klaar zitten. 

 

Het is nu tien voor acht. Alles ligt klaar, een nieuwe blocnote, een 

goedschrijvende pen. De klok tikt, de tijd kruipt. Één minuutje nog….nu nog 

zeven seconden…. Een hele hoge fluittoon klinkt scherp in mijn linkeroor. 

Misschien kondigt koning Sofia zich op deze manier aan. Ik pak mijn pen op en 

om klokslag acht uur, begint mijn hand te bewegen, net als gisteren. Ik weet 

nu dat ik m’n pen niet te strak vast hoef te houden, dan gaat ’t het best. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1  Evi, kind uit het licht 

2   Evi op de nieuwe planeet    
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A 
 
Goede avond Evi, 
Dit is de allereerste les van de cursuS: Het nieuwe denken van A tot 
Zijn. 
Het onderwerp is SPIEGELS. 
Ik wil het niet over een gewone spiegel hebben, waarin we ’s morgens 
kijken, maar over mensen als spiegels voor elkaar. 
Om te beginnen wil ik je vragen om eens in je vriendenkring te kijken 
naar de karakters van die mensen. Kijk naar de eigenschap die je het 
meest opvalt in die persoon. 
Misschien valt je op dat één van je vrienden zo snel zijn oordeel klaar 
heeft. Van een vriendin vind je haar optimisme zo prettig en bij weer 
een ander valt het je op dat zij veel tijd voor zichzelf nodig heeft of dat 
hij altijd zo breed uitwijdt tijdens gesprekken. 
Waarom zou dit ene specifieke punt nu opvallen?  
Misschien is het alleen jóu opgevallen en ziet een ander het helemaal 
niet.  
Je vindt iets van elkaar omdat je iets van de ander in jezelf herkent. De 
ander is in wezen een soort spiegel voor jouw binnenste. Als het niet in 
jou zélf aanwezig zou zijn, dan zou je het niet kunnen herkennen. Als je 
het niet herkent, dan zou je jezelf niet druk over maken. Het zou je niet 
eens opvallen als het niet in jouw aanwezig zou zijn.  
In ieders onderbewuste zitten een heleboel ervaringen en meningen, die 
je bent vergeten. Het is de bedoeling dat je mensen tegenkomt die jouw 
vergeten delen uit jouw onbewuste naar boven halen. Maar meestal 
willen mensen niet dat hun kwetsbare stuk naar boven komt, dus 
verzetten ze zich ertegen. Ook denken ze dat het niet hun eigen stukje 
is, maar dat van een ander en dan geven ze dus een ander de schuld en 
oordelen ze. Dát is nu juist wat in de mens dat geheeld moet worden. 
Dat is de A van de cursus, het begin van de grote denkverandering. Je 
moet weten dat alles wat je in de ander opvalt, een stukje van jezelf is 
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en dat de ander alleen maar een spiegel is voor jouw binnenste. Om 
jezelf te leren kennen heb je dus andere mensen nodig. Het lijkt alsof je 
toevallig mensen tegenkomt, die jij aardig of vervelend vindt, maar zo 
toevallig is dat helemaal niet. Dezelfde trillingen trekken elkaar aan. 
Eigenschappen zijn ook trillingen, dus heb je altijd mensen om je heen 
met één van jouw eigen eigenschappen. Dat voelt goed, dat is 
vertrouwd, omdat je het al kent. Die aantrekkingskracht van trillingen 
werkt bij positieve eigenschappen, maar ook bij negatieve 
eigenschappen. Misschien vallen je in het begin van een vriendschap de 
positieve kanten het meest op en wanneer je iemand al langer kent, 
vallen ook de negatieve kanten op. Die negatieve eigenschappen wijs je 
af, die wil je niet, die vind je stom, niet beseffend dat het je éigen 
eigenschappen zijn, die je afwijst. Die eigenschap is dan nog niet 
bewust én niet geheeld in jezelf.  Je trekt nét zo vaak mensen naar je 
toe met diezelfde eigenschap, tot je die eigenschap in jezelf gezien hebt. 
Zodra je weet wat die eigenschap is en wat de gevolgen zijn voor 
andere mensen, besef je wat jij met die eigenschap veroorzaakt.  
Via je eigen oordelende gedachten krijg je kennis over je binnenste. 
Elke keer als je iets vindt van een ander, keer dan naar binnen en 
vraag je af wat het van jou zelf zegt. Vraag aan je binnenste waarom 
je iets stom of juist geweldig vindt. In de volgende lessen zal ik hier op 
terugkomen. 
Veel liefs, Sofia 

 
De pen leek zojuist als vanzelf te dansen op het papier. Nog steeds vind ik het 

vreemd en tegelijkertijd bijzonder wat er gebeurt. Sofia voelt zo dichtbij op 

deze manier. Alsof ze binnen in mij zit en mijn hand gebruikt om te schrijven. Ik 

zal deze les eens gaan kopiëren voor Roos, Senna, Fygo en Jelte. Ik denk dat 

dat de bedoeling is van Sofia. Hé, nu hoor ik wéér zo’n hoge fluittoon. Ik denk 

dat het Sofia is, die me wil zeggen dat die gedachte om te gaan kopiëren 

goed is.  
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Kijk eens mam, deze brief heeft koningin Sofia van de nieuwe planeet zojuist 

geschreven. 

 Hè? Hoe kan dát nou? Ze is toch niet hier. 

Nee, maar ze schrijft met mijn hand. 

 Hoe is dat toch mogelijk? 

Dat weet ik ook niet, mam, maar het is echt niet mijn handschrift. 

 Nee, die is duidelijk anders. Mag ik het eens lezen? 

Ja tuurlijk. Weet je wat, ik zal ‘m nog een keer extra voor jou kopiëren. 

 Ik kan er vast en zeker veel van opsteken. Ook ik ben jammer genoeg al 

 veel vergeten van de lessen op de nieuwe planeet. 

Hoever ben je met de kussens te bekleden mam? 

 Het schiet al aardig op. Ik moet er nog twee, dan zijn ze allemaal klaar 

 Ik heb bij de bouwmarkt een bus met turkoois verf gekocht. Papa heeft 

 beloofd om morgen één muur van de zolder te schilderen. De rest blijft 

 dan gewoon wit. Lijkt je dat wat? 

Keigaaf mam. Ik heb nog een mooie kaars in die kleur en ik heb ook nog een 

poster met een berg en een prachtig turkoois meertje. Zal ik die daar 

ophangen? 

 Goed idee. Het zal prachtig worden. 

Ja, eenvoudig is meestal ’t moois. 

 En rustgevend. 

Klopt. Nu moet ik nog even naar de bieb. Tot straks mam. 

 Goed, tot straks. 

 

Wauw pap, wat is het prachtig geworden! Wat heb je het goed geschilderd 

zeg! Dankjewel! Kus kus kus. 

Hé gekkie, laat me eens los, dadelijk zit je trui onder de verf. Kijk maar 

eens naar mijn overall. 

Ach dat gaat er wel uit in de was. Oh, kijk eens, allemaal spettertjes in je 

haren, pap. 

 Ach dat gaat er wel uit in de was, haha. 

Zal ik jou eens in de wasmachine stoppen? 

 Gekke Trees. 

Ik zie het al helemaal voor me! Haha. 

 

Het is nu zaterdagmiddag half twee. Nog een half uurtje, dan komt het 

nieuwe-denken-groepje. Ben benieuwd hoe het gaan zal. Hopelijk klikt het 

met elkaar. Ach, ik moet daar wel op vertrouwen, anders zouden deze 
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mensen niet naar elkaar toegetrokken worden. Ik vind het wel fijn dat ik een 

handleiding van Sofia heb gekregen, dan hebben we een onderwerp 

waarover we kunnen praten. Ik zal de kaars alvast aansteken en het raam 

dichtmaken. Het stinkt al wat minder naar verf. Hoe zouden Jelte en Senna 

zijn? Heb hen nog nooit gezien. Zouden ze eigenlijk wel méér dan één keer 

willen komen. Ik voel me eigenlijk wel een beetje dom, ik nodig hen uit en ga 

er ongevraagd vanuit dat deze mensen váker zullen komen. De zolder is 

opgeknapt, Sofia heeft een les doorgegeven, maar ik weet niet eens of dit 

allemaal wel de bedoeling is. Hé, alweer die hoge fluittoon. Nou, dan zal het 

wel goed zijn zo. Wat ben ik toch een twijfelaar. Laat me alstublieft de juiste 

woorden te zeggen. O, de bel gaat. 

 

 

 

Evi: Hé Fygo! 

Fygo: Hoi. 

Evi: En jij zult dan Jelte zijn. 

Jelte: Helemaal, in eigen persoon! 

Evi: Kom binnen jongens. Wacht, daar zijn de anderen al. 

Senna: Hai Evi, ik ben Senna. 

Evi: Welkom Senna en Roos. Zullen we naar boven gaan? 

Roos: O, wat is het hier mooi geworden. 

S:  Da’s nou precies mijn lievelingskleur. 

F: Die kussens zitten relaxed! Daar hou ik het wel effe op vol. 

S: Wat een mooie poster, dáár zou ik wel op vakantie willen. 

J: Die poster doet me aan de nieuwe planeet denken. 

E: Wat kunnen jullie je eigenlijk nog herinneren van de nieuwe planeet? 

S: Echte beelden herinner ik me niet, maar ik vóel de sfeer nog steeds en 

 daar heb ik geloof ik een soort van heimwee naar. Het voelde zo veilig 

 en liefdevol. 

E: En jij Jelte? Zie jij nog beelden? 

J: Ja, ik droom er heel vaak over en dan is het net of ik daar nog écht 

 ben. Als ik dan ’s morgens wakker ben, moet ik eerst goed rondkijken, 

 voordat ik me realiseer dat ik gewoon hier op aarde ben. 

E: Bijzonder Jelte. Heb je het gevoel dat je dromen écht zijn? 

J: Inderdaad. En nog erger is, dat ik hier eigenlijk niet wil zijn, omdat het 

 daar mooier en fijner was. 

E: Kan ik me iets bij voorstellen, het wás daar ook ongelooflijk heerlijk. 
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R:  Hoe zou het toch komen dat we zo’n belangrijke periode bijna 

              helemaal vergeten zijn? Ik snap daar niets van. 

E: Misschien is het net als je herinneringen aan je vroegste jeugd. Daar 

 weet je ook geen details meer van. Maar als je een foto ziet, lijken er 

 toch wel weer bepaalde gevoelens terug te komen.  

F:  Hadden we maar foto’s van de nieuwe planeet, dat zou wel helpen, 

 denk ik. Hé Jelte, kun je geen foto’s tijdens je dromen maken? Haha. 

J:  Dat zou handig zijn, beste neef. Zal ik ’n cameraatje in mijn hoofd  

 implanteren? 

F: Of misschien is zo’n klein chipje wel genoeg. 

J:  Ik denk dat die uitvinding iets van de volgende eeuw zal worden. 

E: Nu alle gekheid op een stokje. Ik heb jullie iets bijzonders te vertellen. 

 Een paar dagen geleden is er iets merkwaardigs gebeurd. Ik wilde in 

 mijn dagboek gaan schrijven. Toen inééns werd de punt van de pen als 

 een magneet naar het papier getrokken en het leek alsof er  

 iemandanders begon te schrijven. Het was zó vreemd. 

J: Ieks, wat spookachtig! 

E: In de eerste zin al, bleek het koningin Sofia van de nieuwe planeet te 

 zijn. Kijk eens, dit is het eerste briefje. Zie je, het is mijn handschrift 

 helemaal niet. 

R: Nee, dat is honderd procent anders. 

J: Wacht eens… koningin Sofia, was dat niet die vrouw die verhalen 

 vertelde, net als onze bijzondere vriend daar? 

E: Dat klopt Jelte, je herinnert het je weer! 

J:  Ik zat altijd met open mond naar haar te luisteren, nu weet ik het zeker. 

E: Kijk, dit is de tweede brief, die ze de volgende dag schreef. Het is de 

 eerste les van een cursus. De cursus heet:  

 ‘Het nieuwe denken van A tot Zijn’.  

 Ik heb deze doorgegeven brief voor jullie allemaal gekopieerd. 

S: Een cursus? Dat is fijn. Dat is nu precies waar ik behoefte aan had, een 

 soort houvast. 

F: Ik moet het eerst eens doorlezen, om te kijken of het me aanspreekt. 

E: Tuurlijk Fygo, neem gerust de tijd. Dan haal ik intussen beneden wat te  

 drinken. 
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E: Alsjeblieft, geen tea for two, maar tea for five and cake for five. 

S:  Je bent een goede gastvrouw, Evi. 

E: Zijn jullie klaar met lezen? 

J: Ja, ik vind het heel indrukwekkend. Van binnen krijg ik hetzelfde warme 

 gevoel als toen koningin Sofia en onze vriend een verhaal vertelden. 

E:   Zullen we het stukje voor stukje gaan uitpluizen? 

F: Goed plan. 

E: Sofia stelt voor om eerst in onze eigen vriendenkring te kijken naa 

 dingen die ons opvallen in de ander. 

F:         Ik heb een makker die altijd haantje de voorste wil zijn. Hij ‘duwt’ de 

 ander als het ware omlaag en houdt daarbij geen rekening met de 

 gevoelens van een ander. 

E: Oké, goed voorbeeld. Irriteer je je aan dat gedrag? 

F:  Nou en of, dat stukje kan ik niet úitstaan! 

E: Volgens Sofia zegt dat iets van jezelf. 

F: Maar ík doe zo toch helemaal niet? 

E: Misschien onbewust toch een wel een klein beetje, anders zou je het 

 niet kunnen herkennen.  

R: Ja, inderdaad. Hier schrijft ze dat als het niet in je zit, dat je het niet kunt 

 herkennen. 

J: En het zou je niet kunnen opvallen en irriteren. 

    F:  Oké, ik zal er eens over nadenken. 

E: Wie wil nog een voorbeeld bespreken? 

S: Hoe komt het dat ik het niet goed kan hebben als iemand verlegen 

 doet. 

   E:  Ben je zelf verlegen? 

S: Eigenlijk wel, maar ik doe heel erg mijn best om het niet meer te zijn. 

E: Ik denk dat iedereen een innerlijk gevecht levert met zijn eigen 

 dingetjes. Omdat jij bezig bent je verlegenheid te overwinnen, irriteer je 

 je aan jezelf als het niet goed lukt. Als iemand ánders verlegen is, 

 herinnert jou dat aan je eigen verlegenheid. 

S:  O ja, de ander is dan een spiegel, waarin ik mijn eigen onzekerheid kan 

 zien. 

E: Yes! Nog een voorbeeld? 

R: Ik heb een vriendin die af en toe zo bitcherig kan doen. 

E: Wat bedoel je precies? 

R: Kattig en bazig. En dan ga je nu zeker vragen of ik dat zelf óók ben 

E: Stel je zelf maar die vraag. 
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R: Soms, maar niet altijd. 

E: Je zei net ook dat zij óók maar af en toe bitcherig is.  

R: Uh, ja dat klopt. Maar ik wil het helemaal nóóit zijn. 

E: Zo lang als je het zelf bent, kom je mensen tegen die een spiegel zijn 

 voor jou eigen bitcherigheid. Mensen vragen zich vaak af waarom ze 

 steeds dezelfde soort mensen tegenkomen, met dezelfde vervelende 

 eigenschappen. Ze beseffen dan niet dat ze zichzelf moeten 

 onderzoeken en veranderen. Zodra ze die eigenschap in zichzelf 

 hebben ontdekt, hebben ze dat soort mensen niet meer als spiegel 

 nodig. 

R: Ik heb de boodschap begrepen. 

E: En jij Jelte, heb jij nog iets toe te voegen? 

J: Ik weet nu even niet zo’n goed voorbeeld in mijn vriendenkring, maar 

 het gaat over iemand die ik eigenlijk niet ken. Het gaat over Nelson 

 Mandela. Ik heb zo’n enorme bewondering voor die man.  

E: Kun je iets nauwkeuriger zijn? Dan komen we er misschien achter welk 

deel een spiegel is voor jou. 

J: Mandela had één doel, en dat was om mensen te bevrijden van hun 

 onderdrukking. Dat doel blééf hij voor ogen houden, zelfs toen ze hem 

 voor hele lange tijd opsloten. 

E: Zou het iets kunnen zeggen van jouw eigen doelgerichtheid en 

 doorzettingsvermogen of van jouw verlangen om mensen te bevrijden? 

J: Zou kunnen, maar misschien zegt het ook iets van mijn angst voor 

 onderdrukking… 

E: Da’s een goeie, Jelte. Zover had ik nog niet gedacht. Als je bang bent 

 voor onderdrukking, kan het zijn dat je zelf iemand onderdrukt. 

J: Jasses, zou ik dat iemand aandoen? 

E: Dat weet ik niet, je kunt dat zelf gaan onderzoeken. 

J: Lijkt me wel de moeite waard om dat eens uit te pluizen. 

E: Misschien willen jullie even de tijd om op te schrijven wat je met jezelf 

 hebt.  

R: Goed idee, anders ben ik het al vergeten voordat ik thuis ben. 

E: Ik hoor weer een hoge fluittoon. Misschien dat koningin Sofia me iets te  

 melden heeft…. 

 Ik krijg nu heel duidelijk in gedachten dat jullie het volgende in je 

 aantekeningen kunnen schrijven: 
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“Het is niet moeilijk iemand af te kraken. Het is beter om te kijken 
naar iemands beste kant. Je zult dan eerst je eigen positieve kant 
moeten leren zien, anders herken je het niet bij een ander.  
Vaak komen problemen voort uit het gevoel van zwakte. Als je je zwak 
voelt, dan ga je automatisch macht over iemand uitoefenen, zodat die 
ander niet merkt dat je eigenlijk zwak bent. Zeg daarom dat de ander 
goed, lief of sterk is. Geef complimenten. Daardoor voelt ie zich fijn en 
krachtig van binnenuit en dan heeft hij niet de behoefte anderen te 
overheersen en kan hij waarderen en liefhebben. Geef ook jezélf 
complimenten. Denk positief over jezelf, dan voel je jezelf goed en kun 
je ook positiever naar anderen kijken. Deze manier van denken 
doorbreekt een negatieve spiraal.” 
 
E: Nou, dat klinkt me bekend in de oren….. Het doet me denken aan wat 

 onze vriend op de nieuwe planeet zei: “Hou van jezelf, dan pas kun je 

 echt van een ander houden”. 

J: Nu je het zegt…. Die zin herinner ik me nu ook weer.  

S: Bij mij komen de herinneringen langzaam in flarden terug en 

 ook het gevoel wat erbij hoorde. 

R: In mijn gedachten hoor ik weer de zachte tingeltjes in de 

 lucht, voordat onze vriend op de heuvel verscheen, om zijn 

 verhaal te vertellen. 

F: Herinneren jullie je ook nog het grote orkest? 

E: O ja, fantastisch was dat hè! Álle bewoners bespeelden een instrument. 

 Ik weet ook nog dat onze vriend zei: “Saamhorigheid zal jullie dirigent 

 zijn”. 

F: Nu weet ik weer hoe vals het in het begin klonk, toen iedereen zijn eigen     

           ritme  speelde. 

E: Klopt, pas toen we ons afstemden op elkaar, klonk het harmonieus.  

S: Ik voel nóg het kippenvel wat ik toen kreeg. Wat klonk het ongelooflijk  

           mooi en krachtig. Alsof we met zijn allen werden voorbereid om sámen  

           te werken als we eenmaal weer teruggekeerd waren naar de aarde. 

E: Dat heb je mooi gezegd, Senna. Daar had ik nog niet zo over

 nagedacht, maar nu je het zegt….. volgens mij heb je gelijk. 

 Hoe denken jullie er trouwens over om elke twee weken hier af te 

 spreken, om de cursus van koning Sofia te volgen? 
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F: Nou graag! 

J: Ik ook natuurlijk, ik vind het machtig mooi! 

R: Ben erg benieuwd wat ze volgende keer aan je doorgeeft. 

S: Ik vind het ontzettend boeiend, ik kan bijna niet wachten. 

E: Zullen we nu een potje basketballen op het veldje? Dan krijgen onze 

 grijze cellen effe rust. 

J: Yes, strak plan! 

 

Er zijn bijna twee weken voorbij. Het is donderdag, bijna acht uur ’s avonds. Ik 

zit klaar met mijn blocnote en pen en wacht vol ongeduld op koningin Sofia. Ik 

vind het erg spannend en ben razend nieuwsgierig naar haar nieuwe les. 

Een hoog fluitsignaal, klinkt in mijn linkeroor. Nu weet ik zeker dat Sofia zich op 

deze manier aanmeldt. Mijn pen lijkt zich weer naar het papier te trekken. 
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B 
 
Goede avond Evi. Fijn dat de eerste les zo mooi verliep. Je hebt je goed 
op mij afgestemd. Vraag na elke les aan God of iedereen geholpen wordt 
met de les te begrijpen. 
 Hier volgt de tweede les. Dit keer gaat het over:  
PROJECTIE 
Projectie betekent dat je laat zien wat je hebt opgeslagen in jezelf. Er 
komt een heleboel informatie bij je binnen via al je zintuigen. Je ziet, 
ruikt, proeft, voelt en hoort. Deze informatie sla je op in je hersenen en 
op het juiste moment word je hier aan herinnerd en komt het naar 
boven. Een voorbeeld: je hoort een bepaalde muziek op de radio en dat 
herinnert je aan de romantische sfeer die je op vakantie voelde. Alles 
wat bij je naar boven komt, is er als informatie ooit een keertje 
ingestopt. Vergelijk het maar met een computer, daar komt alleen iets 
uit wat er ooit is ingestopt. Je zintuigen zijn de poorten waardoor 
informatie naar binnen komt en het wordt ómgezet in een uniek 
gevoel, wat voor niemand hetzelfde is. Je kunt niet anders dan dát te 
laten zien wat er in zit. Stel dat je moeder bang is voor onweer. Zij 
haalt jou uit bed, zodra het onweer begint. Hierdoor leert je moeder jou 
aan om bang te zijn van onweer. Zij projecteert haar angst op jou. 
Deze angst is niet van jezelf maar van je moeder. Kijk bij jezelf kritisch 
waar de angst vandaan komt. Kijk ook kritisch naar je mening. Is deze 
van jezelf of van een ander? Moeilijker is het te ontdekken als het om 
een onbewuste ervaring gaat. Je hebt in je vroege jeugd bijvoorbeeld 
een verlatingservaring gehad. Deze ervaring maakte je angstig. Deze 
angst kun je dan je hele leven blijven projecteren op anderen. Onbewust 
kun je dan van een ander verwachten dat ie je niet verlaten zal. Of je 
accepteert hierdoor veel meer van de ander om maar niet eenzaam te 
hoeven zijn. Het is erg belangrijk  je te realiseren dat élke mening die je 
geeft, een projectie is van de opgeslagen informatie en ervaringen die je 
hebt opgedaan. Dat betekent dat jouw mening alleen jóuw waarheid is 
en nooit iemand anders waarheid kan zijn, omdat hij of zij ándere 
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ervaringen heeft. Het is jouw persoonlijke mix van ervaringen van 
waaruit je reageert. Als iedereen dit zou begrijpen, zou niemand meer 
zo ontzettend zijn best doen om zijn eigen mening op te dringen en de 
ander af te kraken, maar de ander met respect benaderen. Stel jezelf 
regelmatig de vraag:’Wil je gelijk hebben of gelukkig zijn?’ 
Ik wens je een goede nachtrust, Evi en tot de volgende keer. 
In alle liefde: Sofia 
 

Ik zal deze les eens goed gaan bestuderen, voordat het zaterdag is. Projecteer 

ik mijn eigen ervaringenmix op mijn vrienden en vriendinnen? Ben ik dan wel 

goed bezig? Hoe kan ik in hemelsnaam de anderen iets proberen bij te 

brengen, wat misschien alleen voor mij belangrijk is. Jeetje Sofia, je maakt het 

me wel moeilijk….. Of toch niet? Sofia heeft toch duidelijk gezegd dat het de 

bedoeling is dat ik een groepje deze lessen doorgeef. Ik laat me door haar 

leiden, dus dan zal het wel goed zijn zo. Wel moet ik natuurlijk altijd alert zijn op 

wat ik tegen anderen zeg. Eigenlijk kan ik nooit een of ander goed bedoeld 

advies geven, want dat is altijd geprojecteerd vanuit mijn eigen ervaringen. 

Kan ik dan niet beter voor altijd zwijgen, Sofia? 

Spreken is zilver en zwijgen is goud, Evi. Spreek alleen dan 
wanneer je gedachten zuiver zijn. 

Dankjewel Sofia. 

 

De weken lijken voorbij te vliégen! Op school lijkt niet alleen de tijd te vliegen, 

maar ook mijn gedachten. Ik kan mijn aandacht vaak niet bij de les houden.  

Ik staar dan maar wat naar buiten en zie de wolken zachtjes voor de zon 

schuiven. Ik vergelijk dit tafereeltje met de mensen, ze beseffen vaak niet dat 

hun innerlijk licht altijd aanwezig is, ook al zien of voelen ze het niet. De wolken 

zijn hun eigen sombere gedachten en de zon is het eeuwige licht, waarin alle 

somberheid wordt opgelost, als je tenminste je aandacht erop richt. 

Vroeger was ik op de basisschool al een dromertje en eigenlijk ben ik dat nog 

steeds. Ik kan het niet helpen, het is gewoon zo. Ik doe heus wel mijn best hoor. 

Maar als ik heel eerlijk ben, kunnen de lessen me vaak niet echt boeien. Het is 

vaak stof die ik zo snel weer vergeet. Met een proefwerk moet ik het erin 

stampen, maar als je een week later vraagt wat ik heb geleerd, kan ik me 

maar weinig details meer herinneren. Wat een onzin eigenlijk hè. Veel liever 

zou ik over belangrijke levensvragen praten. Bijvoorbeeld hoe je met zijn allen 

een prachtige wereld schept, zodat iedereen zich goed voelt. Waarin het 
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gewoon is, dat iedereen respect en bewondering voor elkaar heeft. Ook zou 

het werk eerlijk verdeeld moeten worden, zodat iedereen genoeg geld heeft 

om rond te komen. Ik vind het eigenlijk oneerlijk dat er verschil is tussen rijk en 

arm….. Wat zegt dat nu van mij? Waarom vind ik dat oneerlijk?  

In de laatste paar minuten hebben al - weet ik hoeveel meningen - de revue 

gepasseerd. Tjee, als ik al die meningen moet uitpluizen, kom ik vast tijd tekort 

om mijn huiswerk goed te maken. Wat ga ik voorrang geven? 

 

 Evi, heb je zin in thee? Mag je van jezelf even pauzeren? 

Wat zeg je mam, pauzeren? Oei, ik heb nog niets aan mijn huiswerk gedaan! 

Wat heb ik toch mijn tijd zitten verdoen. 

 Waar zat je met je gedachten? 

Ik dacht aan de nieuwe les van koningin Sofia. 

 Waar gaat het over? 

Dit keer gaat het over projectie. 

 Kun je het uitleggen? 

Ik kan je beter de brief zelf laten lezen. Ik moet het zelf nog gaan bestuderen, 

voordat ik het goed kan uitleggen, maar in het kort kan ik je al wel zeggen, 

dat iedereen dingen zegt vanuit zijn eigen ervaringen en dat het dus nooit 

wáár hoeft te zijn voor de ander, omdat die hele andere ervaringen heeft 

gehad. 

Laat maar eens lezen, ben erg nieuwsgierig. Ga jij intussen maar eens 

aan je huiswerk beginnen. 

Dat is ook een projectie van jou, want jij hebt vroeger op school waarschijnlijk 

de ervaring gehad, dat je straf kreeg als je geen huiswerk had gemaakt.  

Maar dat wil niet zeggen dat dát ook goed is voor mij! 

 Hup jij, wijsneus. Naar boven! 

Hahaha. Ik moet toch zélf de gevolgen gaan ervaren, als ik geen huiswerk 

maak. 

 Oké, ga het zelf maar ontdekken. 

Dankje moekelief. 

 

Evi: Ons clubje is weer compleet, zie ik. Hebben jullie nog nagedacht over 

 de eerste les van Sofia? 

Fygo: Ik vond het best lastig om uit te zoeken welke eigenschap van de 

 ander, in mijzelf zit. 

Roos: Ja, ik vond het ook moeilijk. Ik heb gemerkt dat ik het iedere keer 

 ontken, zo van: ‘Nee, zó erg ben ik toch niet!’ 
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E: Het hoeft ook niet preciés zo erg te zijn, maar wel een déél ervan.  

 Het dóet iets met je, het ráákt je. 

Jelte: Ja, en dán voel je een emotie. 

E: Klopt Jelte.  

Senna: Ik voel een emotie meestal in mijn buik. 

R: En ik in mijn keel 

E: Ik moet mijn emoties meestal uitplassen. 

F:  Haha en ikke moet spanning uitboeren. 

E: Tja, je moet het ergens kwijt hè! 

S: Huilen is ook een manier om emoties kwijt te raken. 

E: Inderdaad, als de emotie te heftig is, komt ze als een waterval uit je  

 ogen. 

F:  Ik heb een hekel aan janken. 

R: Waarom Fygo, iedereen huilt toch wel eens. 

F: Ikke nooit. Nou ja, bijna nooit dan. 

E: Wanneer heb je voor het laatst gehuild? 

F: Toen onze pup onder een auto liep. 

S: O, wat zielig. Wij hebben ook een pup. Ik moet er niet aan dénken dat 

 ie dood zou gaan. 

E: Dan komen we nu bij de het onderwerp van de nieuwe les. Het gaat 

 over projectie. Jij, Senna voelt hoe het verdriet van Fygo kon zijn, omdat 

 je zélf een pup hebt. Daarom kun je Fygo aanvoelen en vind je dat je 

 dan best mag huilen. Je projecteert dan je eigen gevoel op Fygo. Lees 

 de tweede les maar eens rustig door, dan zet ik intussen een zacht 

 muziekje aan. 

 

E: Én, klaar met lezen? 

S: Met de inhoud van de vorige les erbij, vind ik het wel duidelijk. 

 Ik vraag me nu wel af, wanneer je weet wie de echte waarheid spreekt, 

 als alles alleen maar een persoonlijke mening is vanuit ervaringen. 

E: Goeie vraag, Senna. Zullen we daar eens verder op borduren? 

J: Ik krijg nu ook het gevoel dat ik geen enkele mening serieus hoef te 

 nemen. 

R: Da’s lekker makkelijk. 

F: Vooral op school! Dan hoeven we niet eens meer naar school te gáán, 

 we kunnen lekker thuisblijven, hahaha! 

R: Misschien hoeven we daar alleen maar te leren dat we niets hoeven te 

 weten. 



23 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

E: Hihi, daar voel ik wel wat voor.  

F: Ik blijf morgen meteen thuis! 

J: Krijg je meteen de schoolinspectie op je dak. 

E: Het is denk ik al voldoende dat je je realiseert dat achter elke gesproken 

 of geschreven zin, een persoonlijke visie steekt. 

S: Dat denk ik ook, Evi. Je kunt toch gewoon waardering voelen voor 

 ieders persoonlijke ervaringen. 

E: Dáár gaat het denk ik om. Jij hebt het volgens mij begrepen, Senna.  

 In de laatste regel staat dat je de ander met respect kunt zien. 

F: Ik vind het erg lastig om respect tonen voor iets waar je het niet mee 

 eens bent. 

E: Vind jij het fijn als anderen jou met respect behandelen, als ze het niet 

 met je eens zijn? 

F: Tuurlijk. 

S: Als het voor jou fijn voelt, voelt het wellicht voor de ander ook fijn. 

F: Ik heb ‘m dóór. 

S: Hierdoor maak je elke relatie mooier. 

E: Op de nieuwe planeet werd er ook gezegd: ‘Behandel de ander, hoe  

 je jezelf zou behandelen’. 

J: Dat herinner ik me nog wel. Die zin heeft toen diepe indruk op me 

 gemaakt, maar eerlijk gezegd, heb ik er niet meer bij stilgestaan. Om 

 het in de praktijk te brengen, kost me toch wel moeite. 

E: Misschien is het een idee om die zin op te schrijven en ‘m elke dag een 

 paar keer tegen jezelf te zeggen. 

J: Ken je nog een trucje hoe ik dat niet vergeet, want ik ben nogal 

 vergeetachtig aangelegd. 

E: Neem jezelf voor om het tijdens het tandenpoetsen te doen, dan heb je 

 een houvast. 

J:  O ja, da’s een goeie. 

 

Ik geloof dat Sofia me nog even wat wil melden. Moet me even concentreren 

hoor. Kunnen jullie heel even stil zijn? 

 
Als je open vragen stelt aan de ander, kom je tot elkaar. Met meningen 
geven, stoot je elkaar af. Vrijheid is het belangrijkst dat de mens 
gekregen heeft. Als je je vasthoudt aan je eigen mening, beperk je de 
ander in zijn vrijheid om te denken wat hij of zij wil. 
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E: Dankjewel voor deze aanvulling, Sofia. 

R: Hoe zit het dan met autoritaire mensen? Wat projecteren die eigenlijk? 

E: Ik denk dat deze mensen eigenlijk heel onzeker zijn, anders hoeven ze 

 zich niet zo te bewijzen. Ze projecteren hun mening zó sterk en kúnnen 

 de ander niet vrijlaten hun mening te uiten, want dan raken ze van de 

 wijs omdat ze alleen hun eigen ideeën kennen, dié geven hen houvast. 

R: Mmm, interessant. Eigenlijk zijn ze dus zwak in plaats van sterk. 

E: Inderdaad, zo kun je het zien. 

R: Ik moet bij mezelf ook eens kritisch kijken, hoe ik met anderen 

 discussieer. Ik geloof dat ik het van een handje heb om de ander af te 

 troeven. 

E: Denk je dat je eigenlijk onzeker bent en dat je door aftroeven zekerheid 

 wilt krijgen? 

R: Denk het wel…. 

F:  Nu je het over aftroeven hebt…. Zullen we een potje kaarten? 

J: Effe ontspannen, we hebben weer genoeg nagedacht. 

S: Ik kan niet kaarten, kunnen jullie het me leren? 

 

En zo was de tweede zaterdagmiddag weer snel voorbij. Gezellig én  

leerzaam. Ik vind het wel fijn dat ik Sofia nu ook echt kan horen. Het is dan  

alsof ze in mijn linkeroor zit. Ik moet me dan wel goed concentreren.  

Ik ga zo meteen lekker uit eten met pap en mam. Ik ben dól op Indiaas eten,  

jammie! 

 

 

Vanmorgen werd ik wakker, met een vreemd soort blijheid.  Ik voelde me  

alsof ik een dag aan het strand had gelegen.  Zo heerlijk rozig, begrijp je?  

Toen ik even bleef liggen meimeren, kwam mijn droom langzaam terug in  

mijn herinnering. Blijkbaar had ik een uitstapje gemaakt in een andere sfeer.  

De kleuren waren anders dan hier. De lucht was oranje-roze. Vanaf een brug  

keek ik omlaag naar het heldere water. Het was alsof het water me riep. Ik  

hoorde duidelijk: “Kom maar, ik vang je op.” Zonder angst sprong ik in het  

water. Op het moment dat mijn voeten het water zouden raken, voelde ik  

dat het water niet was zoals als hier op aarde. Het was wel vloeibaar, maar  

het was vloeibaar licht. Héél vreemd en toch aangenaam. Ik voelde niet  

alleen dat het mijn huid aanraakte, maar het vermengde zich als het ware  
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met mijn binnenste. Een soort werveling van twee soorten licht, het vloeibare 

licht en mijn eigen licht. Aparte gewaarwording. Ik herinner me ineens weer 

dat gevoel in één van de kleurentuinen van koningin Sofiia. 

Mmm…. heerlijk wakker worden zo. 

Oei is het al zó laat?! Vlug douchen, anders kom ik te laat op school. 

Dit water is dúidelijk anders, maar wél heerlijk voor mijn huidje. 

 

Morgen mam, 

 Hai lief, lekker geslapen? 

Héérlijk. Ik was in een mooie sfeer met vloeibaar licht. Dat voelde zo apart. 

 Bijzonder zeg. Leg eens uit hoe het voelde. 

Moeilijk te omschrijven…. het was alsof twee verschillende lichttrillingen door 

elkaar vloeien. Het voelde in ieder geval héérlijk. 

 Net zo heerlijk als een chocoladebol. 

Zoiets ja, hahaha. Zal ik er straks een voor je kopen? 

 Is goed ja, breng er maar drie mee. Pap en jij lusten ze toch ook graag? 

Nou en of, ‘k ben er dól op. Ik zal wel langs de bakker fietsen als ik uit school 

kom. 

 Tot straks meis. 

Doedoei. 

 

Het is donderdag vandaag. Vanavond om acht uur is het weer zover. Ik kan 

me zó verheugen op de lessen van koningin Sofia, bijna nét zo erg als op de 

chocoladebol van vorige week. Of eigenlijk misschien wel méér. 

Nou mevrouw, komt u maar. Ik ben er klaar voor. 
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C 
 
Hallo Evi. Fijn dat je zo vol enthousiasme bent.  
Deze les gaat over MATERIALISME. 
Iedereen wordt geboren in een stoffelijk omhulsel, het lichaam dus. Met 
je zintuigen kun je de stoffelijke voorwerpen ofwel materie rondom je 
heen waarnemen. Het lijkt alsof dat wat je waarneemt de enige 
waarheid is. Je denkt dat de uiterlijk waarneembare wereld, het enige 
is dat er bestaat. Als je denkt dat er buiten de materie niets anders is, is 
die materie erg belangrijk voor je. Dan denk je dat materie je gelukkig 
kan maken en andersom denk je ook dat het ontbreken van die materie 
je óngelukkig kan maken. Iedere keer als één van je materiële wensen 
in vervulling is gegaan, wens je weer iets anders. Je bent 
onverzadigbaar in je wensen. Als kind wil je graag speelgoed, een fiets, 
een mobieltje, een computer. Als je ouder wordt wil je een auto, een huis 
met alle luxe. Daarna het liefst een groter huis, verre reizen en dat 
alles overgoten met véél geld. Sommige mensen schromen niet om 
tijdens ‘t geld vergaren, hun ellebogen te gebruiken om zich zo naar een 
betere positie te wurmen. Dan gebruiken ze andere mensen om hun 
doelen te verwezenlijken. Ze plaatsen zichzelf bóven de ander, zodat er 
verschil en afstand ontstaat. Als ze eenmaal rijk zijn voelen ze zich 
belangrijk.  
Ze hebben het ‘gemaakt’ in de maatschappij en dat is het belangrijkste 
doel in hun leven. 
Maar… in wérkelijkheid bén je niet het stoffelijk lichaam, maar je hébt 
een stoffelijk lichaam. Dat is een groot verschil. Je bént een geestelijk  
wezen dat tijdelijk gebruik maakt van een stoflichaam om geestelijk te 
kunnen groeien. Dát is de reden dat je niet verzadigd kunt worden 
door stoffelijkheid / materie maar door geestelijkheid en dat is de reden 
waarom je nooit tevreden bent. Je blijft zoeken naar geluk dat het bezit 
van materie je tijdelijk schenkt. Als je het daar niet meer in vindt, ga je 
plaatsvervangend geluk zoeken in bijvoorbeeld een nieuwe baan, of een 
intieme relatie. In wezen ben je voortdurend bezig om je angst om niet 
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te bestaan, te verhullen. Je bent vele levens bezig om te ontdekken wat 
de zin van je bestaan is. Dit duurt net zolang tot je doorkrijgt dat de 
ware zin van het leven niet búiten je ligt, maar binnen in je. Je wordt 
dan een geestelijk zoeker en dan kom je er langzaam maar zeker achter 
dat je het ware geluk zelf kunt creëren, door anders te gaan denken. 
Daar gaan we volgende keer mee verder. 

Tot volgende keer Evi. Een warme omhelzing van Sofia. 
 

Dankjewel Sofia, tot volgende keer. 

Voor mij is dit gesneden koek, maar ik kan me voorstellen dat veel mensen 

inderdaad alleen maar met de uiterlijke wereld bezig zijn. Eigenlijk is het best 

zielig te bedenken dat mensen niet weten dat je niet het lichaam bént maar 

de geest die erin woont. Ben benieuwd wat voor reacties er zaterdag 

loskomen. 

 

Evi: Hé hallo allemaal. Leuk dat jullie allemaal weer van de partij zijn. 

Fygo: Deze twee weken leken voorbij te krúipen. 

E: Vind je? 

F: Ik kon niet wachten om de sproetjes op je neus weer te zien, Evi.  Mag ik 

 ze eens tellen? 

E: Ach gekkie. 

F:  Ik méén het hoor. 

E: Ja dat zal wel. 

Jelte: Zit haar nu niet zo te plagen, joh. 

F: Jij houdt wel van een grapje, tóch? 

E: Ja hoor, ik weet wie het zegt. Én… hebben jullie nog iets te vertellen 

 over de vorige les van Sofia? 

Roos: Ik heb er best veel over nagedacht en ik kwam tot de conclusie dat ik 

 eigenlijk de héle dag bezig ben met dat te projecteren wat mij 

 bezighoudt of hééft beziggehouden. Ik vond mezelf ineens een enorme 

 egotripper. 

Senna: Ik denk dat iederéén dat doet, niemand uitgezonderd. 

E: Dat lijkt mij ook, je kunt nu eenmaal niet niét projecteren.  

 Je handelt altijd vanuit je eigen ervaringen uit het verleden. 

F: Lekker stelletje egotrippers zijn we met zijn allen! 

J: Als je weet dan iederéén het doet en ik ook, dan hoeven we eigenlijk 

 niet meer zo ons best te doen onze eigen mening de beste te vinden. 
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 Inderdaad, Jelte, dan wordt het een stúk rustiger in onszelf…  

 Kijk hier is de volgende les, heb ‘m weer gekopieerd. Weet je trouwens 

 dat mijn moeder het óók heeft gelezen? Ze zei dat er herinneringen bij 

 haar terug kwamen van koningin Sofia op de nieuwe planeet. 

J:  Misschien vinden al onze ouders het wel mooi om te lezen. 

E: Vraag het maar eens, zou ik zeggen. Zullen we de nieuwe les over  

 materialisme even doorlezen? 

S: Bén benieuwd. 

 

 

S:  Mooi zeg. Nu ik het zo lees, weet ik ineens weer dat onze vriend op de 

 andere planeet erover vertelde. 

F: Stom dat je dat hier zo snel vergeet hè! 

R: Hoe zou dat toch komen? 

J: Misschien omdat we het zo gewend zijn om andersom te denken. We 

 denken namelijk dat dáár een droomwereld was en hiér de echte 

 wereld. 

E: Da’s een goeie, Jelte.  Ik denk dit hier allemaal een droom is en dat 

 dáár de werkelijkheid is. 

F: Jee hersencelletjes, vanaf nu jullie zullen een kwartslag moeten draaien. 

R: Honderdtachtig graden, zul je bedoelen. 

S: Hoe zou het komen dat we hier in het westen van de wereld veel meer 

 materialistisch zijn dan in Afrika of India? 

F: Omdat wij veel slimmer zijn natuurlijk! 

S: Vind je? In het stuk staat dat wij eigenlijk geestelijke wezens zijn en dan 

 draait het dus om geestelijke rijkdom, in plaats van materiële rijkdom. 

E: Ik denk ook dat dát de boodschap is in deze les. In ieder geval lijkt me 

 dat wél één van de grondbeginselen van het nieuwe denken.  

R: Dat kan dan wel zo zijn, Evi, maar ik vind shoppen het allerleukste wat  

 er is! 

F: Ja, die vrouwen ook altijd… hoe zeggen ze dat ook alweer…. ‘shop till 

 you drop’. 

J: Ik vind er eigenlijk niks aan, al dat shoppen. Het is dat ik niet in mijn boxer  

 naar school kan, anders kwam ik nooit in de stad. 

R:  Natuurlijk heb ik een kást vol kleren, ik heb dus eigenlijk niet echt iets 

 nódig, maar ik denk dat het een soort verslaving is. 

S: Gewoon kopen voor de ‘héb’ dus. 

R: Haha, eigenlijk best idioot hè. En jij Evi, winkel jij graag? 
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E: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik in de stad vaak heel snel moe wordt. Het 

 lijkt dan alsof alle energie uit mijn lijf gezogen wordt. Daarom kom ik er 

 niet zo vaak. Alleen als ik écht iets nodig heb.  Het verbaast me nogal  

 dat er zó ontzettend veel te koop is in de winkels. Niet te geloven 

 gewoon, zóveel. En kijk eens hoeveel vrachtverkeer er hier rondrijdt om 

 al die spullen te vervoeren.  

J: Daar raak je wel een punt, Evi. Het is eigenlijk van de zotte, waar éindigt  

 het eigenlijk? 

E: Als de hebzucht van de mensen stopt, dan wordt iedereen weer 

 eenvoudig en gebruikt ie alleen wat ie echt nodig heeft. 

S: En als je geen tijd meer hoeft te verspillen met kopen, ga je misschien 

 wel gezellig spelletjes met elkaar doen of zo. 

J: Dan worden de contacten weer hechter. 

F: Contact? Wat voor contact? Kuscontact misschien? 

 Je hoeft mij niet zo aan te kijken, klierkont. 

F:  Hé wat zie ik daar? Evi bloost. 

J: Laat haar nou eens met rust. 

E: Laat ‘m maar klieren hoor, kunnen we toch lekker lachen. 

R: Nog even een vraagje. Zou je van Sofia eigenlijk niet mógen shoppen?  

E: Iedereen is helemaal vrij om te doen wat ie wil, dus als jij graag shopt, 

 dan shop je maar lekker zoveel je maar wilt. Op een gegeven moment 

 krijg je er vanzelf genoeg van. 

J: Volgens mij moet je alles meemaken en dán kun je pas ergens nee 

 tegen zeggen. Eerst moet je zelf ontdekken wat voor mogelijkheden er 

 allemaal zijn en daarna kun je dan écht kiezen wat bij je past. 

E: Dat klopt Jelte, de wereld ligt voor ons open, met al zijn verrassingen en  

 mogelijkheden. 

S: Ik zie het als één grote snoepwinkel, waar je uit mag kiezen. 

F: Het is eigenlijk waanzinnig leuk om jong te zijn! 

E: We hebben in ieder geval nog héél veel tijd om onszelf te leren kennen.  

F: Chips, is het al zó laat, ik heb nog een afspraakje zo meteen. Ik zou met 

 een vriend een computerspel gaan kopen. 

J: Moet dat per se nú? Vind je dat spel belangrijker dan onze diepzinnige 

 gesprekken? 

F: Nee tuurlijk niet, maar ik heb gewoon een dubbele afspraak gemaakt, 

 stom hè! 

E: Nou dan stoppen we vandaag gewoon wat eerder, goed? Tot over 

 twee weken.  
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Hé pap, heb je zin om een spelletje te doen? 

 Ja, leuk, da’s lang geleden. Wat wil je doen? 

In ieder geval geen monopoly. 

 Waarom nu juist geen monopoly? 

Nou, toevallig hebben we nét nog over materialisme gehad met ons  

groepje? 

 Vertel eens iets meer, wil je? 

Ik zal de brief van Sofia er wel even bijpakken. 

 Ik heb de andere brieven ook gelezen die je aan mam had gegeven. 

 Effe lezen….. 

En? Hoe vind je het? 

 Héél logisch. Het voelt voor mij alsof ik weer even wakker wordt 

 gemaakt. Ergens héél ver weg is er wel een soort herkenning. 

Bedoel je: ‘O - ja - kennis’? 

  Precies.  

Sofia laat ons even stilstaan bij dingen die we zo gewoon zijn gaan vinden. 

 Tja, driekwart van al die spulletjes, waar ik zo hard voor werk, hebben 

 we in wezen niet echt nodig. 

Ik denk dat er op TV zoveel reclame wordt gemaakt, waardoor we in de  

verleiding komen om ze te kopen. 

 Wat een overdreven luxe eigenlijk. Kijk alleen al eens naar alle 

 reclamefolders die er wekelijks in de bus vallen en ook de kranten staan 

 er vol mee. 

Goed dat Sofia ons erop attendeerde. 

 Zeker…. Wat voor spelletje wil je doen? 

Gewoon iets simpels. Vier-op-een-rij bijvoorbeeld? 

 Nee, want dat win jij altijd. Ik wil liever een potje pesten. 

Kaarten? Oké, kom maar op. 

 

 

 
 



31 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

D 
 
Goede avond beste Evi,  
Fijn dat je ouders de brieven ook lezen. Hoe meer mensen ze onder ogen 
krijgen, des te beter.  
Het nieuwe denken werkt eigenlijk als een soort olievlek op  
het water; het verspreid zich heel gemakkelijk.  
Mensen voelen intuïtief dat het logisch is, wat ik vertel.  
Jullie zijn nu klaar voor de vierde les.  
Het onderwerp is: OORZAAK EN GEVOLG. 
Eén van de belangrijkste levenslessen is de wet van oorzaak en gevolg: 
elke actie geeft een reactie. Dat is zowel een natuurkundige wet als een 
kosmische wet. Wanneer je een voorwerp boven de grond houdt en 
loslaat, weet je dat het gevolg is dat het valt door de zwaartekracht. 
Het gevolg van een vuurtje bij een stapel hout leggen, is dat het hout 
gaat branden.   
Extreme hoeveelheden regenwouden kappen, heeft als gevolg dat de 
wortels van die gekapte bomen geen water meer kunnen vasthouden en 
hierdoor kunnen overstromingen ontstaan.  
Het gevolg van olie- en gasboringen kan zijn dat er aardscheuringen en 
bevingen plaatsvinden en als je dronken in een auto stapt, kun je een 
ongeluk veroorzaken. 
Wij kunnen van de gevolgen van de ‘fouten’ van andere mensen leren. 
Als we iets weten, hoeven we niet dezelfde vergissing te maken. We 
hebben dan een keuze om iets wel of niet te doen. Veel moeilijker is het 
als het gevolg van een actie nog niet duidelijk is. Dan weet je niet wat 
je veroorzaakt hebt. Dat wordt pas duidelijk als je de gevolgen hebt 
gevoeld. Je doet een heleboel ervaringen op tijdens je leven. Je mag alles 
uitproberen, zodat je ervan kunt leren.  
Wanneer je tegen een klein kind zegt: “Klim niet op dat hoge hek”, zal 
iemisschien naar je luisteren, maar misschien ook niet. Als ie dan tóch 
klimt en valt, zal ie door die pijn pas volledig besef krijgen en het 
waarschijnlijk niet meer doen. Het zou fijn zijn als ouders zouden 
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beseffen dat opvoeden ook betekent dat je het kind kansen geeft om 
ervaringen op te doen. Als je iemand steeds probeert te beschermen, 
heeft ie geen mogelijkheid zelf ervaringen op te doen. 
De meeste mensen zijn zich niet bewust van wat ze denken of wat ze 
doen. Daardoor zijn ze onbewust wat ze met deze gedachten en daden 
veroorzaken. En dat is de reden waarom ze de schuld van wat hen 
overkomt, bij een ander neerleggen. Maar in wezen zit het anders in 
elkaar. Je bent zelf veroorzaker van alles wat je zogenaamd overkomt. 
Gedachten en daden werken als een boemerang: Je gooit hem weg en hij 
komt via een grote boog weer bij je terug. Een voorbeeld: Stel dat je 
over iemand roddelt. (Je gooit de boemerang weg) De persoon over wie 
je geroddeld hebt, komt erachter en heeft daar veel verdriet van. Je 
bent je niet bewust van het verdriet dat je veroorzaakt hebt. Het 
gevolg van het roddelen is, dat er over jou geroddeld wordt.(De 
boemerang komt bij je terug) Als jij erachter komt,wat er gezegd is, 
krijg jij verdriet. Dan pas word je bewust dat roddelen pijn doet en dan 
neem je je voor om het niet meer te doen. In het begin heb je  misschien 
nog niet meteen door waarom het nu juist jou overkomt. Je blijft in 
hetzelfde cirkeltje ronddolen, net zolang tot je beseft dat het een gevolg 
is van je eigen gedachten en daden. Bij dit bewustwordingsproces 
spelen je emoties een grote rol. Emoties kun je zien als een soort 
wegwijzers naar binnen, ze helpen je te ontdekken hoe je van binnen 
bent. Om de oorzaken op te sporen, kun je kijken naar je emoties en 
naar de gevolgen. Zie je zelf als een detective, die op onderzoek uitgaat. 
Het nieuwe-denken-groepje kan volgende keer op speurtocht gaan naar 
één van de oorzaken, waardoor iets mis ging in hun leven. Dit kunnen 
ze doen met behulp van de eerste twee lessen, over spiegels en projectie. 
Schrijf zelf eerst een voorbeeld, zodat ze kunnen zien wat de bedoeling 
is. Succes en tot volgende keer, lieve Evi 
Een lichtgroet van Sofia. 
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Dankjewel Sofia. Ik zal er eerst eens goed voor moeten gaan zitten. Poeh, het  

lijkt me eerlijk gezegd best een moeilijke opdracht. Máár…. natuurlijk gaat  

het lukken.  Ik heb nu eigenlijk geen tijd meer. Ik moet nog twee bladzijden  

Franse woordjes leren. Tja, ik weet het, ik had het beter moeten verspreiden… 

Morgenvroeg zal ik er tijdens mijn meditatie aandacht aan besteden. Als ik  

mediteer, kom ik snel tot de briljantse ideeën. 

 

Wáááh, ik heb heerlijk diep geslapen. Hoe laat is het? O… pas tien voor  

zeven. Dan heb ik nog ruim de tijd om te mediteren. Dat helpt trouwens ook  

goed  tegen schoolstress én de geleerde stof blijft veel beter hangen in een 

rustig hoofd. Eerst even voor het open raam héél diep ademen. Mmmm,  kom 

maar binnen zuurstof. Dan even een zonnegroet. Dat is een serie oefeningen 

voor het héle lichaam. Dan de afwisselende neusadem….. 

Fijn dat ik die oefeningen heb geleerd van Marie-Sofie, mijn vroegere yogajuf. 

Op deze manier komen mijn lichaam en geest goed in balans…. 

Nu ga ik mijn adem tellen: één tijdens de inademing, twee tijdens de 

uitademing, drie bij in, vier bij uit, langzaam en gelijkmatig, vijf in, zes uit….   

Het wordt steeds stiller in mijn hoofd, zeven in, acht uit, negen in, tien uit… 

Nu opnieuw bij één….. rust…. rust….adem ik nog?.... tel ik nog?..... goed…. 

alles is goed….ben volledig in rust…. 

Ben nu een speurneus, die op zoek gaat naar een belangrijk zelf veroorzaakt 

voorval in mijn leven…. Ik adem in…. Ik adem uit….in….uit….in….uit…. 

O ja, toen mijn vriendin Liza ineens wegbleef…. Ik snapte niet waarom…. 

Waarom?.... Wat was ik verdrietig, ik snapte er niets van…. Voelde me zo 

onzeker…. Alles is oorzaak en gevolg…. Ik moet het omdraaien….Ben ik ooit bij 

iemand weggegaan, zonder dat de ander snapte waarom?....Já, verhip.  

Ik heb niets gezegd of uitgelegd toen ik van de ene op de andere dag niet 

meer bevriend wilde zijn met Irene. Ik bleef gewoon weg…. Ik heb haar niet 

meer gebeld, niets meer gezegd…. alsof ze niet meer bestond…. Wat zal ze 

een verdriet hebben gehad…. Nooit bij stilgestaan…. Jeetje, wat erg voor 

haar….Zal ik haar een brief schrijven?.... Ja, goed idee, dat ga ik doen.  

Zo meteen eerst dit voorval opschrijven, zou het duidelijk zijn?.... Denk het wel. 

Oeps, ’t is al bijna kwart voor acht. Nog even goed gronden en dan douchen. 

Ik stap naast mijn bed en verbeeld me dat er dikke wortels aan mijn hakken 

groeien en kleinere takken aan mijn tenen. Ik adem heel diep in en stel me 

voor dat de energie uit de aarde door mijn wortels naar binnenstroomt. Het 

kriebelt onder mijn voeten, ja ik voel het duidelijk. Het maakt me fris en 
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energiek. Kom meid, aan de slag. De dag is jong en wacht om geplukt te 

worden. 

Vol frisse moed fiets ik naar school. Het eerste uur heb ik Frans overhoring, een 

héle pagina met moeilijke Franse woordjes. Eens denken of ik ze nog weet…. 
 

Jelte: Ha Evi, zal ik een stukje met je meefietsen? 

Evi: O hoi, Jelte. ik was even  in gedachten verzonken. 

J: Waar dacht je aan? 

E: Franse woordjes. 

J: Geef je schrift maar, dan zal ik je overhoren. 

E: Gekkie, dat kan toch niet op de fiets. 

J: Niet slim nee. 

E: Hoe gaat het met je? 

J: Om eerlijk te zijn, voel ik me nogal gestrest de laatste tijd. 

E: Hoe komt het? 

J: Kweenie. 

E: Is er iets spannends gebeurd? 

J: Niet dat ik weet. Maar ik denk dat ik net als jij erg gevoelig ben voor 

 mensenmassa’s, net als op school. Dan wordt ik zo snel moe. 

E: Weet je dat je je kunt afsluiten voor je omgeving? 

J: Hoe moet dat dan? 

E: Er zijn verschillende manieren voor. Bedenk dat je een grote 

 beschermende cape omslaat voor je de school binnenstapt, of 

 visualiseer  een lichtkoepeltje om je heen, dat helpt ook. 

J: Mm, dat kan ik wel eens proberen? Helpt dat jou ook? 

E: Om eerlijk te zijn, vergeet ik het vaak, maar dan voel ik het meteen. 

J: Wat voel je dan? 

E: Een soort onrust, geïrriteerd eigenlijk. 

J: Da’s nou precies wat ik bedoel. 

E: Probeer het maar eens, met die cape of die lichtkoepel. 

J: Zal ik zeker doen. Doei, tot morgen hè! 

E: Daag. Vous voulez, nous voulons, ils vou…. wat was het ook 

 alweer? Nog effe vlug in mijn schrift kijken. 

 

 

Evi: Welkom allemaal, alles goed met jullie? 

Roos: Prima! Ik heb lekkere appelflappen voor ons allemaal meegebracht. 

Fygo: De liefde van de man gaat door de maag, nietwaar! 
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Roos: Je gaat me toch niet vertellen dat jij al een mán bent, hihi. 

Senna: Lief van je, die appelflappen Roos. 

Jelte: Waanzinnig lekker! En Evi, heeft Sofia nog wat doorgegeven? 

E: Jazeker, dit keer gaat het over oorzaak en gevolg.  De tekst is niet zo 

 moeilijk te begrijpen, lees maar eens. Dan zal ik intussen bordjes halen 

 voor de appelflappen. 

F: Jeetje, nu moet ik nog gaan nadenken óók.  

E: Zie jezelf maar als James Bond. 

F: O ja, 007. 

S: Heb je dat voorbeeld van jezelf op papier gezet, Evi? 

E: O ja, vergeten. Hier is het.  

 

R: Als ik jouw voorbeeld goed begrijp, moet je kijken naar wat je zelf 

 overkomt en dan gaan terugdenken wat je zelf ooit gedaan hebt. 

E: Klopt als een zwerende vinger. 

F: Ja, dié doet óók zeer. 

J: Als iets jou pijn doet, dan moet je extra nadenken, toch? 

E: Inderdaad Jelte. 

S: Maar andersom moet het dan natuurlijk óók gelden, lijkt me zo. 

 Als iemand jou een plezier doet, heb je dat zelf ook veroorzaakt. 

E: Goed bedacht, Senna. Wie goed doet, goed ontmoet. 

S:  Ik schep met mijn eigen gedachten en daden mooie of een minder 

 mooie gebeurtenissen. 

E: Ja, dat doe je helemaal zelf. 

F: Jasses, als ik zelf ellende veroorzaak met mijn eigen gedachten, dan 

 moet ik van nu af aan toch eens beter opletten wat ik denk. 

R: Nu snap ik pas waarom mijn broer Erik me vaak tegen me snauwt. Ik  

 heb zo vaak bedacht dat hij een rotjoch was en het gevolg van die 

 gedachten is dat hij écht rot gaat doen. 

E: En weet je ook hoe je dat nu oplost? 

R: Nee. 

E: Je kunt je gedachten veranderen. Denk nu in jezelf bijvoorbeeld: ‘Wat is 

 Erik een aardige broer voor me’. 

R: En verandert hij dan in één klap naar een voorbeeldig persoontje? 

E: Niet meteen, maar op zeker moment ga je hem eerst door andere 

 ogen zien en als je volhoudt je gedachten positief en zuiver te houden, 

 verandert jouw omgeving met je mee. 

J: Bedoelde onze vriend op de nieuwe planeet dát met: gedachten zijn 
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 krachten? 

F: Hé verdraaid, da’s waar ook. Ik herinner het me weer dat hij dat 

 uitlegde. 

S: Sofia’s vraag om een voorbeeld te bedenken waarom er iets mis ging in 

 mijn leven, kan ik denk ik wel beantwoorden. Ik heb een buurmeisje, dat 

 altijd alles goedvindt wat ik voorstel. Steeds als ik haar zie, irriteer ik me 

 aan haar slaafsheid. Als zij een spiegel voor mij is, betekent het dat ik 

 eigenlijk niet goed durf te zeggen wat ik zelf wil. Wat zou ik nu kunnen 

 denken om dat te kunnen veranderen? 

E: Laat ik vooropstellen dat het al geweldig is dat je dit stukje van jezelf 

 Hebt ontdekt! Bedenk dan in jezelf een zin die dat deel in jezelf kan  

 eranderen, bijvoorbeeld: “Ik ben gelijkwaardig aan iedereen en kan 

 zeggen wat ik belangrijk vind” 

S: Oké, klinkt goed. 

R: Het was toch ook de bedoeling dat we gingen uitzoeken wat de 

 oorzaak is van iets wat er mis ging in ons leven? 

J: Zullen we er even tijd voor nemen om het op te schrijven? 

E: Goed idee, dan zal ik een zacht muziekje aanzetten, zodat onze geest 

 in de juiste denkgolven komt. 

F: Ja, dat helpt volgens mij wel. 

 

Na veel zuchten, steunen en diep denken… 

 

R:  Zal ik mijn stukje voorlezen? 

E: Goed. 

R: Vorig jaar overkwam me iets, waarover ik nu pas ben gaan nadenken. 

 Ik was bevriend met een clubje populaire meiden. De meiden waren 

 eigenlijk heel gemeen. Ze roddelden veel en sloten andere meisjes 

 buiten hun groep. Ze – en ik ook dus - wilden geen meisjes bij de groep 

 die we suffig vonden. We vonden ze niet hip genoeg of niet intelligent 

 genoeg. Op zeker moment droeg ik twee vlechtjes, gewoon omdat ik 

 dat leuk vond. Vanaf dat moment vond de groep mij niet hip en sloten 

 ze ook mij buiten. Ik heb daar heel veel verdriet van gehad. Gelukkig 

 waren Evi en Senna ánders en hebben mij gerespecteerd zoals ik was 

 en ben. Vanaf toen ben ik gaan inzien hoe belangrijk het is om anderen 

 niet te veroordelen op onbenullige dingen. 

J: Jee, dat is een geweldig voorbeeld, Roos. Die twee vlechten hebben je 

 hele leven omgeturnd. 
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R: Haha, inderdaad. Dankjewel vlechten! En nu jouw verhaal Jelte. 

J: Oké. Ik heb een broer die autistisch is. Da’s best lastig, want je moet 

 altijd rekening met hem houden. Hij kan er niet zo goed tegen als er 

 dingen gebeuren die hij niet van te voren weet. Dan raakt hij in de war 

 en kan behoorlijk agressief worden. Ook kan hij sommige dagelijkse 

 dingen niet zo goed, bijvoorbeeld zijn jas vastritsen of zijn schoenen 

 strikken. Als hem dat niet lukt, wordt ie flink pissig. Een paar jaar geleden 

 had ik er helemaal geen zin meer in om hem altijd maar te moeten 

 helpen met van alles en nog wat, snap je? En toen brak ik op een dag 

 mijn rechter pols. Ik kon mijn knopen niet zelf vastmaken, mijn rits niet 

 dichtmaken en mijn vlees niet snijden. Oh, wat voelde ik me ellendig en 

 afhankelijk. Tja en tóen begreep ik hoe mijn broer zich áltijd afhankelijk 

 voelt….. De oorzaak was dus mijn verkeerde denken tegenover mijn 

 broer en het gevolg was mijn gebroken pols. 

E: En prachtig inzicht,  Jelte. Ga je nu geduldiger en met meer begrip met 

 je broer om? 

J: Nou en of! 

F: Nu ik nog… Vind het eigenlijk best moeilijk om zo iets te bedenken, 

maar ik heb denk ik toch wel een goed voorbeeld van oorzaak en 

gevolg.  Toen ik nog wat jonger was, zat ik op voetbal. Om eerlijk te 

zeggen, kon ik het best goed. Ik speelde altijd in de hoogste categorie. 

Mijn vader was werkelijk apetrots op me en daardoor deed ik nóg 

harder mijn best. Ik denk dat ik die complimentjes van hem nodig had, 

omdat ik in werkelijkheid me heel erg onzeker voelde. Ik denk dat ik juist 

door die onzekerheid andere jongens heb uitgescholden voor slapjanus, 

watje en nog meer van zulk soort misselijkmakende woorden.  

Blijkbaar voelde ik me door dat schelden, niet zo onzeker. 

Maar toen…. Toen kwam er een grote jongen bij ons team, die véél 

beter was dan ik. Hij gaf de éne na de andere voorzet en door hem 

werden we kampioen. Het gevolg van mijn eigen vernederende 

schelden was dat ik door hém werd vernederd. Hij vond mij een slak op 

het veld, geen goeie teamplayer en een egoïst. Tja, en dát is natuurlijk 

niet leuk om te horen. Maar nu ik er zo over nadenk, heb ik het dus 

helemaal aan mezelf te danken. Ik ben tenslotte begonnen met 

schelden en vernederen. 

E: Applaus voor jullie allemaal. Wat een zelfkennis! Bijna alles begint bij één 

 of andere angst of onzekerheid. Daar ga je dan een soort 
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 survivaltechniek voor verzinnen, zodat anderen jouw angst of 

 onzekerheid niet kunnen zien. 

R: Wat zijn mensen toch idiote wezens hè! 

F: Niet idioot, gewoon onbewust. 

E: Juist, dáár gaat het om. Wel luitjes, het was weer een zeer leerzame 

 middag. Ik wil jullie bedanken voor jullie openhartigheid. Zullen we over 

 twee weken weer afspreken? 

S: Volgens mij is het dan vakantie. We gaan dan met de familie een 

 weekendje weg. Kunnen we het dan een week opschuiven? 

E: Wat mij betreft wel hoor. Voor niemand een probleem? 

 Nee? Goed, dan zien we elkaar eerst nog op school en dan hier over 

 drie weken. Bye bye, zwaai zwaai. 
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E  
 
Hallo Evi, Wat een prachtige voorbeelden van zelfkennis kwamen er 
vorige keer naar boven. Dit is nu precies wat ik bedoel. Gewoon eerlijk 
naar jezelf kijken, zodat je erachter komt wat je zelf hebt veroorzaakt. 
Niets wat er gebeurt is dus  
TOEVAL, alles valt je toe. Dit is vandaag het thema van de les. 
Je schept alles zelf. Mensen vragen zich vaak af waarom dingen 
gebeuren en waarom het nu juist hém of háár overkomt.  
Nu je weet dat alles oorzaak en gevolg is, besef je hiermee tegelijkertijd 
dat er geen toeval bestaat. Alles valt je toe, omdat je het zélf met je 
gedachten schept.  
Een mens is een machtig ‘schep’sel met waanzinnige scheppingskracht. 
Hij beseft echter niet dat deze scheppingskrachtig zo sterk is.  
De mens heeft een stuk dierlijkheid in zich met dierlijke eigenschappen, 
zoals de voortplantingsdrift om de soort in stand te houden, egoïsme, 
agressie en  territoriumverdediging.  
Maar de mens heeft ook een Goddelijke vonk in zich, die ervoor dat de 
mens kwaliteiten kan ontwikkelen die bóven het dierlijke uitstijgen. 
Door die vonk is de mens in staat lief te hebben, zachtmoedig te zijn, 
mededogen te hebben, vriendschappen te sluiten, náást elkaar te gaan 
staan en elkaar te begrijpen.  
Door deze prachtige energie die hiermee vrijkomt, brengen de mensen 
elkaar naar een hoger plan. Eén plus één wordt hierdoor méér dan 
twee. Dit is groeiende energie met verbinding en éénheid. Niet ieder 
mens maakt gebruik van die hogere kwaliteiten, omdat hij nog teveel 
vastzit aan lagere kwaliteiten;  
zoals zichzelf belangrijker of machtiger vinden, de ander afbreken of 
vernederen, over de rug van een ander rijk willen worden en ga zo nog 
maar even verder. Bij al dit gedrag wordt de energie van één plus één 
mínder dan dat van twee mensen.  
De mensen stoten hierbij elkaar af en hebben voortdurend ruzie.  
De energie groeit dan niet, maar wordt juist minder, begrijp je? 
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Nu weer even terug naar het onderwerp ‘toeval’. Voordat je jouw 
hogere kwaliteiten kunt leren gebruiken, moet je eerst je lagere 
kwaliteiten leren kennen en dat kan door de gevolgen van je eigen 
daden te ervaren. Alles wat je ooit gedaan of gedacht hebt, komt naar 
je terug om er iets van te kunnen leren.   
Niets is dus toevallig. Echt álles schep je zelf. Mensen die je tegenkomt 
in je leven, functioneren als spiegels voor je eigen gedrag. En de 
meningen die je hebt over andere mensen, tonen je de weg naar je eigen 
binnenste door middel van je emoties die de ander bij jou losmaakt. 
Ook word je niet toevallig in een bepaald gezin geboren, je komt elkaar 
niet per toeval tegen, je trouwt niet toevallig met die ene persoon, je 
komt niet zómaar in dat beroep terecht, je krijgt niet toevallig met dat 
bepaalde leed te maken. Al deze zogenaamde toevalligheden zetten je 
op het juiste spoor naar jouw binnenste om jezelf te leren kennen. 
Dezelfde trillingen trekken elkaar aan en hóren bij elkaar, zodat je er 
een bepaalde les uit kunt leren óf omdat je een bepaalde innerlijke wens 
hebt. Probeer eens bij jezelf na te gaan, welke bijzondere ‘toevalligheid’ 
in jouw leven is gebeurd, die jouw leven een andere wending heeft 
gebracht. 
Lieve groet Sofia. 
 
 

 

Tjonge Sofia, da’s weer een pittig lesje. Hopelijk kan ik het goed overbrengen. 

 Je weet toch dat ik je altijd help de juiste woorden te zeggen. 
O ja, da’s waar ook. Ben soms zo’n twijfelaar omdat ik denk dat ik het alleen 

moet doen, maar nu realiseer ik me weer dat u altijd bij me bent. 

 Ik ben nog dichter bij je dan je handen en voeten.. 
Oooh, wat mooi.... 

Natuurlijk weet ik al eeuwen dat er geen toeval bestaat, dat ik zelf mijn ouders 

heb uitgezocht en dat ik met mijn gedachten mensen en gebeurtenissen naar 

me toe trek. Maar er zijn ook nog heel veel momenten dat ik dat even niét wil 

weten. Dan ben ik gewoon even flink boos, teleurgesteld of verdrietig.  

Dan geef ik gewoon even iemand anders de schuld, want dat vind ik véél 

makkelijker. Is dat niet vreselijk fout, Sofia? 
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 Nee natuurlijk niet, fout bestaat niet. Dat woord hebben de 
 mensen zelf bedacht, zodat ze de ander de schuld kunnen geven 
 van wat ze zelf ánders hadden moeten doen. 
Ik vind mezelf wel stom als ik boos word, terwijl ik drommels goed weet dat de 

ander geen fout maakt, maar dat ik zelf te trots ben om toe te geven dat er bij 

mij zelf een denkfoutje zit. 

 Je hoeft geen heilige te zijn, Evi. Je hoeft alleen maar bewust van 
 jezelf te zijn. 
Ach, dat weet ik eigenlijk ook wel. Dankjewel Sofia, tot de volgende keer. 

 

 

Evi: Hoi Roos, hoe gaat ie? 

Roos: Feestje gehad gisteren, voel me duf en suf. 

E: Is het zo laat geworden dan? 

R: Niet echt, maar ik heb voor het eerst in mijn leven alcohol gedronken. 

E: Vond je het lekker? 

R: Bier? Néé, vond het eigenlijk bitter smaken, maar ik wilde gewoon met 

 de rest meedoen. 

E: Het beviel je niet? 

R: Neuh, ik heb barstende koppijn. Ik geloof niet dat ik het ooit nog zal 

 drinken…. Heb jij ooit bier gedronken? 

E: Bier niet, maar wel eens een klein glaasje witte wijn met kerst. 

R: Ook zo’n koppijn gekregen? 

E: Nee, gelukkig niet. 

R: Eigenlijk best stom om met de anderen mee te willen doen. 

E: Zeg volgende keer dan gewoon nee! Als je zegt dat jij alleen maar 

 water drinkt, vinden ze je misschien wel stoerder dan dat je ja zegt 

 tegen hún meeloopgedrag. 

R: Wáter? Dáár heb ik nu wel behoefte aan, ik heb nádorst denk ik. 

 Is ons groepje déze zaterdag? 

E: Ja, tot dan hè! 

R: Ja doei. 

 

E: Hoofdpijn beetje gezakt Roos? 

R: Ja gelukkig wel. 

Fygo: Ziek geweest soms? 

R: Nee, ik had voor het eerst bier gedronken. En meteen veel te veel 
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 natuurlijk. 

F: Tja, dat héb je ervan hè. Dat is oorzaak en gevolg, toch? 

E: Jij hebt Sofia’s les in ieder geval goed gesnopen, Fygo 

 Hebben jullie mijn mail gezien? Ik had alvast de les van Sofia 

 doorgestuurd, zodat jullie het alvast konden overdenken. 

Senna: Ik heb het een paar keer goed doorgelezen. Pittige materie hoor. 

Jelte: Vond het wel duidelijk dat ze de overstap maakte van oorzaak en 

 gevolg naar toeval. Als je alles zelf schept, overkomt je niets maar trek je 

 het zelf naar je toe, dus is er geen toevalsaspect. 

F: Ja, dát snapte ik nog wel, maar waarom ik dan juist bij mijn ouders ben 

 geboren, dáár zie ik dan weer géén toeval in. Je kunt toch van te voren 

 niet uitkiezen welk zaadje naar welk eicelletje zwemt! Dat lijkt me toch 

 écht toeval? 

E: Volgens onze vriend op de nieuwe planeet wordt er in de hele kosmos 

 geen enkele fout  gemaakt. Hóe het precies in zijn werk gaat?..... 

 Wat ik wél weet is dat je niet het lichaam bént maar de geest die erin 

 woont en dié wordt dan naar die ouders getrokken, waar die bij hoort. 

F: Maar als je dan de schurft hebt aan je ouders? Oeps, of mag ik dat niet 

 zeggen? 

R: Ik denk dat iedereen wel bepaalde dingen van zijn ouders niet leuk 

 vindt. 

S: Dat denk ik ook, Roos. Anders zouden we zelfs nooit bij hen geboren zijn. 

F: Hoe bedoel je? 

S: We worden toch geboren bij ouders die precies bij ons passen, omdat 

 ze een spiegel voor ons zelf kunnen zijn. 

F: O ja, een spiegel hoe we waren in dat leven daarvóór. 

S: Niet alleen van hoe we tóen waren, maar waarvan we nu nog steeds 

 niet bewust zijn, anders hadden we hen niet nodig om het ons te laten 

 zien en voelen. 

E: Ja, dat klopt helemaal. Meestal rond de puberteit gaan we onszelf 

 afzetten tegen onze ouders. Dan gaan we pas hun negatieve dingen 

 zien, die eigenlijk dus onze éigen negatieve eigenschappen zijn. Rond 

 die tijd ga je ontdekken wie, wat en hoe je zélf bent. En daarvoor is het 

 zelfs nodig je te verzetten tegen je eigen oude vergeten gedrag, anders 

 zou je innerlijk niet kunnen groeien. 

F: Je gaat me toch niet vertellen dat ik net zo vaak snauw en grauw als 

 mijn vader! 

E: Volgens mij hebben we het daar ook over gehad in één van de eerste 
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 lessen over spiegelen en projectie. Je hoeft niet precies hetzelfde te zijn, 

 maar de trillingsoort van dat gedrag is hetzelfde. 

F: Trilling? Wat bedoel je daarmee? 

E: Wel, vergelijk het met muziek. Dat zijn bewegende trillingen door de 

 lucht. Je kunt die trillingen niet vastpakken, maar je hoort ze wel, dus 

 bestaan ze. Zo gaat het ook met gedachten, dat zijn ook bewegende 

 trillingen. 

J: Gehéime trillingen eigenlijk. 

E: Ja, voor anderen zijn je gedachten geheim. Die geheime gedachten-  

 trillingen bewegen naar iemand die bijna dezelfde gedachten heeft. 

R: Aha, zit dat zó. Nu begin ik te begrijpen waarom ik iemand wél of niet 

 mag, zonder dat ik ooit met hem gesproken heb… 

S: Je herkent het dus als het ware van iets in jezelf. 

E: Precies. Ik wil het nog graag even hebben over dat stukje van Sofia, 

 waarin ze zegt dat wij als mens boven het dierlijke kunnen uitstijgen. Ik 

 vind dat zo’n bijzonder gevoel geven. Wij zijn met zijn allen dus werkelijk 

 in staat om er een vriendschappelijke, vredige, liefdevolle wereld van te 

 maken. 

S: Daar word ik wel even stil van ja….  

J: Als we het met zijn allen willen, dan gebeurt dat ook, daar ben ik van 

 overtuigd. We zijn toch niet voor niets met zijn allen op de nieuwe 

 planeet geweest. Daar hebben we het nieuwe denken geleerd. Het 

 moet dan nu toch niet meer zo moeilijk zijn om het in de praktijk te 

 brengen. Mensen vergeten snel en duikelen weer snel terug in hun 

 eigenzinnigheidjes. 

F: Egoïsme bedoel je. 

E: Ja, ik denk dat het sámengevoel wegvloeide, zodra we terug op aarde  

 kwamen. 

J: Waaróm eigenlijk? 

E: Omdat hier op aarde nu eenmaal alles dualistisch is; de ánder en ik, 

 koud en warm, mooi en lelijk, fijn en vervelend. Op de nieuwe planeet 

 was die dualiteit er niet, geloof ik. Dat zal wel de reden zijn dat we terug 

 naar de aarde moesten, omdat we in dualisme veel meer leren. 

J: Bah, ik wil hier niet leren, laat mij maar vandaag nog teruggaan.  

 Wie wil er mee? 

S: Liever gisteren dan vandaag. 

R:  Ik ook. 

F: Tja, ik ook natuurlijk. De vraag alleen is hóe. 
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E: Ik denk niet dat het mogelijk is. Misschien is het gewoon de bedoeling 

 dat we hier op aarde dezelfde paradijselijke sfeer maken als daar. 

R:  Wát moeten we doen dan? 

E: Tja, daar moeten we goed over nadenken met zijn allen. 

J: Kun je het niet aan koningin Sofia vragen? 

 Dat zou ik wel kunnen, ja. 

F: Eigenlijk wil ik gewoon een pasklaar antwoord, zodat ik precies weet 

 wat van ons verwacht wordt. 

S: Dat zou wel handig zijn, Fygo, maar ik betwijfel of dat de bedoeling is. 

 We hebben het tenslotte allemaal precies geleerd op de andere 

 planeet en nu hebben we de complete vrijheid om er iets van te 

 maken. 

E: Dat klopt denk ik wel, Senna. Onze vriend zei immers altijd dat vrijheid 

 Het allerbelangrijkste stukje van de ziel is. 

F: Dat kan dan wel zo zijn, maar de mensheid heeft er met die vrijheid 

 altijd wel een zootje van gemaakt. 

J: Maar nu we met zijn allen dáár zulke prachtige innerlijke lessen hebben 

 gehad, moet het misschien nu wél mogelijk zijn. 

E: Dat denk ik ook, Jelte. Ik denk dat er onze vriend en Sofia er wel voor 

 zorgen dat er massa’s nieuwe-denken-groepjes ontstaan, zodat onze 

 herinneringen aan al die mooie lessen warm gehouden worden. 

R: Herinneren jullie je ook nog dat we op het laatst in kleine groepjes 

 ideeën gingen uitwerken, over hoe en wat we voortaan anders zouden 

 gaan doen op de aarde? 

E: Weet je wat? Zullen we er thuis nog eens goed over nadenken en dan 

 Alle ideeën die we ons herinneren, opschrijven? We zijn nu al een flinke 

 poos aan het werk en ik vind dat we nu wat ontspanning verdiend 

 hebben. 

S: Zullen we een ijsje gaan eten bij die Italiaanse ijswinkel? 

E: Yes, goed idee! Gaan jullie ook mee? 

J: Dat was op de nieuwe planeet wel makkelijker. Je hoefde maar ergens 

 aan te denken en het stond al voor je neus. 

R: Ja en hier is mijn zakgeld al bijna op als ik één ijsje koop. 

F: Wat ben je weer zielig, ooooh. Je krijgt van mij wel een likje hoor. Zie je 

 nu wel, koningin Sofia, door mij wordt één en één echt meer dan twee, 

 want Roos zal zich héél fijn voelen als ze aan mijn ijsje mag likken, haha! 

R: Nee, ik wil een héle. Perzik en mokka, mmmm. En jij krijgt er géén likje 

 van, dus ben ik lekker egoïstisch, Sofia. 
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S: Als alles oorzaak en gevolg is, kun je beter wél delen, want dan krijg je 

 het op je pad terug, als jij het toevallig nodig hebt. 

J: Dát je het dan een keer nodig hebt, is dan dus weer géén toeval. 

R: Dáár heb ik niet meer van terug, je hebt helemaal gelijk, Jelte! 

E: Inderdaad, toeval bestaat niet, het valt je toe, omdat je het zelf door je 

 eigen gedrag naar je toetrekt. En nu… óp naar die heerlijke ijsjes! Daar 

 worden we nú naar toegetrokken.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

F 
 
Goede avond Evi. Wat me opvalt, is dat iedereen een ander stukje uit 
de les pikt en daar wat over opmerkt. Zo zie je dat iedereen op zijn 
eigen niveau dingen begrijpt. Dat komt omdat elk mens zo prachtig 
verschillend is. Als je over enkele jaren deze lessen nóg eens zou 
nalezen, zul je zien dat je het dan weer op een dieper niveau begrijpt. 
Vandaag gaan we het hebben over: 
REÏNCARNATIE, een moeilijk woord voor wedergeboorte; sterven en 
opnieuw geboren worden. Jullie hebben op de nieuwe planeet duidelijk 
gemerkt dat jullie daar met jullie lichtlichamen waren, net als in een 
droom. Als je slaapt, dan blijft je stoflichaam achter in je bed en gaat je 
lichtlichaam even op reis en beleeft dan allerlei avonturen.  
Dan hebben we ook nog een derde lichaam. Dat is ons geestlichaam.  
Die drie lichamen zijn met elkaar verbonden.  
  
1. Het stoflichaam is je lijf, je cellen, botten, organen, hersenen enz. 
2. Het lichtlichaam is je innerlijk ofwel je ziel die bij je stoflichaam    
    hoort.  
3. Het geestlichaam is een deel van de grote Goddelijke geest die altijd  
   bij en in je is.  
 
1. Je stoflichaam is de woning van je ziel. Als je sterft, laat je alleen je 
stoflichaam achter, die je als een oude jas uittrekt.  
2. Alle ervaringen die je hebt opgedaan in je leven, sla je op in je 
lichtlichaam / je ziel. Als je stoflichaam sterft, ga je met je lichtlichaam 
naar de - voor de aardbewoners - onzichtbare astrale lichtwereld en 
daar leef je verder. 
Tijdens het sterven krijg je te voelen wat jouw daden hebben 
veroorzaakt bij andere mensen. Dan ga je voor jezélf beslissen wanneer 
je weer terugkeert naar de aarde om het (eventuele) leed dat je 
veroorzaakte, zélf te voelen, zodat je ervan leert om het ánders te doen. 
Er bestaat dus geen macht bóven je, die bepaalt wat je moet doen. Je 
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wordt door niets of niemand bestraft of beloond.. Jij als ziel maakt zélf 
de beslissing om terug te keren in een stoffelijk lichaam. Je gaat dan 
naar een gezin waartoe jij je aangetrokken voelt, waardoor jij precies 
dát kunt leren wat je nodig hebt. 
Bij de nieuwe geboorte ben je alles vergeten van je vorige leven, anders 
zou je alle leed  uit al die levens niet kunnen verdragen. Op deze 
manier krijg je elk leven weer een compleet nieuwe kans. Er is niemand 
die jou verplicht hoe je dat leven zult gaan invullen en hoe je de lessen 
gaat leren. Door jouw geheime gedachten word je vanzelf naar de 
juiste omstandigheden getrokken. Weet je nog? Toeval bestaat niet. 
Wanneer je alle mogelijke lessen achter de rug hebt, voel je je vanzelf 
niet meer aangetrokken tot de aarde en ga je er niet meer naar terug. 
Je hebt dan de cirkel van steeds opnieuw geboren worden, zelf 
doorbroken en je leeft dan eeuwig verder in de liefdevolle lichtwereld, 
waar geen oordeel meer bestaat.  
3. Het derde lichaam is misschien het moeilijkst te begrijpen, maar ik 
zal het proberen uit te leggen. God is de alomvattende geest waaruit 
alles is voortgekomen wat er bestaat. Alle mensen, dieren, natuur, 
kortom alles dat bestaat is deel van God. In ieder van ons zit een klein 
stukje God en om ons heen is alles God. God werkt als zachte liefdevolle 
energie door ons heen. In de loop van de lessen zullen we hier verder op 
ingaan. 
Een groet uit mijn hart. Sofia. 
  
O, lieve Sofia, ik hoop dat ze dit kunnen begrijpen.  

Is  dit niet te moeilijk voor hen? 

 Nee lieverd, wees niet bang. Voordat ik je een les doorgeef, stem 
 ik me af op Jelte, Senna, Roos en Fygo, zodat ik precies weet wat 
 ze aankunnen. 
Dankjewel Sofia. In gedachten omhels ik je. 

Ach ik voel me altijd zo heerlijk warm van binnen als ik u hoor, Sofia. In één  

ogenblik ben ik in gedachten weer bij u op die prachtige astrale  

planeet. Ik vraag me af waarom we die planeet eigenlijk nooit een naam  

hebben gegeven….   
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 Iedereen die hier geweest is, mag de planeet noemen zoals hij of 
 zij wil. 
Dat snap ik niet zo goed, Sofia. Waarom heeft die planeet niet gewoon één  

naam? 

 Omdat die planeet voor iedereen ánders was, net zoals ieders ziel 
 ánders is. Iedereen kijkt met éigen ogen en voelt met zijn éigen 
 emoties. Bij iedereen valt weer iets ánders op omdat iedereen 
 andere levenservaringen heeft. 
Mmm, interessant. Dus wat ik dénk gezien te hebben en dénk te hebben  

gevoeld daar, is alleen míjn waarheid…. En al die andere mensen hebben  

het verschillend ervaren. 

 Ja, die conclusie is juist. Hoe zou jij zélf de planeet willen 
 noemen? 
Pas geleden hoorde ik in mijn gedachten steeds heel sterk de naam: ‘Jara’. 

Wat zou dat eigenlijk betekenen? 

 Jara…. Dat betekent ‘leegte’. Heel mooi Evi, bijzonder mooi…  Ga 
 nu maar lekker slapen, meisjelief. Welterusten. 
Truste Sofia, dankjewel weer. 

 

 

 

Even later viel ik als een blok in slaap. Ik droomde dat ik in niemandsland was. 

Er woonde geen enkel mens of dier. Er was geen blauwe lucht, geen natuur  

en geen grond onder mijn voeten. Het voelde vreemd en tegelijkertijd heel  

rustig, vredig en liefdevol. Raar hoor… is mijn innerlijk zó leeg? Jara… Jara… 

De droom bleef een beetje hángen, herken je dat? Dat je weet dat het  

erg belangrijk voor je is.  Mijn herinnering aan de nieuwe planeet was toch  

veel ánders! Véél mensen, een sprookjesachtige natuur en een verstillende  

sfeer. En dan nog dat saamhorigheidsgevoel, alles en iedereen was met  

elkaar verbonden. Zó zag ik de planeet. Waarom betekent Jara dan leegte? 

Ik snap het nog niet helemaal… 

 

 

Senna: Wat vliegt de tijd, hè Evi! 

E: Nou en of, twee weken is niéts. Het lijkt zo snel als twee keer ademhalen. 

S: Haha, wél iétsjes meer. 

Roos: Waar gaat het dit keer over? 
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E: Over reïncarnatie. Het lijkt me best moeilijk, dus neem nog maar even 

 de tijd om het nog eens door te lezen, voordat we erover gaan praten. 

Fygo: Jereminee, hebben we drié lijven? Ik vind één soms al lastig, als ik mijn 

 knie stoot bijvoorbeeld. 

R: Effe stil, dan kan ik effe rustig lezen. 

E: Klaar? Oké. Op de nieuwe planeet waren we met ons astrale ofwel 

 lichtlichaam, weet je nog dat onze vriend het uitlegde? Niemand had 

 last van lichamelijke ongemakken, die ze op aarde wél hadden. 

F: O ja, dat was toen we nét aankwamen. 

Jelte: Dat was voor velen wel een schok, weet je nog? 

E: Vooral voor degenen die dachten dat ze gestorven waren door alle 

 stormen, aardbevingen en overstromingen. 

F: Ik had nog nooit in mijn leven bedacht dat er behalve mijn gewone lijf 

 nog iets ánders bestond. En al helemaal niet dat je na je dood verder 

 zou leven in een lichtlichaam! 

R: En dan ook weer terúgkomen in een ánder stoflichaam!  

 Nee, dát had ik ook niet gedacht! 

S: Die wedergeboorte klinkt eigenlijk best logisch en ook dat we hier zijn 

 om wat te leren, want anders zouden we helemaal voor niets hier op 

 aarde zijn. Dan zou je er zomaar een puinhoop van kunnen maken, 

 zonder gevolgen. En juist van de gevolgen kunnen we leren, toch? 

J: Wát zouden we eigenlijk allemaal moeten leren? 

E: Iedereen heeft elk leven weer iets anders te leren. Het ene leven is dat  

 misschien iets materieels, dan weer iets over familie, relaties of leren 

 omgaan met tegenslag en armoede. Een groot deel van de mensheid 

 lijkt nu toe te zijn aan spirituele lessen. Ik denk dat Sofia en onze vriend 

 op de nieuwe planeet, ons voldoende handvatten hebben gegeven 

 over liefde, saamhorigheid en verantwoordelijkheid. 

J: Ik weet dat het ergens diep in mij wel dat we het daar over gehad 

 hebben, maar het lijkt of het verstopt zit en dat ik het niet goed vinden 

 kan. Misschien is dat juist wel de bedóeling, zodat we zélf onze intuïtie 

 kunnen leren gebruiken. Pas dán is iedereen compleet vrij om zélf een 

 invulling aan het leven te geven en zelf een manier te vinden om de 

 lessen te leren. 

S: Dat klinkt héél logisch, Evi. Daar kan ik wel wat mee. Kun je nog iets 

 meer uitleggen over ons dérde lichaam? 

E: Ik denk dat je intuïtie uit je derde lichaam komt, dan sta je in verbinding 

 met het hogere in jezelf. Een stem die je influistert wat je wel en niet 
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 moet doen. Het is een speciaal gevoel wat je dan krijgt, zó zacht en 

 toch zo duidelijk en wijs.   

F: Aha. Ik lees hier dat je derde lichaam een deel is van de Goddelijke 

 geest, klopt dat wel? Zijn wij een deel van God? Dat klinkt zo ráár, ik ben  

 toch geen God? 

E: In de Bijbel staat: “Ziet gij lieden niet dat gij állen Goden zijt” en ook: 

 “Het koninkrijk Gods is IN u”. 

F: Ik heb de Bijbel nog nooit gelezen. Het lijkt me zo’n saai boek. Ik heb 

 eigenlijk best een hekel aan lezen en toch wil ik er best wel wat meer 

 van weten. Wat jij zojuist zei, wordt dat eigenlijk alleen in de Bijbel 

 gezegd of ook in andere heilige boeken? 

E: Jazeker, ook in Veda’s van de Hindoes en de Soetra’s van de 

 Boeddhisten wordt duidelijk gezegd dat wij déél van God zijn.   

 De Hindoes en Boeddhisten hebben een diep besef van hun eenheid 

 met alles wat er bestaat. Ze zullen nog geen worm uit de grond 

 doodmaken, omdat ze weten dat er een Goddelijke essentie in de 

 worm zit. Ook zijn ze heel goed doordrongen van een Goddelijke kern in 

 ieder méns. Meditatie wordt er met de paplepel ingegoten omdat door 

 meditatie eenheid met het Goddelijke werkelijk ervaren kan worden.  

R: Is bidden hetzelfde als mediteren? 

E: Het lijkt wel op elkaar, maar ik denk niet dat het precies hetzelfde is. 

 Bidden doe je meestal als je je richt naar een kracht boven en buiten 

 je. Mediteren is meer het in jezelf gekeerd zijn, zodat je het Goddelijke in 

 jezelf leert zien. Vroeger legde Marie-Sofie het op deze manier uit: 

 ‘Bidden is praten met God en mediteren is lúisteren naar je innerlijke 

 God’. 

R: Praten met God vind ik niet zo moeilijk, ik kan de hele dag door met 

 God ouwehoeren, oeps… praten, maar lúisteren naar wat er in mijn 

 binnenste beantwoord wordt, dat kan ik dus écht niet hè! Het is zo’n 

 drukke chaos in mijn kop, ik hoor alleen mijn eigen gedachten. 

E: Ik denk dat Sofia daar vast en zeker nog wel een les over zal geven. 

J: Ben benieuwd. Weet je wat ik me afvraag? Waarom iemand nog naar 

 de aarde terug wil, als hij of zij eenmaal aan de andere kant is geweest.  

F: Wat bedoel je met de ‘andere’ kant? 

J: De zielenwereld of lichtwereld, hoe je het noemen wilt. Het leven is 

 daar toch veel makkelijker en fijner. Als je eenmaal dáár bent, weet je 

 dat er op aarde zo’n hoop ellende en moeilijkheden zijn. 

E: Tja, daar zeg je me wat… Ik denk dat juist dóór die moeilijkheden je 
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 innerlijk kunt groeien. Als er niets gebeurt, leer je niets. Volgens mij heb je 

 pijn en verdriet nodig voordat je dingen ánders kunt gaan doen. Als er 

 geen gevolgen zouden zitten aan je daden, leer je er niets van. 

S: O ja, da’s waaR: het gaat om de ervaringen. 

F: Nou, dan hebben we nog heel wat te doen! Waarmee zullen we 

 beginnen? Ik heb wel zin in een kwajongensstreek. Zullen we eens kijken 

 wat de gevolgen zijn van rode besjes schieten tegen alle ramen hier in 

 de straat? 

E: Ondeugd! Jouw hoofd zit inderdaad vol apenstreken. Schiet ze maar 

 tegen je moeders raam, dan zal zij vast en zeker een emmer sop in je 

 handen duwen. 

R: En dan mag je in je volgende leven moeder zijn, met een zoon die 

 constant besjes tegen haar schone ramen schiet, hahaha!! Eigen 

 schuld, dikke bult! 

J: Dan heb ik een béter idee: we gaan alle ramen lappen in deze hele 

 straat, zodat in ons volgend leven iemand dat ook voor óns doet. 

E: Slimmerik, dat is uitgekookt! Natuurlijk klopt dat wel, maar ik denk dat 

 het de bedoeling is om iets vanuit je hárt te doen, in plaats van uit 

 eigenbelang, want anders trek je mensen naar je toe die óók alleen uit 

 eigenbelang iets voor jou doen. 

J: Oink… die is raak! Waar heb je toch dat logische denken geleerd, Evi? 

E: Denk van Marie-Sofie en Sofia… of van mijn innerlijke zelf. 

F: Mijn innerlijke zelf zegt nu tegen mij dat ik nu veel meer zin heb in een 

 potje darten in het jeugdhonk, wie gaat ermee?  

J: Ikke, maar je wéét dat ik je dan helemaal inmaak hè neefje! 

R: Ik ga lekker naar huis genieten van een uitgebreid badderritueel, 

 toedeldoki en veel plezier. 

S:  Ik ga ook naar huis, ajus paraplus, 

F: Adios amigos. 

J: Bye bye papegaai. 

E: Dié kende ik nog niet, ik zeg gewoon ‘doeg, dáág en de groeten’. 

 

Hé mam, wat zit je haar leuk. Ben je naar de kapper geweest? 

 Ja, ben net terug. Vind je het mooi? 

Zeker! Je ziet er jóng uit. Je zou zó mijn oudere zus kunnen zijn. 

 Grapjas. Hoe was het vanmiddag?  

We hadden het over reïncarnatie. Wat weet jij daarvan, mam? 
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Ik weet alleen dat je lichtlichaam niet dood kan gaan en dat je heel 

vaak teruggaat naar de aarde. Maar waaróm dat is, weet ik niet 

precies. 

Dan zal ik je een kopietje geven van de les van koningin Sofia. Laat je ‘m dan 

ook aan papa lezen? 

 Hij is al éven nieuwsgierig als ik ben. 

Ik denk dat wij al veel vaker bij elkaar zijn geweest, mam. In andere levens 

bedoel ik. Misschien was ik toen wel jouw moeder en jij mijn kind. 

 Kan ik toen ook een jongen zijn geweest? 

Ja natuurlijk! Dat maakt niets uit. Het is maar nét wat je in dat leven wilde 

leren. Sommige lessen kun je beter als jongen leren en andere lessen weer als 

meisje. 

Grappig zeg! En je broertje Wouter…? Zou hij ook al bij ons zijn 

geweest? 

Misschien was hij wel mijn vader, of mijn dochter? 

Nu begrijp ik waarom het leek alsof ik Wouter en jou al heel lang kende, 

toen jullie werden geboren…. 

Snap je nu ook waarom je juist papa hebt ontmoet en geen ándere man? 

 Hoe word je naar elkaar toegetrokken dan? 

Doordat je dezelfde trilling hebt. Dan werkt de aantrekkingskracht net zo sterk 

als twee grote magneten. 

 Aha, mooi hoor…. 

Ik heb honger mam, wat eten we? 

 Spaghetti. 

Mmm, ik zal de tafel alvast dekken. Mis je Wouter nog, mam? 

 Nu ik heb gezien dat hij niet écht dood is, kan ik er beter mee omgaan. 

Het was toch wel prachtig dat we hem weer hebben ontmoet op de planeet, 

hè? 

Nou en of, ik geloof dat ik nog nooit in mijn hele leven, zó blij ben 

geweest, toen ik hem daar weer terugzag. Nu droom ik vaak van hem 

en ik weet dat die droom werkelijkheid is. Ik ben dan gewoon met mijn 

lichtlichaam bij hem op bezoek. 

Begrijp je nu waarom ik na zijn overlijden niet écht verdrietig kon zijn? Ik zag 

hem ’s nachts regelmatig in de kleurentuinen van koningin Sofia. We spraken 

dan vaak af bij de roze vijver. 

 Ach, het was, oh nee ís een heerlijk ventje. 

Vind ik ook. Ik zet vandaag een extra bord neer. Dan doen we net alsof hij bij 

ons aan tafel zit te eten. 
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G 
 
Lieve Evi, De informatie over onze drie lichamen was nodig om deze 
les te kunnen begrijpen. Als je niet weet dat er binnen in je stoflichaam 
een wonderlijke ziel en Goddelijke geest aanwezig zijn, zou je ook geen 
onderscheid kunnen maken tussen je ego en je hogere zelf. 
EGO is nu dus ons volgende thema. Ego heeft eigenlijk bij veel mensen 
een negatieve lading. Ze denken dat het egoïsme betekent, maar in 
wezen is het ego je persoonlijkheid; een verzameling van 
eigenschappen. 
We gaan nu uitpluizen wat de mens eigenlijk is.  
Ben je misschien wat je dóet? Ben je je beroep? Men zegt: “Ik ben 
bakker” of “Ik ben telefoniste”. Maar eigenlijk klopt dat niet. Je bent een 
persoon die broden bakt of telefoontjes doorschakelt.  
Meestal voelt de mens zich belangrijk als ie kan zeggen dat hij 
stratenmaker, rechter of verpleegkundige is. Hij/zij heeft geleerd dat 
geld verdienen belangrijk is en dat je dan meetelt in de maatschappij, 
dat je een radertje bent in het geheel om de maatschappij draaiende te 
houden. Maar als je om één of andere reden je beroep niet meer uit 
kunt oefenen, wat ben je dan? Ben je dan niéts meer? 
Bén je eigenlijk wel je dáden ? 
Nee, je bént niet je daden. Je bent mens, die daden verrícht. Alle 
mensen zijn anders en doen andere dingen omdat ze een unieke 
binnenwereld hebben. Als je wél denkt dat je je daden bént, maak je een 
denkfout.  
Denkfouten worden aangeleerd door anderen. Meestal vinden ze jou 
pas goed als je jouw daden en denken aanpast aan de wensen of 
beoordelingen van ánderen, of aan de regels van de maatschappij of 
aan de regels van het geloof. Ook hebben we van anderen aangeleerd 
dat je héél wat bent als je wat hébt. Maar…als je geld hebt, bén je dan 
geld? Als je een diamant hébt, ben je dan die diamant?Als je hersenen 
hébt, bén je dan je hersenen? Als je gedachten hébt, bén je dan je 
gedachten?  
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Nee, je bent niet wat je hebt. 
Daarnaast hebben we ook nog geleerd dat je niet helemaal goed bent, 
zoals je bent. Je moet je verbéteren; mooier worden, slimmer en liever 
worden, beleefder worden, meer verantwoordelijkheid dragen, rijker 
worden enzovoorts. Maar waaróm? Van wie moet je dat allemaal? 
Juist… van anderen. Hierdoor lijkt het alsof je niet helemaal goed bent, 
zoals je bent en hoop je dat je ééns nog eens zal worden als die ander, 
tegen wie je zo opkijkt. Wat hieraan meekomt is dat je de ander bent 
gaan geloven en werkelijk denkt dat je niet perfect bent. En dat is erg 
jammer, want iéder mens is compleet goed zoals hij is! Doorvoel dit zo 
intens als je maar kunt! Plant deze zin in je hart:  
‘Ik ben helemaal goed zoals ik ben’. 
Nu weer terug naar de vraag wat de mens is. 
Een aantal mensen hebben mogen ondervinden dat wanneer alle 
hersenactiviteit stil ligt - en de mens dus in wezen dood verklaard is - 
het bewustzijn buiten het lichaam verder bestaat en alles kan 
waarnemen wat er gebeurt. Dat komt regelmatig voor bij mensen die 
geopereerd worden en dan bijvoorbeeld een hartstilstand krijgen. Dit 
noemen ze ook wel ‘bijna-dood-ervaringen’. Zijn / haar ziellichaam 
treedt dan uit zijn / haar lichaam en dáármee neemt hij / zij waar.  
Hieruit blijkt dus dat je niet je gedachten bent, maar een ziel met 
bewustzijn. Bewustzijn is weten dat je bestaat én weten dat je niet 
alleen je persoonlijkheid bent, maar een ziel waarmee je verbonden 
bent met een groter geestelijk geheel. 
Als mensen zich dit niét realiseren, dan vinden ze zichzélf het 
allerbelangrijkst. Dan draait alles om hun persoonlijk belang. In bijna 
elke relatie ontstaan er hierdoor botsingen en van échte vriendschap en 
échte liefde is dan geen sprake. En tóch heb je niet voor niets een 
persoonlijkheid, een ego. Het ego heb je namelijk nodig om ervan 
bewust te worden dat je dat ego niet bént. Grappig hè!  
Tot volgende keer. Een warme groet van Sofia 

 
Dat is inderdaad wel grappig, maar waarom word je dan niet meteen volledig 

bewust geboren? Dat lijkt me veel handiger, Sofia. 
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 Ach wat een heerlijke logica, Evi. Ik zal het je uitleggen in één 
 van de volgende lessen, goed? 
Eigenlijk wil ik het nú wel weten, maar u heeft er vast een goede reden voor 

om het pas láter te vertellen. 

 Dat is juist. Dag lieverd. 
Dankjewel Sofia, de les was weer boeiend. Ik zal ‘m goed bestuderen. 

 

Aiai, wat een ómweg moeten mensen maken om bewust te worden. Je kunt 

het toch gewoon áánnemen dat het zo is…. Dat je een Goddelijke geest bent 

en een persoonlijke ziel met een bijbehorend lichaam hebt, bedoel ik. 

Voor mij is dat zo klaar als een klontje, omdat ik als kleine uk ’s nachts al in de 

kleurentuinen van Sofia speelde 3. Mijn lichaam lag dan gewoon thuis in bed 

te slapen en mijn lichtlichaam / ziellichaam- was aan het spelen in de 

kleurentuinen van koningin Sofia. Tegen de ochtend vloeide mijn lichtlichaam 

dan terug in mijn stoflichaam. Mama zei dat het gewone dromen waren, maar 

ik voelde dat verschil wel. Als ik gewoon droomde, waren dat meestal van die 

warrige rommeldromen, van dingen die ik had meegemaakt. Maar als ik bij 

Sofia was geweest, kwam ik altijd weer in diezelfde prachtige kleurentuinen.  

Al spelenderwijs kregen we les van Sofia. Elke nacht leerde ze ons een klein 

dingetje dat belangrijk was voor onze innerlijke groei. En overdag mochten we 

die les dan thuis oefenen. Voor mij is het dus heel normaal dat ik switch tussen 

twee lichamen. Ik denk dat álle mensen innerlijke lessen van Sofia krijgen, 

maar jammer genoeg wéten ze het ’s morgens niet meer…. Ik zal maar eens 

gauw de lamp uitdoen, het is al laat, welterusten. 

 

Morgen papsie. 

 Morgen krullenbol. 

Lekker gesnurkt? 

 Hoezo, heb je me weer gehoord? 

Uh, já, je ging nogal tekeer vannacht. 

 O ja? Niks van gemerkt. 

Wordt mam nooit wakker van jouw lawaai? 

 Ik zal je eens een geheimpje verklappen… ze draagt oordopjes. 

Geef er mij ook maar een paar, haha! Zeg pap… als jij droomt, weet jij dan 

eigenlijk wel dat je lichtlichaam dan op reis is? 
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Nooit over nagedacht eigenlijk. Ik denk dat dromen gewoon 

hersenspinsels zijn om dingen te verwerken. 

Heb je dan nooit iets gedroomd, wat je nog nooit in werkelijkheid gezien hebt? 

Tja, daar heb je een punt… Laatst droomde ik van een auto, die een 

soort helikopterachterstuk had. Die kon je omhoog klappen en dan kon 

je ermee vliegen. Die heb ik hier nog nooit gezien. Ach, misschien is 

mijn fantasie op hol geslagen. 

Nee nee, dat hoeft niet. Je kunt met je ziel op reis zijn geweest in de toekomst.  

Maak er eens een tekening van, stop ‘m in een doos en over 10 of 20 jaar zie 

je zo’n helikopterauto ineens in het écht. Let maar eens op.  

 Ach, ik weet niet hoor. Is het geen flauwekul? 

Nee pap, gewoon doen. 

 Goed dan. Dan kunnen we over 20 jaar nog eens lachen.  

 

Evi: Ha vriendjes en vriendinnetjes, leuk dat jullie er weer zijn. 

Jelte: Ik popel van opwinding. 

Fygo: Opwinding? Ik raak maar van één ding opgewonden, haha. 

Roos: Doe toch normaal joh! Jij kunt maar aan één ding denken, lijkt wel. 

F: Het is de puberteit, dan gieren de hormonen door je lijf. 

Senna: Doe mij dan maar een onsje minder hormonen. Ik krijg er alleen maar 

 puistjes van. 

F: Ik ook, kijk maar eens hier op mijn neus, een dikke vette. 

R: Ieks, kijk uit! Zo meteen spat ie nog open! 

 Zullen we nu de les even doorlezen? Dit keer gaat het over het ego. 

F: Yes! Ik ben keigoed in egotrippen. 

R: Ik ook hoor, ik vind het hartstikke leuk als iemand opmerkt dat ik 

 bijvoorbeeld nieuwe oorbellen in heb of een nieuw geurtje gespoten 

 heb. 

E: Daar gaat het niet over, lees eerst maar eens door. 

 Klaar en duidelijk? 

J: Dit gaat dus duidelijk niet over egotrippen, maar over ego als totaliteit 

 van eigenschappen. 

F: Zo wordt ego een léuk woord. 

R: Inderdaad, zo klinkt ’t niet negatief.  

S: Ik vind het wel mooi hoe Sofia het uitlegt, dat je niet je beroep bent en 

 dat je niet bent wat je hebt. 

E: Ik denk dat er stiekem toch heel veel mensen zich identificeren met wat 

 ze hebben. Eigenlijk best zielig, want het klopt niet. Wanneer iemand 
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 niét veel heeft, leeft ie veel eenvoudiger. 

J: Misschien is eenvoud de bedoeling, omdat er dan genoeg is voor 

 iedereen. Als één groep mensen juist alles inpikt, blijft er niet genoeg 

 over voor anderen. 

S: Goed gezien, Jelte. Zou de armoede in de ‘derde wereld’ zijn ontstaan 

 door de hebzucht van het Westen? 

E: Vast en zeker! Door hebzucht raakt de wereld uit balans. 

R: Dus als ik hier 10 paar schoenen koop, dan zou ik er 5 paar naar de 

 derde wereld moeten sturen? 

F: Heb jij 10 paar nódig dan? Je kunt er toch maar één paar tegelijkertijd 

 dragen? 

J: Ik denk dat het de bedoeling is dat de grondstoffen die de aarde ons 

 kan bieden gelijk verdeeld worden. 

E: Waar denk je precies aan? 

J: Water, olie, gas, fruit, groenten en zo. 

S: Waarom kunnen er geen pijpleidingen met water vanuit een 

 regengebied naar een droog gebied gepompt worden? 

R: Bedoel je zoals oliepijpleidingen? 

S: Ja, dat bedoel ik. 

R: Denk je dat het water dan nog goed van kwaliteit zou zijn om te 

 drinken? 

S: Dat weet ik natuurlijk niet, maar daar is vast en zeker iets op te  

 verzinnen, met zuiveringsinstallaties of zoiets. 

F: Gaaf idee zeg. 

E: Zéker een gaaf idee, wie weet….Als het egoïstische denken op de 

 wereld veranderen zal, dan is het vanzelfsprekend dat dit idee ten 

 uitvoer wordt gebracht. Oké, nu terug naar Sofia’s les. Samengevat kun 

 je dus zeggen dat je niet je daden bent en niet bent wat je hebt. Dán 

 schrijft ze over het verkeerde beeld over onszelf wat ons is aangeleerd, 

 dat je niet helemaal goed bent zoals je bent. 

S: Toen ik dat stukje las, kreeg ik een brok in mijn keel. 

E: Hoezo, Senna? Wat voelde je? 

S: Uhhh…. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet…. 

E: Ach jee, ik zie dat je het er moeilijk mee hebt. Wil je het met ons delen, 

 of liever niet? 

S: Jawel… maar… uh… goed dan. Ik moet thuis altijd zo mijn best doen, 

 om goed gevonden te worden. Ik krijg zóveel commentaar…. Op alles 

 eigenlijk. Ik doe nooit wat goed in hun ogen en het lijkt wel of ze erop 
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 wachten dat ik weer iets fout doe.  

E: Wat  zal dat moeilijk voor je zijn. Geven ze geen complimentje 

 als je iets goed doet? 

S: Ik denk dat ze dat nooit geleerd hebben bij hen thuis, vroeger. Daarom 

 neem ik hen nooit echt kwalijk, want ik denk maar zo: ‘Wat er niet in zit, 

 kan er niet uitkomen’. 

R: Dat is heel mooi wat je nu zegt. Je begrijpt ze. 

F: Nou, ik zou flink pissig worden als ze dat mij zouden flikken. 

J: Om eerlijk te zeggen, weet ik nu precies wat je bedoelt, Senna. Bij mij  

 thuis zijn ze evenmin scheutig met complimentjes en kunnen ze niet het  

 goede in mij zien. 

E: Ik kan me voorstellen dat je daardoor steeds het idee krijgt, dat je je 

 ánders moet gaan gedragen, om door hen geaccepteerd te worden. 

 In het nieuwe denken is het juist zo dat je de ander helemaal leert 

 Waarderen zoals hij is, met ál zijn kwaliteiten en ál zijn tekortkomingen. 

 Als je per se wilt dat de ander precies doet zoals jij het bedacht hebt, 

 dán ben je egoïstisch. Van Sofia leerden we in de kleurentuinen vroeger  

 al dat er op aarde zo’n zeven miljard mensen wonen en dat ze alle 

 zeven miljard een eigen persoonlijkheid hebben. Stel je voor; zeven 

 prachtige wezens met verschillende eigenschappen en denkwijzen, 

 da’s toch geweldig! 

F: Ja, als je het zó bekijkt… 

E: Dat voelt goed van binnen hè? 

F: Dan hoef je met niemand meer ruzie te maken. 

J: Peace and harmony! Hoerááá! 

S: Waarom voel ik me niet vredig als mijn ouders me niet waarderen om 

 wie ik ben? 

E: Misschien moet je je dan afvragen waarom jij hun waardering nodig 

 hebt. Waardeer jij jezelf helemaal zoals je bent en waardeer jij ánderen 

 helemaal? Weet je nog? De les van spiegelen en projectie? Als iets je 

 pijn doet, dat je het dan moet ómdraaien naar jezelf toe. Wat zegt het 

 van jou? 

S: Goed dat je me daar aan herinnert, Evi. Ik zal eens bij mezelf naar  

 binnen kijken. 

R:  Evi, wat is eigenlijk een bijna-dood-ervaring? 

E: Dan mag je even een kijkje nemen in de zielenwereld. Je bent dan niet 

 bijna dood, maar eventjes écht dood. De meesten beschrijven later dat 

 je door een tunnel van licht gaat en dat je daar je overleden 
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 familieleden ontmoet. Deze vertellen je dan dat het je tijd nog niet is en 

 dan word je teruggebracht naar je lichaam. 

R: Mmm, wat apart… dat zou ik ook wel eens willen meemaken. 

 Ik denk dat het gebeurt bij mensen die de ervaring nodig hebben, 

 omdat ze bijvoorbeeld nog niet weten dat het leven doorgaat als je 

 stoflichaam sterft. 

R: Maar nu we met zijn allen op de nieuwe planeet zijn geweest, weet 

 toch iederéén dat het leven doorgaat. 

E: Je hebt gelijk, misschien hoeft het nu niet meer. We zitten in een 

 prachtige tijd, vol verrassingen en veranderingen. 

J: Als ik Sofia goed begrepen heb, zijn we hier in een stoflichaam met een  

 uniek pakketje eigenschappen die in ons lichtlichaam is 

 opgeslagen en waarmee we mogen leren dat we in wezen een deel 

 van de Goddelijke geest zijn. 

E: Goeie samenvatting, Jelte. En met die geest leven we in de eeuwigheid  

 verder. Mooi toch? 

J: Toch niet altijd? Je komt toch iedere keer weer terug?  

E: Je ziel komt steeds weer terug, die verbindt zich steeds weer met een 

 nieuw lichaam. Je ziel is eigenlijk je psyche, dat deel dat steeds 

 liefdevoller wordt door ervaringen.  

J: Aha, dus met je ziel kun je leren. En je geest dan? 

E: Dié is eeuwig dezelfde. Dat is je eeuwig Goddelijk stukje Zijn, die puur 

 liefde is. 

J: Best verwarrend eigenlijk. Je ziellichaam is hetzelfde als lichtlichaam en 

 dus een voertuig van de grote Goddelijke geest?  

E: Klopt. 

J: En je stoflichaam is weer het voertuig van je ziel? 

E: Ja, helemaal goed begrepen! 

J:  Ik zal het eens even goed opschrijven, zodat ik het niet meer vergeet. 

R: Goed plan. 

F: Zal ik ook eens doen, ben af en toe een zeef. 

S: We bestaan dus uit drié: stof, ziel en geest. Is dat dan toevallig de  

drie-eenheid? Ik heb dat woord wel eens vaker gehoord op de nieuwe 

planeet, maar ik begreep het toen niet zo goed. 

E: Dat klopt, Senna; deze drie kunnen niet zonder elkaar bestaan, dus kun 

 je het een éénheid noemen. 

F: Dít stoflichaam moet nu sámen met mijn twee kameraadjes; mijn ziel en  

 mijn geest, als de wiedeweerga naar huis. Ik had aan pap beloofd dat 
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 ik hem zou helpen in de tuin. Mijn ziel heeft eigenlijk geen zin, mijn geest  

 is puur liefde en beslist nu dat mijn lijf nu gaat opstaan om pap te 

 helpen. 

J: Zal ik jullie ook helpen? Ik vind tuinieren best leuk. 

F: Jááá, dan zal ik toekijken. 

J; Niks ervan, je helpt gewoon mee, luilak. Kom op, in de benen. 

R: Tot over twee weken? 

E: Zelfde tijd, zelfde plaats. 

F: Ayay, captain! 

 

 

 

Ik zal mijn vriendin Katja eens bellen. Het is alweer zólang geleden, dat ik  

haar gesproken heb, volgens mij al bijna een maand. Zal eens aan haar  

vragen of de lessen die zij doorkrijgt van Sofia, qua inhoud hetzelfde zijn als  

die ze aan mij doorgeeft. 

 

 

Há hartsvriendin! Hoe gaat het met je? 

 Hé wat leuk, ik zat nét aan je te denken. Sterker nog, ik liep al bijna naar  

 de telefoon om jou te bellen. 

Onze gedachtegolven zijn blijkbaar sneller dan de geluidsgolven. 

 Grappig hè! Hoe het met mij gaat? Helemaal goed eigenlijk. Heb geen  

 heimwee meer naar de nieuwe planeet, omdat ik mijn leven hier net zo 

leuk kan maken als dáár. 

Mooi dat je dat zo beleeft. Ik voel dat eigenlijk ook wel zoals jij. Het gaat erom  

hoe mooi of vervelend je het leven zelf maakt. 

 Precies. 

Hoe gaat het met jouw nieuwe-denken-groepje? 

 Hartstikke goed. En bij jou? 

Ook heel goed. Het is nu nog voornamelijk vraag en antwoord, maar ik denk  

dat het over een poosje langzaam maar zeker in hun leven geïntegreerd zal  

worden. 

 Dat idee heb ik ook wel. In het begin worden je hersentjes gekraakt en  

 later gaat de ziel meedoen in het ontwikkelingsproces. 

Welke onderwerpen heeft Sofia aan jou doorgegeven? 

 O wacht, dan pak ik even het stapeltje papier. 

 De eerste les ging over spiegelen, de tweede over projectie, de derde  



61 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

 over materialisme. Nummer vier was oorzaak en gevolg en de laatste  

 ging over toeval. 

Dan zal de volgende, net als bij ons over reïncarnatie gaan en daarna over  

het ego. 

 Waren die laatste twee moeilijk? 

Viel mee, hoewel het stuk over onze drie lichamen pittig gevonden werd. 

 Ik vind het heel mooi hoe Sofia de lessen opbouwt; steeds een klein  

 stukje erbij. Het ene kan niet begrepen worden als het vorige niet is  

 uitgelegd. 

Klopt. Voel jij trouwens ook zo’n warme energie als Sofia de les doorgeeft? 

 Warm? Ik voel het meer als rust en liefde. 

Dat bedoel ik eigenlijk ook. Ook als ik tussendoor aan haar denk, voel ik dat  

ze dichtbij me is. 

 Ik heb laatst nog van haar gedroomd. Ze nam mijn ziellichaam mee,  

 heel hoog in de lucht en vandaar uit liet ze me twee meisjes zien. Toen 

 ik goed keek, zag ik dat wij dat waren, jij en ik. Jij was een boek aan het  

 schrijven en ik maakte de tekeningen. Trouwens… nu herinner ik me het  

 weer; het waren méér boeken die al klaar waren. 

Hé wat leuk. Jij kunt tekenen als de béste. Ik denk dat Sofia jou een lumineus  

idee heeft aangedragen. 

 Jij kunt inderdaad leuk schrijven. Op school was ik wel eens jaloers op  

 jouw opstellen. 

Haha, en ik was jaloers op jouw tekentalent. Misschien moeten we het  

inderdaad maar eens gaan proberen samen een boek te maken. 

 Tja.... maar waaróver? 

Over de nieuwe planeet misschien? 

 Ach ja natuurlijk! Da’s een goed idee! 

En misschien kunnen we later ook nog Sofia’s lessen bundelen. 

 Jááá, wéér een goed plan! Dankjewel Sofia voor deze mooie droom. 

Weet je wat? Zodra ik tijd heb, begin ik met schrijven. Dan stuur ik je iedere  

keer een gedeelte per email op, dan kun jij daar alvast een tekening bij  

maken. 

 Wat leuk zeg, ik kan bijna niet wachten. 

Misschien is het ook een idee dat jij ook wat dingen opschrijft, we  

hebben tenslotte niet precies dezelfde herinneringen . 

 Dat klopt, iedereen kijkt met verschillende ogen naar een zelfde situatie. 

Ik zou je zó graag weer eens in het écht zien. 

 Zal ik dan komende schoolvakantie bij jou komen logeren? 



62 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

Hoe kom je dan van Groningen naar hier? 

 Ik denk dat ik wel alleen met de trein mag, ik ben tenslotte al vijftien. 

Súper! Je bent al zó lang geleden verhuisd en toch mis ik je nog steeds. 

 Ik jou ook natuurlijk. Gelukkig bestaat er telefoon en Skype. 

De techniek brengt ons dicht bij elkaar. Nou, dag lieverd, tot binnenkort hè! 

 Doedoei! 
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H  
 

Dag Evi. Wat leuk dat Katja en jij nog steeds contact hebben met 
elkaar zodat jullie je ervaringen met elkaar kunnen delen. Telefoon en 
internet zijn prachtige middelen om contact te onderhouden. Vroeger 
had men alleen contact met mensen uit hetzelfde dorp. Tegenwoordig 
hoef je niet te reizen om met iemand aan de andere kant van de wereld 
te communiceren. Kennis wordt hierdoor veel makkelijker verspreid. 
Deze technische ontwikkeling hoort ook bij de vooruitgang van het 
nieuwe denken. Bedenksels en inzichten van anderen worden hierdoor 
toegankelijk voor iedereen.  

 
Dit keer gaan we het hebben over: 
DROMEN. 
Er zijn mensen die denken dat dromen bedrog zijn, maar gelukkig 
hebben al velen ervaren dat dromen levensecht waren en misschien ook 
zijn uitgekomen. Je hebt veel verschillende soorten dromen:  

  Ervaringsdromen. Dit zijn vaak rommelige, chaotische dromen 
over ervaringen van  alledag. Het lijken nietszeggende dromen. 

 Traumaverwerkende dromen. Dat zijn bewuste of onbewuste 
ervaringen of angsten die naar boven komen. 

 Toekomstdromen zijn helderziende dromen. Tijd bestaat immers 
niet. 

 Vorig-leven-dromen. Je ziet dan jezelf als een andere persoon, 
terwijl je weet dat je het toch zelf bent.  

 Bij een uittreding droom je van een andere dimensie die je 
onmogelijk zelf verzonnen kunt hebben, omdat je ze niet van de 
aarde kent. Kenmerkend zijn de geconcentreerde kleuren en 
intens liefdesgevoel. Het zijn ervaringen van de ziel uit de 
lichtwereld. 
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Je hersens kunnen nooit stilstaan, dus ze gaan ’s nachts gewoon verder. 
Tijdens de slaap is de drempel van het bewustzijn verlaagd en kan er 
vanuit het onbewuste deel van de persoonlijkheid een boodschap komen; 
bijvoorbeeld een goede raad, een waarschuwing of aanwijzing. Dromen 
zijn weerspiegelingen van je ziel. Ze zijn eigenlijk bedoeld om het 
onbewuste naar het bewuste over te brengen. De mens is immers op 
aarde gekomen met het doel bewustzijn te laten groeien. God is 
uitdijend bewustzijn. Omdat de mens deel van God, is, kan het niet 
anders zijn dat de mens  steeds bewuster wordt.  
Dromen helpen de mens mee om bewuster te worden. Sommige mensen 
onthouden hun dromen niet of nauwelijks. Vaak is de mens door al zijn 
activiteiten veel te moe en valt ’s avonds zowat in coma. Alle energie 
raakt op door een overmaat aan activiteiten.  
Doordat je dan oververmoeid raakt, kom je in een te diepe slaap, 
waarin dromen slecht onthouden kunnen worden. Kom je al tot rust 
vóórdat je gaat slapen, bijvoorbeeld door meditatie, dan komen er veel 
meer bewustmakende dromen, die je vaak ‘s morgens nog kunt 
navertellen, bestuderen en verwerken. Als je een aantal weken elke 
avond voordat je gaat slapen tegen jezelf zegt: “Ik kan mijn dromen 
onthouden”, dan lukt het op een gegeven moment ook en zal het je 
steeds gemakkelijker afgaan. Als je ’s morgens even blijft liggen, 
voordat je je bed uitstapt, dan gaan je hersenen nog even door op de 
langzame hersengolven en dan komt de droom vanzelf weer in je 
herinnering terug. In het begin is het best ingewikkeld om de symbolen 
van je dromen te vertalen, maar je intuïtie zal je hierbij helpen.  
In wezen worden alleen symbolen getoond die je kent, want dromen 
zijn immers een weerspiegelingen van je eigen ziel. Je kunt je dromen 
opschrijven en er later nog eens over denken. 
Misschien dat je erachter komt welke boodschap de droom je bracht. 
Soms heb je herhalingsdromen. Die zijn als verhaal niet hetzelfde, maar 
hebben wel dezelfde boodschap. Probeer daar achter te komen, zoals een 
detective dat doet. 
Waarom zijn dromen zo belangrijk? Je krijgt een groter inzicht in je 
persoonlijkheid. Je ontdekt je fouten en tekortkomingen. Je krijgt meer 
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begrip voor de andersdenkende medemensen. Je leert 
verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen gedachten en 
handelingen. Je wordt gevoelig voor kosmische inspiratie en 
begeleiding. En tot slot ontdek je waarom je leeft. 
Help tijdens de volgende bijeenkomst elkaars dromen uit te pluizen.  
Als je er niet goed uitkomt, leg dan papier en pen klaar, zodat ik jullie 
kan helpen. 
Liefs Sofia 
 
Dankjewel Sofia voor deze mooie informatie. Ik zal hem alvast doormailen, 

zodat ieder vóór de volgende bijeenkomst een droom kan opschrijven.  

Dan kunnen we ‘m  samen proberen te ontrafelen. Truste Sofia. 

 

Goeiemorgen wereld! Goeiedag zon! Waarom maak je me zo vroeg wakker? 

Het is pas zes uur.  Waaah, effe gapen hoor. Heb eigenlijk nog geen zin om op 

te staan, het is hier onder mijn dekens zo lekker warm. Wat had ik vannacht 

ook alweer gedroomd?...... O ja, heel raar… er zat een grote adelaar op mijn 

hoofd.  

Jeetje, wat gek, nu ik erover nadenk. Wat zou dat betekenen? Een adelaar 

kan vanaf grote hoogte een muisje op de grond zien lopen, ja dat weet ik wel. 

Betekent het dan dat ik goed kan zien?  

Uhh, dromen zijn symbolisch, dus moet ik het niet letterlijk zien, maar figuurlijk. 

Heb ik misschien een goed inzicht? Kan ik het gehéél van het leven overzien? 

Ja, dat zou mogelijk zijn… 

Mmmm, nog even mijn oogjes dicht tot de wekker gaat. 

 

Evi: Kom maar gauw binnen Jelte, het regent zo hard. 

Jelte: Ik waaide zowat van mijn fiets! 

E: Hier heb je een handdoek. Zin een warme choco? 

J: O heerlijk. Mag ik mijn jas op de verwarming te drogen hangen? 

E: Tuurlijk joh. 

J: Daar is de rest ook al. Ik zal wel opendoen. 

Roos: Brrr, wat een snertweer. Ik háát regen.  

Fygo: Ikke niet hoor, het is toch een heerlijk frisse douche?! 

R: Ik heb véél liever een warme douche. 

E: Zullen we lekker bij de open haard gaan zitten? 

Senna: Gráág! Fijn dat je de tekst alvast mailde, Evi. Ik heb gisterennacht een  
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 aparte droom gehad, die ik graag met jullie wil delen. 

F: Kom maar op Sennepen, kom maar in mijn armen en vertel meneer de  

 dromendokter maar eens je geheime droom.  

S: Gekkie! Zo geheim is mijn droom niet, anders zou ik ‘m niet vertellen.  

 Ik droomde dat ik in een prachtig helderblauw meertje zwom. Er was  

 niemand, het was heerlijk rustig. Dat dácht ik tenminste. Tot ik ineens iets 

 onder water voelde. Het zwom tegen mijn voet. Ik keek naar beneden  

 en zag niets, maar ik voelde het duidelijk. Ik werd hartstikke bang en 

 begon zo hard als ik kon te zwemmen. Mijn hart ging als een razende 

 tekeer. Gelukkig bereikte ik de oever. Toen ik zat uit te hijgen, kwam  

 ineens zijn hoofd boven water. 

R: Wiens hoofd? 

J: Een krokodil? 

S: Nee, het was een réuzenschildpad! Hij klom heel langzaam op de oever 

 en ging naast me zitten. Ik durfde zelfs zijn hoofd te aaien. Tja en toen 

 werd ik wakker. 

E: Wat een mooie droom. Wat denk je zelf dat het betekent? 

S: Ik zou het niet weten. 

F: Misschien dat je niet zo bang hoeft te zijn, van dingen die je niet ziet. 

J: Of dat je iemand die een harde schild heeft, tóch liefdevol moet 

 benaderen, zodat zijn hardheid in zachtheid verandert. 

E: Dat zou zeker kunnen. Daarnaast denk ik dat een schildpad symbool 

 staat voor eeuwigheid, omdat hij héél oud kan worden. Misschien liet 

 deze droom je zien dat je eeuwig leeft. Maar wat eigenlijk het 

 allerbelangrijkste is, is dat de dromer zélf moet voelen wat het betekent. 

S: Maar als je het écht niet weet? 

E: Dan moet je leren vóelen, denk ik. Wat voor gevoel had je in de droom? 

S: Angst voor het onbekende en daarna opluchting omdat het niet eng 

 bleek te zijn. 

E: Dan is dát wat deze droom voor jou betekende. Een droom zegt je altijd 

 iets van je eigen innerlijk. Iemand anders kan eigenlijk jouw droom niet 

 verklaren, want die kan het alleen bedénken en niet vóelen, begrijp je? 

R: Maar we zouden toch elkaar helpen met uitrafelen? 

E: Dat klopt. Met welke droom zullen we jou helpen, Roos? 

R:  Wel… Een paar weken geleden droomde ik dat mijn vader veranderde 

 in een vrouw en mijn moeder veranderde in een man. Dat was zó 

 vreemd! 

F: Zouden ze vreemd gaan? 



67 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

R: Dat geloof ik niet, Fygo. Ze zijn zó happy met elkaar. 

J: Misschien wordt je vader vrouwelijker in zijn denken en je moeder 

 mannelijker. 

E: Dat lijkt me een goede verklaring, Jelte. Volgens mij komen man en 

 vrouw bij elkaar om van elkaar te leren. De vrouw is doorgaans intuïtief 

 en gevoelig. De man denkt meer feitelijk en heeft veel daadkracht. In 

 een relatie kunnen ze die dingen van elkaar leren. 

R: Ja, in deze uitleg kan ik me wel vinden. Dat voelt meteen goed, ik denk 

 dat het klopt. 

E: Fijn. En jij Fygo, wil jij ook een droom vertellen? 

F: Oui mademoiselle Evi.  Ik was in Frankrijk, ik reed in een prachtig rode 

 Porsche. Ik zoefde met een snelheid van 200 kilometer over de snelweg. 

 Zelfs bergopwaarts, haalde hij met gemak de 170. Maar opeens kreeg ik 

 een klapband en vloog ik een ravijn in. Met een schok schrok ik wakker 

 en lag naast mijn bed. Poeh, wat was ik blij dat het maar een droom 

 was! 

J: Een Porsche, ja dat is typisch jij. 

F: Hoezo? 

J: Beetje patserig. 

F: Dat zegt meer van jou dan van mij, vriend. 

J: O ja, wat je zegt ben je zelf, geleerd in de les over spiegelen. 

F: Rijdt dit patsertje te hard? 

E: Ik denk dat je het meer figuurlijk moet zien. 

F: Wat denk jij dat de droom betekent, Evi? 

E: In een droom is een auto vaak het symbool voor je eigen voertuig,  je  

 lichaam is het voertuig van je ziel. Als je voertuig in je droom te hard rijdt, 

 zou het kunnen zijn dat jij veel van je lichaam vergt. Dan kan het zijn dat 

 jouw lichaam je tijdelijk op non-actief zet, door misschien een ziekte of 

 een ongeluk. Eigenlijk denk ik dat het een soort waarschuwing is, zoiets 

 van: rustig aan, anders raakt je lichaam overbelast. 

F: Denk je dat écht? Ik niet hoor, ik bruis van energie! ’s Morgens ga ik al 

 heel vroeg een paar kilometers hardlopen, dan fiets ik naar school en 

 daarna kan ik nog makkelijk gaan fitnessen. Wil je mijn spierballen zien? 

E: Uh, nee dank je. 

R: Ik vind spierballen wel stoer, laat maar eens zien! 

J:  Zie je wel, tóch een patser. 

F: Káppen man, ik bén geen patser, maar wél trots op mijn spierballen. 

J: Oké, ik zwijg. 
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E: Als het voor jou geen waarschuwing lijkt, wat denk je dat de droom dan 

 wél betekent? 

F: Tja, misschien verlang ik wel naar een échte Porsche. 

E: Maar dromen zijn symbolisch, toch? 

F: O ja. Nou, dan weet ik het niet. Zullen we het eens aan Sofia vragen?  

E: Goed. Eens kijken of ze met mijn hand wat schrijven wil. Even stil zijn, dan 

 kan ik me goed afstemmen en concentreren. 

 
Hoe gaat het met je achillespees, Fygo? Voel je niet dat je ‘m al een poos 
te hard laat werken? In de sportschool oefen je met te zware gewichten. 
Neem eens wat gas terug, voordat de pees scheurt. 

 
 

E: Klopt dat, Fygo? 

F: Oei, Sofia heeft gelijk. Daar had ik helemaal geen acht op geslagen. 

 Mijn voertuig in mijn droom is dus écht mijn lijf. 

 Eigenlijk wel mooi dat je in je droom erop gewezen wordt. 

J:  Inderdaad, maar dan moet je ‘m wel snáppen.  Ik herinner me een 

 droom die ik ook niet snap. 

E: Vertel maar. 

J: Ik zag mezelf als drieling, drie broers dus, die uiterlijk sprekend op elkaar 

 leken. Eén broer was in het wit gekleed, de andere droeg dezelfde kleur 

 kleding als ik. Zou het kunnen dat mijn moeder eigenlijk zwanger was 

 van een drieling en dat er twee zijn overleden voor hun geboorte? 

 Of zou ik graag broers hebben gehad? 

E: Dat zou best eens kunnen, Jelte. Een drieling kan ook symbool staan 

 voor de drie-eenheid van de mens. We hebben drie lichamen, weet je 

 nog? Het lichaam, de ziel en de geest. De ziel hoort bij het lichaam, het 

 is ’t persoonlijke gedachtelichaam oftewel de psyche. Daarom had de 

 ene broer dezelfde kleding aan. De andere broer was in het wit gekleed 

 en zou symbool van het geestlichaam kunnen zijn. 

J: Hé da’s mooi. Ik denk dat je gelijk hebt, want die droom heb ik gehad, 

 juist nadat we de les over het ego hadden gehad. Dat ging ook over de 

 drie lichamen. Omdat ik dat best moeilijk te begrijpen vond, kreeg ik 

 waarschijnlijk deze droom. 

E: Zie, je wordt op je wenken bediend. Als je een vraag hebt, krijg je 

 antwoord via een droom. 



69 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

J: Prachtig hè!  En jij, Evi… vertel ons ook eens één van jouw dromen. 

E: Wel, gisteren droomde ik dat er een adelaar op mijn hoofd zat. 

 
 

 

R: Een adelaar? Met zo’n enge klauwen en kromme snavel? 

E: Hij was niet eng. Hij deed niets, hij zat er gewoon te zitten. Later bedacht 

 ik dat een adelaar scherp kan zien. 

J: Net als jij dus. 

E: Haha, misschien wel.  

F: Ik denk dat die adelaar jouw haren een mooi nest vond! 

E: Haha, mijn rooie krullen vallen zelfs vanaf grote hoogten op. 

S: Ik vind jouw haren écht mooi hoor. 

E: Ach, ik ben er aan gewend, ze horen blijkbaar gewoon bij mij. 

R: Ik zou best ánder haar willen. Mijn haar is zo dunnetjes, kijk maar eens, je 

 kijkt er zó doorheen. 

F: Je hebt gewoon engelenhaar. Ik vind het wel mooi. 

R: Echt? Dankjewel voor het compliment, dat doet me goed. 

E: Eigenlijk bijzonder dat mensen zich goed gaan voelen als ze een 

 compliment van een ander krijgen…. Hoe zou dat komen, denken jullie? 

R: Gewoon, omdat je je dan mooi voelt. 

E: Voel je je niet mooi, zonder compliment van een ander? 
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R: Nee, ik heb een bobbeltje op mijn neus, dikke billen en dunne haren. 

F: Dan kijk jij anders naar jezelf dan ik. Ik vind je namelijk helemaal mooi 

 zoals je bent. 

R: O ja, is dat zo?  

F: Jazeker. 

E: Als je jezelf door een complimentje mooi gaat voelen, waarom geef je 

 dan niet gewoon jezélf een complimentje? Dan hoef je niet op een 

 ander te wachten tot hij of zij jou een compliment geeft. 

S: Hé, dát is goed bedacht!  

E: Het is helemaal niet moeilijk hoor, probeer maar eens. 

F: Zoiets dóe je toch niet! Ik ga toch niet in een spiegel kijken en zeggen:  

 ”O wat heb ik mooie blauwe ogen en een mond om te zoenen.”  

J: Misschien hoef je het alleen te doen als je je onzeker voelt over je 

 uiterlijk. Of om te voorkomen dát je je onzeker gaat voelen. 

R: Stomme puberteit… volgens mij voelt elke puber zich wel ergens 

 onzeker over. Waar voelen jullie je onzeker over? 

J: Over mijn puistjes en mijn beginnend baardje.  

S: Ik over mijn dunne spillebenen, ik durf eigenlijk nooit een rok of jurk te 

 dragen. 

E: Ik check elke ochtend of ik mee-etertjes zie en knijp ze uit. 

F: Tja, ook ik heb een geheimpje: ik neem altijd overal mijn deo mee naar 

 toe, omdat ik best veel zweet.  

E: We moeten er heel wat voor over hebben om onszelf zeker te voelen. 

 Wat een gedoe eigenlijk! We zijn trouwens aardig afgedwaald van ons  

 onderwerp, we zijn via dromen bij onzekerheid beland.  

F: Da’s toch juist leuk! 
E: Nou en of. 
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I 
 
Goede avond Evi. Mooi dat jullie allemaal over je onzekerheden 
durfden te praten. Het wegstoppen en verzwijgen kost méér energie 
dan erover te praten. Dit brengt me bij het volgende onderwerp:  

 ANGSTEN. 
De toestand van de ziel voordat hij weer incarneert in een lichaam, is 
een gevoel van liefde en veiligheid. Dat komt omdat in de sfeer waar 
een ziel vandaan komt geen dualiteit is, dus ook geen wrijving. 
Als je geboren wordt neem je dat gevoel van liefde en veiligheid als 
basis mee. Als je iets ánders voelt dan dat, kun je je angstig of 
paniekerig gaan voelen. Wanneer je dan meteen getroost wordt, voel je 
je weer veilig. Een kort angstmoment kun je wel aan, maar als angst en 
paniek zo heftig zijn, dat ze niet meer te hanteren zijn, kom je aan de 
verkeerde kant van de oké-lijn. Als je volwassen bent, mis je dan het 
vermogen om onaangename gebeurtenissen een plek te geven en je weer 
oké te voelen.  
Als vluchtreactie brengt angst je in opperste staat van paraatheid. 
Denk maar aan een schichtig hert, dat op het punt staat om weg te 
rennen zodra hij iets hoort. Alle spieren spannen aan en het hart gaat 
sneller kloppen. Bij een hert is het nódig, zodat hij een eventuele aanval 
kan overleven. Als een mens éénmaal iets akeligs heeft meegemaakt, 
wordt die herinnering opgeslagen in zijn hersenen en elke keer bij 
eenzelfde soort situatie wordt ie weer herinnerd aan die gebeurtenis en 
bereidt het lichaam zich automatisch voor op een vlucht. Iedereen is 
wel érgens bang voor. Meestal weet je wel waarvoor je angstig bent, 
maar wat er in het ónderbewuste aan angst schuilt is veel belangrijker, 
omdat je vanuit deze onbewuste angsten op  situaties reageert. 
Als je bang bent voor hoogten, zul je vermijden om bergen te klimmen 
of in een flat te gaan wonen. Dit vermijden is kenmerkend voor elke 
angst. Je gaat je angst dus niet te lijf, maar probeert manieren te 
bedenken om maar niet dat nare angstgevoel te krijgen. 
De grootste angst in het leven is angst om geen liefde te krijgen.  
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Dit komt omdat we opgevoed worden met het idee dat liefde búiten ons 
staat en dat we liefde moeten verdienen door goed gedrag. We leren 
bang te zijn dat we niet goed genoeg zijn en aan bepaalde voorwaarden 
moeten voldoen. Ook hebben we geleerd dat we sterfelijk en 
afzonderlijke wezens zijn, waardoor we bang en onzeker worden als we 
afwijken van het massagedrag.   
De grootste denkfout is dat we afgescheiden zijn van God en van 
elkaar. Wanneer je volledig beseft dat we ’n éénheid vormen, is er geen 
reden meer voor angst. Door het afgescheiden angstige denken, bouw je 
gedurende vele levens een ego (persoonlijkheid) op, dat als een 
zwaartekrachtveld werkt. Dat veld werkt als een magneet, waarmee je 
mensen en situaties naar je toetrekt. De mens schept voortdurend met 
zijn gedachten. Gedachten zijn krachten,weet je nog? Je schept niet 
alleen bewust, maar zeker ook ónbewust. Door je angst schep je 
onbewust júist wat je niét wilt. Stel dat je bang bent om te zakken voor 
een examen, dan zend je die angstgedachten de kosmos in. (Vergelijk 
gedachten maar met radiosignalen.) Omdat elke gedachte die je  
uitzendt naar je terugkomt, krijg je juist dat waar je bang voor bent.  
Als je een kiezelsteentje in een vijver gooit, maakt ie cirkels in het 
water. Het lijkt of die cirkels ophouden aan de rand van die vijver, 
maar dat is niet waar; de cirkels keren weer terug naar het steentje, 
met dezelfde kracht als waarmee de kiezel het water in beweging 
bracht. Zo gaat het ook met je gedachten, zij vullen de kosmos en keren 
met exact dezelfde kracht en intentie naar je terug. 
Waarom? Omdat je op deze manier kunt vóelen wat je gedacht hebt, 
hierdoor leer je wat je zelf schept. Het onbewuste moet bewust worden. 
Elk onderdeeltje van je persoonlijkheid moet aan het licht komen.   
Je moet er niet voor wegvluchten, maar juist onder ogen zien. Je kunt 
met je angst communiceren, net zoals je met een vriend  praat. Door 
middel van de volgende stappen kun je je angst leren overwinnen: 
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o Benoem de angst. 
o Probeer te ontdekken wanneer die angst het eerst is ontstaan. 
o Realiseer éérst dat het alleen jóuw angst is en dat alleen jij er zo 

naar kijkt vanuit je persoonlijke ervaring. 
o Wat zijn de praktische gevolgen van de angst en wil je deze 

gevolgen keer op keer blijven ervaren? 
o Wat bereik je met de angst, wat hoef je dan bijvoorbeeld niét te 

doen? 
o Omring de angst met liefdevolle aandacht. Iets wat géén 

aandacht krijgt, komt elke keer als akelig gevoel in je lichaam 
tevoorschijn, net zolang tot je er aandacht aan besteedt.  

o Weet dat angst bindt en dat vertrouwen vrijmaakt. 
 
Probeer allemaal één van je angsten op deze manier uit te werken op 
papier, dan kunnen jullie er zaterdag samen over praten. Maak óók 
allemaal een lijst van alle angsten die jullie kennen bij jezelf of 
anderen. Tot over twee weken. 
Een innige omhelzing voor jullie allemaal van Sofia. 

 
Dankjewel Sofia, in gedachte geef ik je een omhelzing terug. 

Volgens mij is deze informatie erg belangrijk. Ik zal het eens op me in laten  

werken. Heb ik eigenlijk veel angsten? Ik sta er eigenlijk nooit zo bij stil,  

daarom is het des te beter om er eens goed over na te denken. Eens kijken  

wanneer ik me bij voorbeeld ongemakkelijk voel, wanneer gaat mijn hart als  

een razende tekeer, terwijl er eigenlijk geen reden voor is? Uhm….. 

Aha, ik weet er een:  Ik ben bang om iemand te kwetsen, als ik dingen zeg  

die pijnlijk zijn voor de ander. Dus dat ik er zonder nadenken iets uitflap,  

zonder rekening te houden met zijn of haar gevoelens. Ja, dat vind ik heel  

akelig van mezelf. Maar waaróm vind ik dat, wáár komt die angst  

vandaan? O ja, ik moet het naar mezelf ómdraaien en in de spiegel kijken,  

want het zegt iets van mij. Ik kan me ineens weer herinneren hoe ik mezelf  

vaak gekwetst voelde als Iemand anders mijn gevoelens niet begreep.  

Ik weet wel dat een ander je nooit helemaal kan begrijpen omdat iedereen  

compleet verschillend is, maar tóch voelde ik het zo. De eerste keer…? Dat  

was volgens mij toen Bas, mijn buurjongen me uitlachte toen ik een droom  
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vertelde. Ik vond en vind nog steeds dromen erg belangrijk, omdat ze mij de  

weg wijzen naar mijn binnenste. Voor Bas zijn dromen allemaal maar  

verzinsels. Hij wist op dat moment niet dat hij mij kwetste. Bingo, nu begrijp ik  

de angst om te kwetsen. Ik weet uit ervaring hoe vervelend het is en ik wil dat  

een ander niet aandoen.  

Volgende punt van Sofia: wat zijn de praktische gevolgen en wil je  

dit steeds blijven ervaren? Uh… dat ik niet durf te zeggen wat ik denk en néé  

dat wil ik niet blijven voelen. Aan de andere kant wil ik wel rekening blijven  

houden met andermans gevoelen, dus zal ik mijn intuïtie gebruiken om  

aan te voelen wat ik wel en niet kan zeggen. En als ik op mijn intuïtie durf te  

vertrouwen, hoef ik dus niet meer angstig te zijn. Mocht ik tóch een keertje  

per ongeluk iemand kwetsen, dan kan en zal ik mezelf vergeven.  

In mijn hart omring ik deze angst met heel veel liefdesenergie. Hallo angst, fijn  

dat je me hielp iets van mezelf te ontdekken. Nu heb ik je niet meer nodig en  

zeg je vaarwel.  

 

Evi: Hé Jelte, kom maar binnen. Hoe gaat het? 

Jelte: Goed hoor. Prima les over angst stuurde je via de mail. 

E: Sofia leert ons stapje voor stapje zelf verantwoordelijkheid te dragen 

 over onze gevoelens. 

J: Inderdaad, dat doet ze goed. Kijk, daar hebben we de meiden. 

Roos:  Hé Jellepel, how are you? 

J: Very well my dear. And you? 

R: Tres bien, merci. 

F: Hé makkers en makkerinnetjes, Fygo is back in town. 

Senna: Wat zijn jullie lekker jolig. 

Fygo: Zullen we beginnen met een group-hug. 

E: Yes!!! Hug hug hug. En nou upstairs. 

S:  Hé, wat een lekkere wierook. Welke smaak, o nee geur bedoel ik? 

E: Sandelhout. 

F: Hou er eigenlijk niet zo van, maar ik raak er wel aan gewend. 

E: Hebben jullie tijd gehad om de les door te lezen en een lijst te maken 

 van angsten? 

J: Ja, heb het gemaakt. 

F: Ik hou niet zo van huiswerk, maar dit leek me wel zinvol. 

R: Me too. 

J: Prachtig hè!  En jij, Evi… vertel ons ook eens één van jouw dromen. 

E: Wel, gisteren droomde ik dat er een adelaar op mijn hoofd zat. 
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R: Een adelaar? Met zo’n enge klauwen en kromme snavel? 

E: Hij was niet eng. Hij deed niets, hij zat er gewoon te zitten. Later bedacht 

 ik dat een adelaar scherp kan zien. 

J: Net als jij dus. 

E: Kijk nu eens hoeveel angsten dat wij met zijn vijven al hebben! Hoeveel 

 zouden we met zijn állen op deze aardbol aan angsten hebben? 

 Ontelbaar! Iedereen denkt dat hij of zij de enige is met angsten, maar 

 dat is dus niet zo, we hebben er allemáál last van. Zoals Sofia al schreef, 

 laten die angsten ons zien wat we onbewust scheppen.  

R: Zal ik nu voorlezen hoe ik één van mijn angsten heb overwonnen? 

 De punten van Sofia kwamen hierbij goed van pas. 

 Ik benoem de angst: scheiding. 

 De eerste keer dat ik de angst voelde was toen ik mijn ouders hoorde 

 ruziemaken. Net van tevoren hoorde ik dat mijn tante en oom gingen 

 scheiden. Ik weet dat het eigenlijk niet nodig is om er bang voor te zijn 

 en heb besloten dat ik het niet meer steeds wil voelen. 

 Het gevolg van die angst is dat ik erg oplettend ben, elke keer als ze 

 samen praten. 

 De vraag wat die angst me oplevert, vond ik het moeilijkst. Toch ben ik 

 er wel achter dat ik dan niet hoef te schrikken als het wérkelijk gebeuren 

 zou. Een soort zelfbescherming dus, eigenlijk net als dat hert, die hoeft 

 ook niet élke keer weg te rennen, maar stel dát het nodig is, dan is hij er 

 alvast op voorbereid. 

 Toen pas kon ik een soort wolk van liefde visualiseren rondom mijn angst. 

 Ik hoop dat die onnodige angst nu wegblijft. 

E: Je hebt het aandacht gegeven en volgens Sofia moet hiermee de 

 angst oplossen. 

R: Ik hoop het. Ik wil het niet meer in mijn lijf voelen. 

E: Maar juist doordat je het in je lijf voelt, kun je je ervan bewust worden. 

R: Ja, dat is ook weer zo. 

F: Ik vind het wel mooi hoe je het hebt uitgeplozen. Zal ik het ook eens 

 proberen? 

E: Welke angst wil je analyseren? 

F: Mijn angst onaantrekkelijk gevonden te worden. Ik weet niet precies 

 wanneer dat is ontstaan, maar ik denk omdat mijn moeder er wat 

 schriel uitziet en daar onzeker over is. Zou dat er wat mee te maken 

 kunnen hebben? 

S: Misschien projecteerde ze haar onzekerheid op jou. 
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F: Dat zou best eens kunnen. Ze deed altijd erg haar best om mij er leuk uit 

 te laten zien, ik kreeg de mooiste kleren en ik moest steeds met de 

 laatste mode meedoen. 

E: En je vader, speelde hij ook een rol bij jouw angst, denk je? 

F: Mijn vader vindt uiterlijk vertoon ook erg belangrijk. Strak in het pak, 

 grote auto, je kent het wel. Hoe hij zich van binnen voelt, lijkt hij niet zo 

 belangrijk te vinden. 

J: Misschien probeert hij zo juist zijn onzekere gevoelens te verbergen. 

F: Hé da’s een goeie. Nu pas bedenk ik me dat hij misschien daarom ook 

 wel zo stoer doet…. om zijn ware aard te camoufleren.  

E: En jij, Fygo? Herken jij iets van dat gedrag in jezelf? 

F: Aiai, doe ik dat ook? Dat wil ik helemaal niet. 

E: Dat mag je zelf weten hoor. Het gaat erom hoe je jezelf erbij voelt. Als jij 

 je er goed bij voelt, dan is het natuurlijk helemaal in orde. Misschien kun 

 je het bij jezelf eens gaan onderzoeken. 

J: Misschien wil je daarom zo’n opvallende Porsche. 

F: Ja, plaag me maar. Hoe vaak krijg ik dat nog te horen? 

J: Kom op joh, het is maar een geintje. 

F: Eigenlijk helpt dat geintje me wel bewust te worden van mijn gekke 

 gedachte. 

E: Niemand is helemáál gek, maar we zijn het allemaal wel een beetje, 

 haha.  

F: Gelukkig maar, anders viel er niets meer te lachen. 

J: Willen jullie even meedenken met mijn absurde angst voor krokodillen? 

 Ik snap er werkelijk niets van. Het is zo’n irreële angst, want wanneer kom 

 ik überhaupt ooit een krokodil tegen? Er fietst nooit een krokodil op 

 straat er zit er ook geen in de sloot en in de Noordzee zwemmen 

 evenmin krokodillen. En tóch vind ik ze vreselijk eng als ik er een op tv zie 

 of in een dierentuin. Om eerlijk te zijn, begin ik dan zelfs een beetje te 

 hyperventileren, zó bang ben ik dan. 

S: Ze zijn evenmin mijn vriendjes! Die spitse tanden, brrrr….. 

E: Als je een irreële angst hebt, zou het kunnen zijn dat je die angst 

 hebt meegenomen uit een vorig leven. Misschien is je vorig leven wel 

 beëindigd in een krokodillenbek. Of stel dat iemand vanaf zijn geboorte 

 al bang is van water, is hij misschien verdronken in zijn vorig leven. 

S: Hoorde laatst op tv iemand zeggen dat ze nooit over een bepaalde 

 brug durfde. Ze kreeg het dan Spaans benauwd. Met behulp van  

 regressietherapie, kwam ze erachter dat zij tijdens een oorlog soldaat 
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 was en op dié brug was gedood door een bomexplosie. 

R: Bizar zeg. Ik zou ook wel eens willen weten wie ik was in een ander 

 leven. 

E: Soms droom je ervan. Je weet dan dat je het zelf bent, maar in een 

 ander lichaam. 

R: O ja, dat hebben we al bij de les over dromen gehad. 

E: Senna, wil jij ook nog een van jouw angst uitdiepen? 

S: Om eerlijk te zeggen, wil ik er eerst even  zelf mee aan de slag gaan. 

 Vind je dat goed? 

E: Tuurlijk, zelfstandigheid is belangrijk bij  zelfverwerkelijking. 

S: Wat is zelfverwerkelijking? 

E: Dat je ontdekt wie en wat je bent. Je maakt de werkelijkheid binnen in 

 jou werkelijk. Wat wij aan het leren zijn, is stap voor stap het oude 

 denken los te laten zodat er ruimte komt voor het nieuwe denken. Die 

 nieuwe manier van denken maakt ons liefdevoller. Omdat onze 

 wezenskern liefde is, maken we die liefde werkelijkheid. Begrijp je? 

S: Mooi hoor. O ja Jelte, misschien moet je Sofia’s tip testen: de 

 krokodillenangst met liefdevolle aandacht omringen. 

J: Dank je, dat ga ik zeker proberen. 
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J 
 
Hallo Evi. Langzaam maar zeker ontwikkelt nu bij ieder het vermogen 
om anders naar angst te kijken. Door deze kennis zullen jullie minder 
snel geïrriteerd of boos op elkaar worden, omdat je beseft dat alles 
binnen in jezelf ontstaat. 
Vandaag is een belangrijke dag met een speciaal thema:  
ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE oftewel wérkelijke liefde. 
De meeste mensen op aarde kennen alleen de voorwaardelijke liefde; ze 
stellen voorwaarden aan hun liefde, ze geven liefde om er (onbewust) 
iets voor terug te krijgen. Bij onvoorwaardelijke liefde accepteer je 
elkaar volkómen, dus inclusief alle negatieve aspecten. Ieder mag dan 
zijn zoals hij is, zonder voorwaarden te scheppen. Dan pas sta je náást 
elkaar in plaats van boven of onder elkaar. Er is gelijkheid. 
De mens is deel van God en God IS onvoorwaardelijke liefde. Omdat de 
oorsprong van ieders Zijn  liefde is, verlang je altijd terug naar die 
Zijnstoestand. Maar omdat je je  niet realiseert dat je van binnen al 
liefde bént, zoek je het búiten jezelf. Je wordt dan verliefd, om liefde 
van de ander terug te krijgen. Denk nog even terug aan de les over 
spiegelen; als je verliefd bent, zie je jezelf weerspiegeld in de ander. 
Omdat je overeenkomsten ziet in elkaar, vind je die ander geweldig. 
Dus éigenlijk word je verliefd op de positieve aspecten van jezélf.  
Op een gegeven moment kan het niet uitblijven dat je ook de negatieve 
kanten van jezelf in die ander weerspiegeld ziet. Meestal geef je dan de 
ander de schuld, omdat je je nog niet realiseert dat het je éigen 
negatieve aspecten zijn, die je in de ander ziet. Je legt hiermee alle 
verantwoordelijkheid en schuld bij de ander. 
Vaak gaat het op een wedstrijd lijken: welke persoonlijkheid is het 
sterkst en wie is het zwakst en geeft het eerst toe. Wie past zich het 
meest aan? Wie doet de meeste concessies? Diegene die de sterkste wil 
heeft, zal het meest star zijn en de minste concessies doen. Die het 
zwakst is doet de meeste concessies, maar kan onderhuids ook 
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ontevreden en boos worden. Waar is nu de liefde gebleven? Verandert 
die liefde niet langzaam in ontevredenheid en misschien zelfs haat? 
Veel levens lang blijf je vóór- en afkeuren, net zolang totdat je door 
hebt dat elk oordeel iets van jezélf zegt. Ook ontwikkel je een groter 
invoelend vermogen als je zelf een of ander leed te verwerken hebt 
gehad. Je voelt dan de ander goed aan en zult de ander in plaats van te 
veroordelen juist kunnen steunen. Dan gaat je hart vanzelf open. Je 
kunt je natuurlijke ontwikkeling ook een handje helpen door actief aan 
jezelf te gaan werken. Je gaat jezelf observeren en je ontdekt dan je 
eigen tekortkomingen. In plaats van deze  te veroordelen, ga je je 
negatieve kanten leren omhelzen, precies hetzelfde als je je positieve 
aspecten omhelst. Beide kanten mogen er zijn. Als je jezélf compleet 
accepteert, pas dan kun je ook de ánder volledig accepteren, de ander 
mag er dan helemaal zijn. Je veroordeelt dan niet iemand die jouw 
mening niet deelt, want die ander is helemaal goed, net zoals jij 
helemaal goed bent. Evenmin reken je de ander erop af omdat hij 
bepaalde dingen nog niet heeft kunnen ervaren of niet op jóuw manier 
heeft ervaren. Iedereen is vrij om zijn eigen levenslessen te leren, op 
zijn eigen manier, in zijn eigen tempo, op het juiste tijdstip in zijn 
leven. Alles is goed, dat is wérkelijke liefde.  
God is ALLES; het positieve én het negatieve. Deze dualiteit is nodig om 
te groeien. God is immers uitdijende kracht. Zonder negativiteit, kan 
positiviteit niet ervaren worden. Zonder duisternis kun je de sterren 
niet zien. Zonder kou kun je de warmte niet waarderen, zonder ruzie 
kun je geen vrede voelen.  
De  aarde is een planeet met tegenstellingen, zodat je juist goed kunt 
oefenen om alles zonder voorwaarden lief te hebben. De Goddelijke 
liefde is liefde die alles aanschouwt en alles goedvindt, omdat alle 
ervaringen nódig zijn. En het kán ook niet anders, omdat de mens 
anders niet kan leren. Ook al heeft de hele wereld ruzie met elkaar, 
degene die de onvoorwaardelijke liefde kent is onaantastbaar. En als je 
niet aan te tasten bent, voel je je in de kern van je wezen gelukkig.  
Natuurlijk zullen er altijd dingen in je leven gebeuren waarvan je 
overstuur raakt en waarvan je weet dat ze onmenselijk zijn, maar tóch 
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is het de onvoorwaardelijke liefde die  jou redt. Dié liefde heelt alle 
wonden. Dié liefde is de basiszekerheid die overeind blijft staan, 
ongeacht wat er gebeurt.  
Over een poosje vertel ik jullie uitgebreider over het dualisme. 
Een lichtstraal voor jullie van Sofia 
 
Waaw Sofia, wat heb je dit prachtig uitgelegd. Ik heb wel nog een vraagje. 

Als je alles van die onvoorwaardelijke liefde weet, kún je het dan ook 

toepassen? 

 Dit is een hele wijze vraag, Evi. Mensen die alles erover weten, 
 kunnen het misschien juist niét toepassen, want als je het alleen 
 maar beredeneert met je hoofd, dan is het een kwestie van goed 
 proberen te dóen. Als onvoorwaardelijke liefde uit het hoofd zou 
 komen, zouden alleen slimme mensen het kunnen toepassen. 
 Onvoorwaardelijke liefde kan uit élk hart van iéder mens komen. 
 Het groeit in je hart en als het zover is ontluikt het als een 
 heerlijk geurende bloem. En die liefde is geen kwestie van goed 
 dóen, maar goed zíjn. 
Dankjewel Sofia, tot volgende keer.  

 

O, haar woorden maken mijn hart onbeschrijflijk warm. Alsof mijn hart in 

rechtstreekse verbinding staat met haar hart…. Ik voel een diepe waarheid in 

elk woord.  

Zal nu maar gauw gaan slapen, want morgenavond hebben we een 

schoolfeest en dat zal wel een latertje worden. 

 

Evi: Jee, wat is het hier druk. En wat staat die muziek loeihart. Ik voel de 

 muziek gonzen in mijn lijf. 

Roos: Gaaf, man, voor mij kan het niet hard genoeg gaan! Hé, daar zijn Fyg  

 en Jel. Hi guys! 

Fygo: Ha girls. Waar is Senna? 

E: Ze kan niet zo goed tegen zulk soort feestjes. Ze slaapt dan de hele 

 nacht niet. 

F: Ze weet niet wat ze mist! 

Jelte: Ik snap het wel hoor, ik krijg in zulke mensenmassa’s ook altijd zoveel 

 andere energieën binnen. 
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F: Wat bedoel je? Ik heb nergens last van, alleen van het bier als ik dat 

 teveel drink. 

J: Kan het niet goed uitleggen, maar het voelt als een soort razende 

 onrust in mijn maagstreek. 

E: Ik ken het wel, Jelte. Ik moet me altijd bewust afsluiten.  

J: Hoe doe je dat? 

E: Ik draai mijn derde chakra op slot, door er met mijn hand enkel cirkeltjes  

 over te draaien of ik visualiseer dat ik in een glazen koepeltje zit, 

 waardoor ik beschermd word. 

J: Goeie tip, ga ik ook proberen. Maakt het nog uit welke richting ik moet 

 draaien? 

E: Weet ik niet, probeer maar eens uit. Ik zal het anders wel een keer aan 

 Sofia vragen. 

J: Wil je met me dansen? 

E: Ja, leuk. 

R: En wil jij met mij dansen Fyg? 

F: Kom maar op, we gaan de boel op stelten zetten! 

J:  Hé nu draaien ze ineens een langzaam nummer. Wil je tóch nog 

 dansen? 

E: Tuurlijk joh, kan ik je eindelijk eens vasthouden, haha. 

J: Hoezo? Wil je dat graag? 

E: Jazeker. 

J: Ben eigenlijk wat verlegen, wist je dat? 

E: Ja, maar dat siert je juist. Ik hou niet zo van branieschoppers. 

J: Jij hébt iets, Evi, weet je dat ik een beetje op je vál? 

E: Uh… vál je op me? Je staat anders nog goed rechtop, haha. 

J: Je weet goed wat ik bedoel. 

E: Uh… ja Jelte. 

J: Voel je ook wat voor mij? Iets méér dan gewóón vrienden, bedoel ik. 

E: Ik weet het niet Jelte, misschien wel. Ik vind je geloof ik wel méér dan 

 gewoon leuk. 

J: Meen je dat? 

E: Ja, anders zou ik het niet zeggen. 

J: O, wat maak je me gelukkig. Ik droom al maanden dan je mijn meisje 

 wordt. 

E: Hihi, is dat echt? 

J: Ja, ik heb al zoveel dromen van ons samen gehad. 

E: Niet uit een vorig leven toevallig? 
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J: Nee nee, van nu, zeker weten! 

E: Ik had wel het gevoel dat ik je al heel lang kende, toen ik je het eerst 

 zag. 

J: Misschien dan tóch uit een vorig leven. 

E: Ja misschien….  Kijk die twee daar eens lol hebben samen. 

F: Hé wat zijn jullie daar serieus aan het slowen! Wat heb je een rooie kop 

 Evi! Ben je verliefd aan het worden op mijn neefje? 

J: Jij op Roos, zul je bedoelen, ik zie het! 

F: Wij? Wij hebben wel flink lol samen, ja. 

R: Kom Fyg, dóórdansen jij. 

J:  Ga je even mee naar buiten om af te koelen, het is hier zó warm? 

E: Is goed. Wel even mijn jas pakken. Kijk eens wat er veel sterren staan te  

 schitteren… 

J: Jij bent nu mijn mooiste ster, jij schittert het helderst. 

E: Ach romanticus… 

J: Mag ik je heel voorzichtig een zoen geven op je lippen? 

E: Ik heb nog nooit iemand op de mond gezoend. 

J: Ik ook niet, maar eens moet de eerst keer zijn, nietwaar?  

E: Doe maar dan…….. 

J: Woow….. 

E: Hihi. Kijk eens wie daar ook staan te zoenen. 

J: Fygo en Roos, ik dácht het wel! 

E: Zullen we weer naar binnen gaan, ik ben nu wel genoeg afgekoeld. 

J: Wil je wat drinken? 

 

En zo werd deze avond een gedenkwaardig schoolfeest. Mijn eerste zoen… 

Weet je wat ik zo apart vind? Dat net één avond van tevoren Sofia sprak over  

onvoorwaardelijke liefde. Ik denk dat verliefdheid anders is. Fijn, maar anders. 

We zullen er morgen met ons groepje over praten. Ben benieuwd hoe we nu  

met elkaar omgaan, nu er door vier van de vijf gezoend is. Kunnen we dan  

nog wel objectief met elkaar praten, of maakt het juist onze vriendschap  

wankeler? Ik hoop het niet, want we kunnen zo goed met elkaar praten.  

Eigenlijk vind ik dat veel waardevoller dan een zoen. We zullen zien. 

 

Evi: Hé Jelte, wat ben je vroeg. 

Jelte: Ik wilde je graag zien, voordat de rest komt. Ik wil je namelijk iets vragen. 

E: Vraag maar raak. 

J: Oei, dit is moeilijker dan ik dacht…. uh wil je misschien verkering met mij? 
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E: Verkering? Daar moet ik even over denken, goed? Ik vind je wel héél  

 aardig, dat wel. 

J: Ik heb na die zoen van gisteren, aan niets anders meer kunnen denken. 

 Je zit de héle nacht en dag al in mijn hoofd, Evi. 

E: Ik bel je morgen wel, goed? 

J: Ja, tuurlijk… goed. Vond je de kus soms niet fijn? 

E: Jawel hoor, heel bijzonder. Daar zijn Senna en Roos. 

Roos: Laat de deur maar open, want Fyg komt er ook aan. 

Fygo: Hello lady’s en gentleman, mijn petje af in het bijzonder voor lady Roos. 

R: Mallerd. 

Senna: Heb ik iets gisteren iets gemist soms? Jullie ogen schitteren zo. 

R: Nee hoor, Fyg heeft alleen last van zijn hormonen. 

S: Maak dat de kat maar wijs, volgens mij hebben jullie er sámen last van. 

F: Ben jij helderziend of zo? 

S: Zie je nu wel, ik vóelde het! Jullie hébben wat met elkaar. 

E: Zullen we maar beginnen. Ik neem aan dat niemand tijd heeft gehad 

 om zich voor te bereiden in verband met het schoolfeest. Daarom heb 

 ik de les voor jullie gekopieerd. Lees maar even door dan zet ik intussen 

 thee. 

F: Nou, da’s toch sterk dat het nu juist hiérover gaat, onvoorwaardelijke 

 liefde. 

J: Ja, net nu we een beetje van de liefde geproefd hebben. 

S: Jij óók al? Ik heb wérkelijk wat gemist. 

E: Alsjeblieft, vijf maal thee mét chocokoekjes. Wat vinden jullie van het 

 begrip onvoorwaardelijke liefde? 

R: Eigenlijk vind ik het raar en moeilijk, want hoe moet je dan met elkaar 

 omgaan? Je mag toch best zeggen wat je van elkaar vindt of niet 

 soms? Je bent toch allemaal verschillend, dan moet je je toch altijd aan 

 elkaar áánpassen. 

F: Ja, dat vind ik ook niets meer dan normaal. Als je je niet aanpast, krijg je 

 alleen maar heibel. 

E: Misschien is het goed dat je over deze meningen nadenkt; is deze  

 mening van jezelf door je ervaringen of is ie aangeleerd? Wie in je 

 omgeving heeft je verteld dat het normaal is dat je jezelf aanpast aan 

 de ander? 

F: Jee, daar sta ik nooit bij stil. 

S: Sinds die les over het ego, ben ik daar eens kritisch op gaan letten.  

 Ik kwam erachter dat superveel  meningen niet van mezelf zijn. 
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E: Je filtert er voor jezelf wel bepaalde dingen uit, waar je het mee eens 

 bent of niet, maar vaak realiseer je je niet eens, dat je onbewust 

 meningen van een ander overneemt. 

S: Zonder dat je er goed over hebt nagedacht. 

E: Sofia probeert ons duidelijk te maken dat je bij onvoorwaardelijke liefde 

 álles van iedereen accepteert en waardeert, ook al ben je het er niet 

 mee eens. 

J: Wat ik ook mooi vind is dat Sofia zegt dat we liefde buiten onszelf 

 zoeken, maar dat het eigenlijk binnen in ons zit. 

E: Grappig dat je je dat je juist nú realiseert. 

J: Tja, een echte eye-opener. 

R: Ze schrijft ook dat je eigenlijk verliefd wordt om liefde terug te krijgen. 

 Wat zou ze daarmee bedoelen? 

E: Elk mens ontwikkelt zich van ego naar liefde. In het bewustzijn van het 

 ego, kán een mens niet anders dan aan zichzelf denken. Hij kán niet 

 zómaar liefde geven, zonder er iets voor terug te willen. Ook begrijpt ie 

 evenmin dat bij onvoorwaardelijke liefde, je de ander helemaal oké 

 vindt. 

F: Met al zijn of haar fouten. 

E: Fout is niet fout en goed is niet goed. 

F: Hoezo? 

E: Wat jij denkt dat fout is, is omdat jij er zo naar kijkt, vanwege je eigen  

 ervaringen óf omdat jij de mening van iemand anders hebt 

 overgenomen. 

F: Geldt dat ook voor goed? 

E: Precies. 

R: Als mijn wil sterker is, dan die van de ander, betekent dat dan dat ik niet 

 écht van de ander houd? 

E: Zo zou je het kunnen noemen, ja. Als je wilt dat die ander zich aanpast 

 aan jóu, schep je voorwaarden. 

R: Dat is dus geen ónvoorwaardelijke liefde. 

E: Klopt. 

J: Het lijkt me wel heel moeilijk om in praktijk te brengen. 

E: Moeilijk, maar niet onmogelijk. 

S: Hoe wil je het voor elkaar krijgen om je bij elke zin die je uitspreekt af te 

 vragen of je naast elkaar staat of juist niet, omdat jouw wil sterker is? 

E: Da’s een mooie vraag. Zal ik eens een paar voorbeelden geven, dan 

 kunnen we samen bedenken of je hierbij naast elkaar staat of juist niet. 
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 Als ik vraag: ‘Pap, mag ik om 12 uur thuiskomen vanavond?’ 

J: Dan sta je ónder je vader, want je maakt jezelf afhankelijk van zijn 

 antwoord. 

E: Klopt. En bij deze zin? ‘Pap, Kom me maar om 12 uur ophalen, dan is het 

 feestje afgelopen’ 

S: Jij bepaalt iets voor hém, dus sta je boven hem. 

R: Dan ben ik benieuwd hoe jij het voor elkaar krijgt om náást hem te 

 staan en toch je zin te krijgen? 

E: Dáár gaat het nu juist om. Je zin krijgen wil zeggen dat je boven de 

 ander wilt staan, jij wilt het bepalen. Naast elkaar staan wil zeggen dat 

 je elkaar vragen stelt en openstaat voor een andere mening of gevoel. 

 Je wilt niet winnen of verliezen. 

R: Lastig hoor. 

E: Valt best mee. Ik denk dat het op een gegeven moment vanzelf gaat. 

R: Zeg me dan toch maar hoe je het moet doen, dat naast elkaar staan. 

E: Oké. ‘Zeg pap, ik heb vanavond een feestje. Wil je eens met me 

 meedenken hoe ik het vervoer kan regelen?’ Kijk op zo’n manier kan 

 het gesprek álle kanten heen. Ik manipuleer hem niet één of andere 

 kant heen. 

J: Samen overleggen dus. 

F: Tóch een trucje dus. 

E: Nee, onvoorwaardelijke liefde is geen trucje. Het is geen denkwijze en  

 evenmin iets wat je dóet. 

F: Hoezo? Je vertelt zojuist hoe je het dóen moet. 

E: Dan heb ik het verkeerd uitgelegd. Ik wilde alleen maar laten zien hoe 

 je naast elkaar kunt gaan staan. Ik heb Sofia ook gevraagd of als je alles 

 over onvoorwaardelijke liefde weet, je het dan vanzelf kunt dóen. 

S: Wat was haar antwoord? 

E: Dat onvoorwaardelijke liefde niet in je hoofd zit, maar in je hart. Het is 

 dus eigenlijk niet te beredeneren. 

R: Ik moet ineens denken aan het verhaal dat Sofia ons vertelde op de 

 nieuwe planeet. Het ging over een prinses, die alleen koningin kon 

 worden als ze echte liefde had gevonden. Alles wat ze dacht dat liefde 

 was, was voor haar éigen belang, dus geen échte liefde. Pas toen haar 

 zusje ziek werd, snapte ze dat echte liefde niet naar je toe moet 

 stromen, maar juist uit haar eigen hart naar iemand ánders gaat.  

 Iets doen om er iets voor terug te krijgen, komt dus uit je hoofd  

 en niet uit je hart.  
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E: Applaus, begrepen! Als je verliefd wordt, kun je dit goed oefenen. 

 Observeer maar waar een bepaald gevoel vandaan komt; uit het 

 hoofd of uit het hart? 

F: Eigenlijk heb ik daar helemaal geen zin in. Ik wil gewoon verliefd zijn op 

 de liefde. 

R: Het lijkt dan wel of je vleugeltjes krijgt. 

E: Maakt de verliefdheid je gelukkig? 

R: Nou en of! 

E: Was je vóór je verliefdheid niét gelukkig? 

R: Ook wel, maar dan anders. 

E: Voel je je completer mét die ander of zónder die ander? 

R: Mét natuurlijk. 

F: Ja mét. 

E: Betekent dat dan niet een tekortkoming in jezelf, als je jezelf niet 

 compleet voelt, zonder een ander? 

F: Uh… mogelijk. 

E: Misschien moet je eerst jezelf compleet maken, want dán pas hoeft een  

 ander je niet compleet te maken. Dan hoef je niets van de ander te  

 verwachten en kun je evenmin teleurgesteld worden. 

J: Jee, wat heb je hier goed over nagedacht, Evi. 

R: Als je het mij vraagt, wel een beetje té goed.  

F: Ja, wat blijft er dan nog voor lól over in het leven, als je alles zó bekijkt? 

 Dan kun je niet eens een beetje zorgeloos verliefd zijn! 

E: Hoho, dat bedoel ik helemaal niet! Natuurlijk mag de hele wereld 

 verliefd zijn en dingen verwachten, die hij zelf nog niet heeft opgelost, 

 maar ik zie zo duidelijk rondom me heen, hoe mensen met elkaar 

 omgaan. Eerst worden ze hoteldebotel verliefd op elkaar en dan binnen 

 no-time laten ze elkaar links liggen omdat de ander zo tégenvalt. 

J: Ik begrijp wat je bedoelt, Evi, ik denk dat je gelijk hebt. 

S: Onvoorwaardelijke liefde is bij de meesten vér te zoeken. Ik weet niet of 

 ik het zelf in me heb, maar ik zal er in ieder geval eens volop aandacht 

 aan besteden. 

E: Sofia zei ook nog dat onvoorwaardelijke liefde in ieders hart zit en als het 

 zover is, vanzélf openbloeit als een bloem. 

F: Het zal bij mij nog wel niet zover zijn. 

E: Het zit ook in jouw hart, Fyg en komt er vanzelf uit. Maak je geen zorgen. 

F: Het ontstaat toch vanzelf in je hart?  Nou, dan heb ik niets om me 

 zorgen over te maken, makkelijk toch? Fiets je dadelijk met me mee 
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 naar huis, Roos? 

R: Ja, is goed. 

E: Zullen we het hierbij laten? 

S: Ja, mijn hoofd loopt over. Het was weer een boeiende les. 

E: Vond ik ook. Tot over twee weken luitjes. 

 

Hè hè, dat zit erop. Nu pas ben ik erachter, waarom ik gisteren niet meteen já  

zei, toen Jelte om verkering vroeg. Ik wil eerst leren hoe ik mezelf heel kan  

maken. Alle mensen zijn hiervoor mijn spiegels, ik hoef niet één speciaal  

persoon om me te kunnen spiegelen, om te leren hoe ik zelf in elkaar steek. 

Eigenlijk is het best makkelijk zoals Fygo en Roos denken, zo heerlijk luchtig.  

Zij leven het leven en zien wel wat er op hun weg komt. Moet ik misschien ook  

wat luchtiger ermee omgaan? Nou nee, ik geloof dat ik dat niet kan, omdat  

ik nu eenmaal anders ben en anders denk dan Roos en Fygo.  

Ik kan mijn werkelijke gevoelens en inzichten toch niet ontkennen. 

Nee, ik zet ze niet opzij. Ik ben blij met die inzichten. Ik ben die ik ben en ik  

geloof dat ik niet echt verliefd op Jelte ben, niet zoals hij dat voelt in ieder  

geval. Ik zal hem vanavond bellen om het uit te leggen. Hopelijk kan hij ook  

een liefdevolle vriendschap waarderen.  
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K 
 
Goede avond Evi. Vol verwondering hoorde ik hoe je afgelopen les, je op 
jouw eigen manier een aanvulling gaf op mijn woorden. Heel mooi hoe 
je die avond aan de telefoon, voorzichtig en vol respect voor zijn 
gevoelens, Jelte duidelijk kon maken dat je geen verkering wilde.  
Jelte voelde jouw intense sympathie en dat is voor hem veel meer 
waard dan verkering. 
Dit keer gaat het over: 
INNERLIJKE VREDE. 
Om innerlijke vrede te kunnen begrijpen, moeten we weer even terug 
naar het vorige onderwerp: werkelijke – onvoorwaardelijke - liefde. In 
werkelijke liefde is alles goed, Je oordeelt nergens meer over, omdat je 
weet dat alles gebeurt, omdat het gebeuren móet. Alle ervaringen zijn 
nodig om te kunnen groeien. Er is een groot verschil in zéggen dat je 
niet oordeelt en  wérkelijk  geen oordeel vóelen. Als een geloof ons 
voorschrijft dat we niet mogen oordelen, proberen we ons daar aan te 
houden, maar het komt dan niet van binnenuit. Het komt pas écht uit 
je hart als je ervaringen hebt opgedaan.  
Stel dat je oordeelt over iemand die jaloers is. Pas op het moment dat je 
zélf jaloers wordt op een ander, kun je ervaren hoe moeilijk het is om 
deze heftige emotie niét te voelen en pas dán zul je niet meer oordelen 
als iemand anders jaloers is. Het gaat nog een stapje verder: 
Juist dóór je oordeel trek je vanzelf jaloezie naar je toe, om de kans 
voor jezelf te creëren om van dit oordeel verlost te worden. Hoe komt 
dit? 
Je oorspronkelijke zijnstoestand is onvoorwaardelijke liefde, waarin 
geen oordeel bestaat en hierdoor heerst er vrede. Je innerlijk wordt 
naar die toestand van liefde en vrede teruggedreven. Daarvoor moet 
alle innerlijke disharmonie worden opgelost. Dus alles wat niet in 
harmonie is met je Goddelijke kern, moet worden veranderd. Er gebeurt 
dan ‘toevallig’ iets, waardoor je weer een stapje verder komt in je 
bewustwording van je pure oorsprong. Alles wat je meemaakt, is alleen 
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maar een weg naar binnen. Alles heeft een reden en alles heeft zijn 
doel. Dat doel is héél persoonlijk. Al zouden twee mensen exact 
hetzelfde meemaken, dan nóg kunnen het twee verschillende doelen 
zijn. Je kunt het voor een ander dus nooit invullen. We oordelen zó 
gemakkelijk, alsof wij het complete karma van die persoon kennen. 
Karma zit zo ingewikkeld in elkaar, omdat iedere ziel zo compleet 
anders is, vanwege zijn scheppende denkkracht en zijn creativiteit 
waarmee hij schept. Vergelijk het maar met een sneeuwvlokje, ze lijken 
allemaal op elkaar, maar onder de microscoop zijn ze toch anders. De 
mens doet zóveel verschillende ervaringen op, waarop iedereen totaal 
anders reageert omdat voorafgaande ervaringen hierin een rol spelen. 
Laat dit een heel goed tot je doordringen…… want dit is één van de 
belangrijkste mogelijkheden om ánders, liefdevoller, begripvoller te 
gaan denken en te leven. 
Liefdevoller te gaan leven is de eerste stap terug naar je Goddelijke zijn. 
Maar zoals ik vorige keer vertelde, is het geen kwestie van goed 
proberen te dóen, omdat het dan van buiten opgelegd wordt, dus door 
iemand anders wordt bepaald of iets goed is of niet. Liefde is een 
kwestie van ZIJN, wat pas mogelijk is ná ervaringen. Maar wél kun je 
de eerste stap zetten door erover na te denken, je bewust te worden.  
Om je góed bewust te worden van hoe jezelf bent, zul je jezelf moeten 
onderwerpen aan kritische zelfobservatie. Observeer jezelf, wanneer je 
jezelf ergert of emoties voelt. Draai de spiegel naar je zelf toe, want 
alles is immers projectie. Je emoties vertellen je iets over jóu zelf.  
Als jij je gekwetst voelt, veroordeel je de ander. Je legt de 
verantwoordelijkheid voor jouw vervelende gevoel bij de ander neer. 
Nu is het tijd om zélf de verantwoordelijkheid voor jouw gevoel te gaan 
nemen. Mediteer over wat je opmerkt en neem jezelf voor het voortaan 
anders te doen. Ook al gaat het daarna misschien nog tachtig keer 
‘verkeerd’, de éénentachtigste keer zal het ‘goed’ gaan en is het 
verankerd  in je bewustzijn. Dan ben je een stukje meer in harmonie 
met de Goddelijke liefde in jezelf.  
Wat is dan de innerlijke vrede? Innerlijke vrede is de toestand die je 
voelt, wanneer er geen oordelen meer zijn en wanneer je jezelf en alle 
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andere mensen volledig accepteert. Acceptatie is de sleutel van 
innerlijke vrede. Je kunt zeggen dat alles wat niet in harmonie is met 
het Goddelijke, voor onrust of onvrede zorgt. Weet je nog?: God is 
wérkelijke liefde zónder oordeel en daardoor vredevol. De mens is deel 
van God en daarom is de natuurlijke zijnstoestand van de mens óók 
vrede. De mens creëert zijn eigen onvrede - vreemd genoeg - om weer 
tot die zijnstoestand van vrede te kunnen komen. Die beweging die 
hierdoor ontstaat is nodig om de Goddelijke energie te laten uitdijen, 
want God is uitdijende kracht, die groeit en nooit stilstaat.  Je kunt 
daarom zeggen dat alle onvrede nódig is. 
Als je over vrede praat, denkt de mens eerst aan oorlog;  

de tegenstelling van vrede.  
Het is belangrijker om eerst je eigen 
innerlijke oorlog uit te vechten. Haal het 
begrip oorlog en vrede naar binnen. Als je 
je innerlijke oorlog hebt overwonnen, dan 
is er sprake van innerlijke vrede en ben je 
in harmonie met je Goddelijke Zijn. Als 
iedereen aan zichzelf heeft gewerkt, kan 
op de hele aarde echte vrede gaan heersen. 
Een vredige groet van Sofia. 

 
Sjonge Sofia, innerlijk weet ik wel hoe het zit, 

maar ik zou het nooit met zulke woorden 

kunnen uitleggen, dankjewel. 

 

Hé, de telefoon gaat… 

Met Evi, goede avond. 

 Hai Evi, met Jelte. 

O hoi, hoe gaat het met je? 

 Ja, uh, wel goed geloof ik. 

Je klinkt niet echt overtuigend. 

Tja, uh … ik heb nog eens nagedacht over ons en zo. Niet dat ik je niet 

snap, maar ik vond het toch best moeilijk, toen je zei dat je geen 

verkering wilde. 
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Dat begrijp ik, ik vind het wel sneu voor je. Maar weet je, we zijn tenslotte pas 

nét 15 en er ligt nog een heel leven voor ons. 

  Wil je me dan misschien nog een kans geven als we wat ouder zijn? 

Dat weet ik niet, Jelte. Ik ben er op een of andere manier niet mee bezig. 

Wat je zei over dat compleet maken van jezelf, kun je dat niet 

tegelijkertijd doen, terwijl je verkering hebt? 

O Jelte, wat klinkt dat aandoenlijk? Vind je het zó belangrijk om verkering te 

hebben? 

Ja, ik ben echt tot over mijn oren verliefd op je en jij wijst me af. Dat 

voelt zó klote… 

Ik wijs je niet af als persoon! Ik vind je een prachtig mens in alle opzichten die je 

je maar voor kunt stellen. Werkelijk waar, geloof me! Ik voel alleen geen 

verliefdheid, ook al dacht ik dat wel heel eventjes. 

Misschien wil je geen verliefdheid, zoals je die rondom je heen ziet bij 

andere stelletjes? Ik kan toch proberen om niets van je te verwachten? 

  En ik zal je ook helemaal respecteren zoals je bent. 

O Jelte, dat klinkt zó vreselijk lief….. Maar wat is verkering nu meer dan een 

hechte vriendschap? Wat wil je nog meer? 

Ik wil laten zien dat ik je zo graag mag… ik wil je graag vasthouden en 

zoenen. 

Je laat het toch al zien? Je zegt het nu toch tegen me?  

 Ik zou zo graag zien dat je mijn meisje wordt. 

Jóuw meisje? Ik ben van mezélf dus niemand bezit mij. 

 Wat zegt deze zin nu van jou? 

Dat ik mijn vrijheid erg belangrijk vind. 

Natuurlijk kan niemand een ander bezitten, maar je kunt toch binnen 

een relatie je vrijheid helemaal behouden? 

Ja, maar ik zie alleen maar het tegenovergestelde bij anderen. 

 Maar wij kunnen het toch anders doen? 

Ik weet het niet, Jelte. Kunnen we niet gewoon goede vriendjes zijn? 

 Zucht… oké dan. Wil je dan wel met me naar de bios? 

Goed. Zaterdagavond? 

 Ja graag, ik verheug me erop. 

Zal ik je ophalen? 

 Is goed. Dag Evi. 

Dag Jelte. Welterusten voor straks. 
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Jee, wat was dit moeilijk. Even kwam weer die angst naar boven om iemand 

te kwetsen, maar ik geloof dat het goed is gelukt om mijn intuïtie te gebruiken, 

om aan te voelen wat ik kon zeggen. Natuurlijk vind ik het rot voor hem, maar 

ik houd ook rekening met mezelf. Poehpoeh… nu ga ik gauw slapen, truste.  

 

 

Evi: Zeg, hebben jullie zin om met zijn allen naar het bos te gaan, in plaats 

 van onze zolder? Het is zulk prachtig weer vandaag. 

Roos: Yés! 

Senna: Ja heerlijk. 

Fygo:: Kom, ik sjouw de tas met cola wel. Fygootje heeft spierballen. 

E: Fijn, sterke beer. 

R:  Pas op hè, het is mijn sterke beer hè! Haha. 

Jelte: Wil je bij mij achterop, Evi? 

E: Nee dankje, dan doen mijn billen zeer op zo’n harde bagagedrager. 

 

S: Wat ruikt het hier heerlijk! 

F: Zullen we boompje klimmen? 

J: Ik weet zeker dat ik hóger kom dan jij! 

F: Wedstrijdje? 

J: Dat win jij nóóit! 

E: Ik doe ook mee, boys! 

R: Mag ik bedanken, ‘k heb hoogtevrees. 

S: Ik blijf wel bij jou, Roos. 

 

E: Hahaha, dát was gaaf!  

J: Zie je Fyg, ik heb gewonnen. 

F: Jaja, applaus voor jezelf. 

S: Heb je de les van Sofia meegenomen, Evi? 

E: Zeker, kijk eens, hier zijn de kopietjes. 

S: Wat toepasselijk: innerlijke vrede. Zo voelt dit bos ook. 

E: Ja, heerlijk rustig hè. Lees maar even. 

F: Mm, wel een duidelijk voorbeeld over jaloezie. Het klopt wel wat ze zegt. 

 Ik oordeel inderdaad niet meer als ik zelf iets heb gevoeld. 

S: Ik ben eigenlijk best benieuwd hoe die natuurlijke Zijnstoestand voelt. 

 Heeft iemand van jullie dit al eens ervaren? 

J: Ik voel me wel eens héél rustig van binnen, alsof er niets is wat me af 

 kan leiden. 
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E: Dat herken ik wel. Op de nieuwe planeet heb ik eens een prachtige 

 ervaring gehad, waarbij ik het gevoel had dat ik samensmolt met het 

 Goddelijke. 

S: Dat is bijzonder, vertel er eens iets meer van. 

E: Tjee, ik flapte het eruit, voordat dat ik het wist. Ik heb het eigenlijk nog 

 nooit met iemand gedeeld…. Ik twijfel of ik het moet vertellen…. uh….  

F: Wie A zegt, moet ook B zeggen 

E: Vooruit dan… Ik leerde in de paarse tuin hoe ik mijn gedachten 

 helemaal rustig kon maken en hoe ik alles los kon laten. Op een 

 gegeven moment voelde ik mijn innerlijk opstijgen naar een ander 

 bewustzijn. In dat bewustzijn voelde ik een enorme levenskracht en een 

 uitzinnige blijdschap. Tegelijkertijd was er een verstillende rust, alles was 

 goed en ik voelde me bevrijd van alle overtuigingen en illusies die ik ooit 

 geschapen had. Er was zo’n pure sfeer van vergeving, alhoewel… in 

 wezen wás er niets te vergeven omdat alles goed was. Het mooist van 

 alles vond ik de eenheid met de Alliefde. Ik ontplofte zowat van geluk. 

S: Jee, ik ben er stil van, bijzonder hoor. 

E: Nee hoor, eigenlijk is het helemaal niet bijzonder, want weet je, 

 iederéén is al één met de Alliefde, met God, ze alleen hoeven het 

 alleen nog maar te ervaren, that’s all. 

J: En toch is het wel bijzonder dat jij het al ervaren hebt. 

R: Kun je dat ons ook leren? 

E: Ik weet niet of dat de bedoeling is. Het komt volgens mij vanzelf, als je 

 eraan toe bent. 

F: Hoe weet je dat je eraan toe bent? 

E: Dat weet je van tevoren niet, het is er plotseling, als een aangename  

 verrassing. 

J: Ik was op de nieuwe planeet nooit in paarse tuin geweest. Ik voelde 

 geen drang om daar naar toe te gaan. 

E: Dan paste die tuin niet bij je, anders had je wel die drang gevoeld. 

R: Waar was jij het liefst, Fygo? 

F: In de lichtblauwe tuin. Het was daar waanzinnig fijn. Ik kon daar allerlei 

 nieuwe dingen uitvinden, alsof ik de ideeën zo uit de lucht kon plukken. 

 Ik heb daar ook geleerd hoe ik kon uiten wat ik in mijn hart voelde. En 

 waar was jij het meest te vinden? 

R: Ik ben ook wel eens in de lichtblauwe tuin geweest, maar ik heb jou 

 daar nooit gezien. Het vaakst was ik in de roze tuin. In de glazen harten 

 heb ik heel wat tijd doorgebracht. Ik leerde daar de tedere zachtheid 
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 kennen. Later kwam ik erachter dat diezelfde energie in mijn eigen hart 

 zat. En jij Senna? 

S:  Natuurlijk heb ik net als jullie in veel tuinen rondgeneusd. Het meest op 

 mijn gemak was ik in de donkerblauwe tuin. Ik kon zó genieten van die 

 allesoverheersende rust. 

J: Ik heb je daar wel eens gezien Senna, maar we hebben nooit met 

 elkaar gesproken, omdat niemand daar praatte. Je bent daar steeds in 

 een diepe rust verzonken. 

E: Wat herinner je je nog meer? 

S: Verbondenheid. Alsof we allemaal uit één energie bestonden en ik 

 voelde duidelijk dat er een soort hart was, van waaruit we gevoed 

 werden. 

E: Ik weet wat je bedoelt. Dat hart is volgens mij de Alliefde, waar ik het 

 zojuist over had. Eigenlijk is het niet te omschrijven… in ieder geval heel 

 speciaal.  

 Zullen we nog even teruggaan naar de tekst? Er staat dat iedereen  

 verschillende doelen heeft. Hoe denken jullie dat je er achter kunt 

 komen wat jóuw persoonlijke doelen zijn? 

J: Misschien doordat je steeds dezelfde soort dingen meemaakt. Je kunt 

 die ervaringen dan zien als een rode draad in je leven. 

E: Kun je een voorbeeld noemen? 

J: Tja, ik kom het steeds weer in mijn leven tegen dat ik graag voor iemand 

 wil zorgen en dat ik dan afgewezen word. 

E: Dat is een prima voorbeeld. Waar leiden die afwijzingen dan toe?  

J: Ik word dan keer op keer teleurgesteld, terwijl ik het zó goed bedoel. 

E: Dat voelt dus rot voor jou? 

J: Ja, elke keer weer. 

E: Dus moet je iets in jezelf veranderen om te voorkomen dat je je rot gaat 

 voelen. 

J: Als ik eens wist wát? 

E: Misschien moet je onderzoeken waarom je zo graag voor iemand wilt  

 zorgen? 

S: Wil je misschien  zelf verzorgd  worden of ben je net zoals iedereen op 

 zoek naar liefde? 

J: Ja, dat kan wel zijn. 

S: Sofia schrijft dat liefde in jezelf zit en dat je er niet naar hoeft te zoeken, 

 omdat je het al bent. 

J: Dat is toch moeilijker dan ik dacht. Ik zoek het inderdaad nog best veel 
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 buiten mezelf, realiseer ik me nu. 

E: Fijn dat je dit inzicht nu krijgt. 

F: Wat weet jij van karma, Evi? Sofia zegt hier dat iedereen een ander 

 karma heeft. 

E: Karma is gevolg van daden en denken. Elke gedachte en elke daad 

 wordt opgeslagen in het bewustzijn van je ziel, je innerlijk. En op zeker 

 moment komt alles weer naar je terug om je te laten ontdekken wat je 

 ooit eens bedacht of gedaan hebt. 

F: Je kunt onmogelijk weten wat een ander allemaal bedacht heeft en 

 dáárom kun je eigenlijk niet oordelen over het gedrag van anderen. 

E: Nee, het is veel belangrijker te ontdekken wat je zélf hebt veroorzaakt.  

 Mensen kunnen vaak niet eens ontdekken waarom bepaalde dingen 

 nu juist hem of haar zelf ‘overkomen’, hoe zouden ze het dan van een 

 ander wél kunnen weten. 

R: Nou en of, dat is al moeilijk genoeg. Ik geloof dat ik nog niet zoveel van 

 mezelf weet. 

E: Misschien toch meer dan je denkt. 

R: Ik zal eens actiever opletten. 

S: Sofia schrijft aan het eind dat je eerst onvrede schept, om vrede die er 

 altijd al was, te kunnen ervaren. Nou, dat vind ik wel een behoorlijk 

 stomme omweg, die mensen maken. 

J: Net zo stom als dat ik liefde buiten me zoek, terwijl het al in me zit. 

E: Alles draait om ervaring. Als iets stilstaat, ervaar je niets. De beweging 

 die wrijving met zich meebrengt, is nodig om te ervaren. 

F: We helpen met onze stommiteiten dus God om te groeien! 

E: Hahaha, laten we dan maar lekker doorgaan met stommiteiten 

 uithalen! 

F: En tóen was er cola én een sigaretje. 

R: Wááat, róók jij? Nou dát is pas écht stom! 

F: Nee hoor, ik help God groeien, hahaha. 

 

 

Hé mam. heb ik je al de laatste les van Sofia laten lezen? 

 Welke bedoel je? 

Die over innerlijke vrede? 

 Nee, heb je ‘m daar in je hand? 

Ja. Het gaat niet over oorlog en vrede, maar over hoe je door zelfobservatie  

erachter kunt komen, met welke gedachten je onvrede in jezelf veroorzaakt. 
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Het gaat ook over oordelen en verder zegt Sofia dat alle ervaringen in het  

leven nodig zijn. 

 Ik zal het zo meteen eens gaan lezen. Weet je wel hoe belangrijk deze 

 lessen zijn voor iedereen? 

Ik denk dat we op de nieuwe planeet een hele goede basis hebben gehad  

en dat we daardoor dit nu allemaal kunnen begrijpen. 

 Fijn hè. 

Nou en of. Wat eten we mam? 

 Ik heb nog niets bedacht. Waar heb je zin in? 

Nasi met kroepoek en satésaus. 

 Help je me mee? 

Ik hou wel van kokkerellen, dat weet je. 
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L 
 
Dag Evi. Wat een heerlijke middag hadden jullie in het bos! Zo’n 
natuurlijke omgeving helpt mee jezelf in een andere trilling te brengen, 
zodat je geest helderder wordt. 
Ben je klaar voor het volgende thema? Het gaat dit keer over 
DUALISME.  
Een poosje terug heb ik al  verteld over tegenpolen die nodig zijn, zodat 
we kunnen ervaren en groeien. Nu ga ik er wat uitgebreider op in. 
Alles in ons lichaam bestaat uit twee: we hebben 2 benen, 2 voeten, 2 
armen, 2 paar handen, 2 kaken, 2 nieren, 2 neusgaten. 2 soorten darm, 
Je hebt maar één hart, maar ook dát bestaat uit 2 delen, de boezems en 
de kamers en ook je hersenen bestaan uit twee helften. 

 

Ook kennen we veel tegenstellingen: Warm en koud, licht  
en donker, wit en zwart, lief en stout, gul 
en gierig enz. Als alles uit één zou bestaan, 
zou er geen beweging mogelijk zijn. Alles 
zou dan ten opzicht van elkaar stilstaan en 
niet kunnen groeien. Als je ervan uitgaat 
dat alles oorzaak en gevolg is, bestaan er 
altijd twee krachten: een veroorzakende 
kracht en een kracht die het gevolg is van 
de veroorzakende kracht.  
Laat een bal los en hij zal vallen. De 
zwaartekracht is de veroorzakende kracht 
en de bons op de grond – de tweede kracht- 
het gevolg. Kijk zo eens naar alle 
veroorzakende krachten van jezelf.  
Door wat je terug op je ‘bordje’ krijgt, kun 

je zien wat je zélf hebt veroorzaakt. Echt alles is oorzaak en gevolg. Het 
is vaak moeilijk te achterhalen wat er in een (ver) verleden door jou 
zelf is veroorzaakt. Kijk dus goed naar wat je zogenaamd toevallig 
overkomt. 
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Zoals ik al zei, ontstaat dualisme door wrijving, die nodig is om groei 
tot stand te brengen. Zonder wrijving, kan geen glans ontstaan. 
Daarom kun je nu ook zeggen dat álles goed is wat er gebeurt op aarde. 
Ook al lijken sommige dingen fout en wijs je met je vinger naar een 
toestand die je naar jouw mening anders zou doen, het IS niet fout, 
maar goed! Goed omdat  het dualisme móet bestaan, anders zou er geen 
groeimogelijk zijn.  
De mens is een uitzonderlijk stelsel met unieke eigenschappen, 
waarmee zij elkaar beïnvloeden: prikkelen, uitdagen, versterken, boos 
maken en allerlei emoties losmaken.  
Door twee tegengestelde eigenschappen, ontstaat er wrijving. 
Bijvoorbeeld. praten en zwijgen, stoer doen en 
minderwaardigheidsgevoel, zich makkelijk uiten en binnenvetten, ruzie 
zoeken en compromissen sluiten, verdedigen en aanvallen, aardig doen 
en klieren, roddelen en begrijpen. De mens denkt dat wat hij/zij zélf 
doet het beste is en heeft weinig begrip voor de mening en doelen van 
anderen. Hij blijft zich op die manier gedragen, totdat hij weerstand 
ondervindt door een andermans tegengestelde gedrag. Er ontstaat 
discussie of ruzie. Het is afhankelijk van zijn bewustzijn of hij in staat 
is om compromissen te sluiten. Maar in ieder geval is het zo dat er 
beweging ontstaat dankzij de verschillen in eigenschappen en 
gedragingen. Dus kun wéér je zeggen dat echt álles goed is. Steeds meer 
leer je nu beseffen dat ‘oordeelt niet’ helemaal waar is. Ieder mens heeft 
andere mensen als spiegel nodig om te kunnen groeien. Ook al lijkt het 
nog zo fout wat de ander doet, het gaat erom wat het in jóu losmaakt. 
Het is niet belangrijk wat er allemaal gebeurt op aarde, maar hoe jij 
ermee omgaat.  
Onze geestlichaam is afkomstig van God, dus deel van God. Zie God 
maar als een prachtige energie die uit miljarden unieke puzzelstukjes 
bestaat. Die puzzelstukjes zijn unieke mensen die allemaal compleet 
anders én prachtig zijn. Ze mogen en moeten elkaar beïnvloeden om 
een nóg diepere liefde tot stand te brengen. In wezen helpen ze elkaar 
hiermee de hoogte in, vaak zonder dat ze er zelf bewust van zijn.  
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Kijk met liefde naar de mooie Goddelijke vonken in ieder mens en 
realiseer steeds weer dat jullie met zijn állen Goddelijke wezens zijn. 
Wanneer je op deze manier naar onze dualistische wereld kijkt, wordt 
je begrip zuiver en verdwijnt je oordeel. 
Een zonnige groet van Sofia. 

 
Dankjewel Sofia. Ik vind het prachtig hoe je ons steeds een klein stukje meer 

informatie geeft. Elke keer als ik het opnieuw lees, begrijp ik het ánders en 

beter. Ik voel het intenser, alsof het als wijsheid wordt opgeslagen in mijn ziel. 

Morgen ga ik naar Marie-Sofie, je weet wel, mijn yogalerares, die mij zoveel 

heeft geleerd toen u tijdelijk uit mijn leven verdwenen was. We hebben elkaar 

al heel lang niet meer gezien.  

 

 Hallo lieve Evi. O laat me je eens goed bekijken. Wat ben je gegroeid 

 en nóg mooier geworden! Je ogen strálen als nooit tevoren ! 

Hallo Marie-Sofie! Wat ben ik blij je weer te zien! Hoelang is het geleden? 

 Op de nieuwe planeet was dat. Tja, toch al weer zo’n 4 jaar geleden. 

Ik heb je wel gemist hoor. Na onze reis naar de nieuwe planeet, ben je meteen 

wéér op reis gegaan. Naar India toch? 

 Ja dat klopt, ik heb daar een hele poos gewoond en gewerkt. 

Wat deed je daar eigenlijk? 

 Wel, ik had op de nieuwe planeet een monnik leren kennen en we 

 hadden veel met elkaar gesproken over de geloofsverschillen in de 

 wereld. Ik wilde graag overeenkomsten tussen religies leren zien in 

 plaats van verschillen, begrijp je? 

O wat geweldig! Kun je me er iets meer van vertellen? 

 Zeker. In India is 80% Hindoe en een andere grote groep is Boeddhist, 

 verder wonen er nog Christenen, Islamieten en Sikhs. Natuurlijk kon ik  

 makkelijk een heleboel verschillen vinden, maar overéénkomsten 

 zoeken, was moeilijker dan ik dacht. 

Was dat zo moeilijk? Op de nieuwe planeet hebben we toch geleerd dat de 

grondslag van elke religie liéfde is. 

 Dat klopt, Evi. Ik had niet voor niets de monnik op de nieuwe planeet 

 ontmoet, want toeval bestaat immers niet. Ik wist van binnen dat ik iets 

 met deze ontmoeting moest doen. 

 Ik voelde dat, zodra we weer terug zouden zijn op aarde, iedereen snel 

 terug zou vallen op een geloof, vanuit een diepe behoefte aan  liefde        
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 en vrede. 

Vreemd eigenlijk, Marie-Sofie. Dáár voelden we een zeker-weten en daarmee 

hielden alle religies op te bestaan. En nu we terug zijn houdt het zeker-weten 

op en verandert het in gelóven. Vreemde wezens zijn we, vind je niet? 

 Dat heb je mooi bedacht, zo had ik het nog niet bekeken. 

Maar vertel eens welke overeenkomsten je hebt ontdekt? 

 Op de nieuwe planeet leerden we dat we deel zijn van God, maar de 

 meeste mensen zien God als een liefdevol opperwezen, die ons 

 beloont of bestraft na onze dood. Sommige religies kennen méér 

 goden en sommige maar één. De Sikhs onder andere, zeggen dat 

 alle mensen gelijk zijn, onderdeel zijn van het Goddelijke licht en dat ze 

 de allerhoogste spirituele staat kunnen bereiken door samen te smelten 

 met die ENE Almachtige God.  

Nou, die hebben het dan goed begrepen, lijkt me. 

De Hindoes zeggen dat God oftewel Brahma de heilige drie-eenheid iS: 

De G is de generator, - oftewel de schepper-, de O de onderhouder, 

en de D is de destructor oftewel de vernietiger. Ze denken dat Vishnu 

en Shiva deze drie krachten bezitten. 

Hé, die drie-eenheid klopt óók? 

 Inderdaad. En dan hebben we het Boeddhisme. Deze zeggen dat je 

 fout gedrag moet vermijden en het goede gedrag moet ondernemen. 

 Ook dat je je eigen geest moet ontwikkelen. 

Wat zeggen de moslims? 

 Ik ontmoette een moslim, die een onvergetelijke zin zei: “Allah is als de 

 zee en wij zijn de vissen die erin zwemmen”. 

Dat heeft hij prachtig omschreven. Zo voel ik het ook Marie-Sofie. 

En de Christenen? 

 Die kennen de Tien geboden en de bergrede, als leidraad voor hoe je 

 je moet gedragen als goed mens.  Maar ook alle andere religies 

 kennen bepaalde regels, waaraan ze zich moeten houden.  

Regels zijn makkelijk te onthouden, maar moeilijk om toe te passen.   

 Dat klopt, omdat regels altijd door iemand anders worden opgelegd en 

niet uit je binnenste komen. Wat denk jij nu dat de overeenkomsten 

tussen de religies zijn? 

Tja, als ik het goed begrijp, hebben alle religies één aspect uit God gebruikt en 

uitgewerkt. Ze hebben er hún waarheid van gemaakt.  

 Dat is precies waar ik op uitkwam! Een goede samenvatting, Evi. 

 Er zijn echter nog meer overeenkomsten: 
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Iedereen voelt dat God iets onbeschrijfelijk moois en groots is; liefdevol,  

vredig, almachtig en alomtegenwoordig.  Alle religies hebben  respect 

voor God. 

O ja natuurlijk, dat is mooi wat je nu zegt. Respect… dat zouden mensen ook 

voor zichzelf kunnen hebben omdat God ook IN henzelf woont. 

 Ik denk dat dáár nu juist het probleem zit. Dat mensen niet beseffen dat 

 ze déél zijn van God en dat ze zelf scheppend zijn met hun gedachten 

 en daden. 

Dat denk ik ook, Marie-Sofie. Wellicht is het de bedoeling dat iedereen dat zelf 

leert ontdekken nu we weer terug op aarde zijn. Hoe zou het toch komen dat 

de mensen zo snel de lessen van de nieuwe planeet vergeten? 

 Ik denk dat je het kunt vergelijken met een gewone droom. Die wordt 

 na verloop van tijd ook langzaam uit je geheugen gewist.  

Ik vergeet mijn dromen niet. 

 Ook niet die van tien jaar geleden? 

Ik vergeet alleen de rommeldromen, je weet wel, die nietszeggende. Maar ik 

herinner me nog alle dromen die speciaal en belangrijk waren. 

 Misschien kunnen niet alle mensen hun dromen zo goed onthouden als 

 jij. 

Tuurlijk, dat is mogelijk. Begeleid jij ook een groepje mensen die hulp nodig 

hebben met het herinneren van lessen van de nieuwe planeet? 

 Ja, ik droomde dat onze vriend bij me kwam en me dertien namen gaf 

 van mensen die naar me toe zouden worden gestuurd. 

En, zijn er al enkele toevallig op je pad gekomen? 

 Jazeker. Heb je trouwens zin in een lekker boswandeling? Dan kunnen 

 we onderweg verder babbelen. 

Het bos? Ja heerlijk. 

 

Evi: Hai Fygo en Roos, kom maar gauw binnen, op zolder is het warmer dan 

 hier. Senna en Jelte zijn er al. 

Fygo: Há jong-en-lui ! 

Roos:  Há oud en actief, haha. 

Senna: Zijn jullie melig of zo ? 

F: Ja nogal, we hebben een proefwerkweek achter de rug. Dan moet ik  

 een hele week lachen inhalen. 

E: Heel belangrijk, hahaha! 

Jelte: De les van Sofia is ook belangrijk, maar ik heb er wel wat vragen over. 

E: Kom maar op. 
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J: Sofia zegt dat alles goed is, omdat de wrijving nodig is en dat je 

 daardoor over jezelf leert. Dat snap ik wel, maar dat je álles goed moet 

 vinden… tja dat vind ik toch wel raar. 

F: Ráár? Bezópen zul je bedoelen! Je kunt toch niet álles zomaar 

 goedkeuren in de wereld?! Moet je dan moord en doodslag 

 goedkeuren? Stelen mág dan ineens en bedriegen ook. O ja en 

 discrimineren en oorlogje voeren idem dito! Dan kun je net zo goed 

 gelijk alle legers en politie opdoeken, want álles mag en alles is goed. 

E: Ik begrijp je felle reactie wel hoor, het maakt iets in je los. 

R: In mij ook, want ik vind dat ons Sofiaatje dit keer toch wel erg de plank 

 misslaat. 

E: Of je begrijpt haar niet. 

R: Ik begrijp het wél, ik vind dat Fygo gelijk heeft. We moeten toch leren 

 hoe we vreedzaam naast elkaar kunnen leven. Dan moet eerst al dat 

 schorem toch de gevangenis in. 

S: En dát is nu oordelen. Besef je wel wat er aan crimineel gedrag vooráf 

 gaat? Misschien hebben ze wel een afschuwelijke jeugd gehad? 

 Volgens mij moet je je steeds het waarom afvragen. 

F: Dat kun je niet weten, omdat karma zo ingewikkeld is, volgens Sofia. 

R: Ja maar iedereen kan toch op zijn vingers uittellen wat er gebeurt als 

 ie een winkel berooft, 200 kilometer per uur scheurt midden in een stad 

 of een kind mishandelt! 

J: Dáár zijn nu de wetten voor gemaakt, zodat er geen buitensporige of 

gevaarlijke dingen gebeuren, waardoor anderen benadeeld worden of 

onnodig pijn lijden.  

F: Maar ze gebeuren tóch, ondanks al die wetten. Kijk maar eens in de 

 krant; élke dag staan er massa’s overtreders van die wetten in. 

S: Er gebeuren inderdaad de vreselijkste dingen in de wereld… ik kan er 

 niet goed tegen. 

E: Misschien kunnen we daarom beter leren naar onze ínnerlijke wetten te 

 luisteren. Of misschien moeten we er een letter t uitlaten: innerlijk wéten 

 in plaats van innerlijke wetten. Als er van buitenaf wetten worden 

 opgelegd, zijn er altijd mensen die het er niet mee eens zijn en het 

 gewoon toch blijven doen. 

S: Hoe zie jij dat dan, dat innerlijk weten? 

E: Leren luisteren naar je innerlijke stem. 

F: En als die innerlijke stem dan zegt dat je gerust met een Porsche mag 

 scheuren? 
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J: Jij altijd met die Porsche! 

F: Nou vooruit, een ander voorbeeld. Als je vanbinnen sterk de behoefte 

 voelt om iemand te verkrachten? Dan zal die innerlijke stem je écht niet 

 tegenhouden, dat weet ik zeker. 

E: Ik heb daar ook over nagedacht, Fygo. Als iemand geen geweten 

 heeft, dat heeft ie het niet ‘geweten’. Hij weet het écht niet, daardoor 

 doet hij wat hij denkt te moeten doen. Hij handelt dan uit 

 onwetendheid vanuit zijn oergevoelens en zijn emoties.  

F: Zoals een oermens, bedoel je? 

E: Iedereen heeft nog een stukje oermens in zich. Sofia zegt dat alles 

 dualistisch is, twee kanten heeft. Ik denk dat iedereen iets laags in zich 

 heeft en iets hoogs; Eén deel om te overleven, waarbij je geen rekening 

 houdt met een ander en één hoger zelf, waarmee je je geestkracht 

 inzet om te scheppen, waarbij je de ander respecteert. 

S: Da’s mooi, Evi, wat je daar zegt. Iemand met een laag geweten, kan 

 er eigenlijk niets aan doen dat hij nare dingen doet. Hoe kun je deze 

 mensen eigenlijk helpen? 

R: Door ze af te zonderen van de maatschappij, denk ik. Dan kunnen ze 

 er eens aantal jaartjes over nadenken wat ze fout hebben gedaan. 

E: Denk je dat dat helpt? 

R: Denk het wel ja. 

J: Waarom zijn er dan zoveel draaideurcriminelen? 

R: Omdat ze niet lang genoeg hebben vastgezeten natuurlijk. 

J: Of omdat ze zelf nog nooit zelf gevoeld hebben hoe het is om 

 slachtoffer te zijn. 

R: Tja, alles is toch oorzaak en gevolg, dat moeten ze maar leren, toch? 

S: Waar blijft ons mededogen dan? 

R: Met medelijden bereik je niets. 

E: Maar met straffen evenmin denk ik. Iemand die een ander iets aandoet, 

 bestraft altijd zichzelf al, omdat alles oorzaak en gevolg is. Door zijn 

 daad trekt ie vanzelf aan wat hij de ander heeft aangedaan. Door dat 

 gevolg, gaat hij op een later tijdstip precies voelen wat voor ‘n gevoel 

 de ánder kreeg door zijn toedoen. 

 Daarom denk ik dat het zinvoller is iemand te helpen zich hiervan 

 bewust te worden, dan alleen een gevangenisstraf.  

J: Ja, dat bedoel ik ook. Maar hóe? 

E: Ik ken iemand die yogales in een gevangenis geeft. Ze leren daar zich 

 te ontspannen en mediteren. Met meditatie ontdekken ze zichzelf, hoe 
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 ze de dingen beleven en voelen. Dan leren ze langzaam maar zeker 

 zien vanuit welke lagere behoefte hun crimineel gedrag is ontstaan en 

 deze te omarmen in plaats van deze te veroordelen. Dit omarmen is 

 een hoger aspect in ieders zelf, want het is de eerste stap naar niet 

 oordelen van een lager aspect. Ze krijgen hierdoor meer zelfrespect en 

 dáárdoor respect voor anderen. En dit bewustwordingsproces is het 

 begin van hun weg terug naar de maatschappij. 

J: Oké, da’s mooi. 

F: Dit is een echte eye-opener voor mij! Maar toch ik zie nu nog steeds 

 niet hoe het in de praktijk zal werken. Moet je iedereen maar gewoon 

 zijn gang laten gaan? Sofia zegt dat alle ervaringen nódig zijn, maar 

 dan  wordt het een flink zootje hier! 

R: Misschien kan het toch zoals Evi zegt: tijdens gevangenschap deze 

 mensen helpen met bewust worden. 

J: Ja, dat vind ik ook wel een strak plan. 

S: Is élke misdadiger echt te helpen? 

E: Ja, als wij anders kunnen denken, helpen we alle mensen. Daarnaast 

 zouden we anderen de kans ontnemen om te groeien als ze niet 

 mogen doen wat wij met zijn allen betitelen als slecht. 

J: Hoe bedoel je? 

E: Iedereen wordt geboren, in een bepaald gezin, in een bepaalde 

 situatie met bepaalde ideeën en verlangens. Als we daarover oordelen 

 en hen tegenhouden in het tot stand brengen van hun eigen ideeën, 

 dan kunnen ze er niet uit zichzelf achterkomen, wat de gevolgen van 

 die ideeën zijn. 

F: Je móet mensen toch duidelijke regels leren, waaraan ze zich moeten 

 houden in de maatschappij? Je kúnt dan toch niet anders dan hun 

 criminele ideeën proberen tegen te houden. 

E: Ik ben het met je eens, het is en blijft een moeilijke kwestie. Ik denk dat je 

 zou moeten beginnen bij de geboorte. Als je als kind al de gevolgen 

 van je eigen keuzen mag ervaren, dus zonder dat iemand je belemmert 

 door allerlei oordelen, misschien dat je dan op latere leeftijd niet 

 crimineel wordt. Opvoeden wordt dan een beetje sturend begeleiden 

 en het kind laten  ervaren wat de gevolgen zijn van zijn zelfgekozen 

 daden. Door het positieve gedrag te complimenteren, in plaats van het 

 negatieve te bestraffen, krijgen kinderen zelfvertrouwen en een positief 

 zelfbeeld. 
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R: En daardoor zullen ze later bij anderen ook eerder het mooie zien in 

 plaats van commentaar te geven op alles wat niet goed is. 

S:         Mijn ouders hebben dat blijkbaar nog niet helemaal gesnapt…  

E: Daarom voel jij nu zo goed aan hoe het beter zou kunnen zijn. 

R: Evi, kun je nog eens een voorbeeld geven van waarover je beter niet 

 kunt adviseren of oordelen? Niet over criminaliteit, maar iets ánders? 

E: Nou, stel dat iemand de illusie heeft dat een eigen zaak, het hoogst 

 haalbare geluk en voldoening zal brengen en ik zou zeggen: “Nee, in 

 een eigen zaak is absoluut geen geluk te vinden. Je wordt er alleen 

 doodmoe van en je loopt allerlei financiële risico’s”, dan leg ik hem mijn 

 mening op. Mocht hij naar me luisteren kan hij nooit echt ontdekken 

 hoe het voelt om een eigen zaak te hebben. 

R: Duidelijk. 

S: Toch nog even over criminelen; zou het ook kunnen zijn dat criminelen 

 óns weer helpen om mededogen te leren? 

E: Zéker is dat mogelijk. Alles heeft immers twee kanten, twee energieën 

 die elkaar beïnvloeden en versterken.  

 Iedereen is dan ook elkaars leraar en leerling tegelijk. 

 We hebben het eigenlijk nog niet gehad over compromissen sluiten. 

 Sofia zegt dat het afhankelijk is van ons bewustzijn in welke mate wij in 

 staat zijn compromissen te sluiten, als we eenmaal het besef hebben 

 dat alles goed is. 

 Vinden jullie het een idee om vanaf nu onszelf regelmatig af te vragen 

 of we compromissen kunnen sluiten én of wij écht in staat zijn om 

 werkelijk te voelen dat álles goed is en dat alles nodig is? 

S: Moeilijk, maar niet onmogelijk, als je het mij vraagt. 

J: Zou dat besef  automatisch in ons groeien of moeten we daar moeite 

 voor doen? 

E: Beide, denk ik. Herinner je je nog dat onze vriend op de nieuwe planeet 

 zei: “Als jij de eerste stap zet, helpt God je mee”? 

F: Mag ik eerlijk zijn? Ik herinner me het niet meer en ik wil eigenlijk nu 

 liever stoppen, mijn hersens lopen over? 

J: Hersens? Heb jij die dan? Haha. 

F: Nou ja, vooruit, zaagsel dan. 
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M 
 
Dag lieve Evi. Ben je er weer klaar voor?  
Zag je vorige keer hoe mensen geneigd zijn om één zin uit de tekst te 
pikken en de context te vergeten? Ieder reageert vanuit zijn eigen  
beleving en emotie. Dat komt omdat ze het nog niet volledig kúnnen 
begrijpen vanuit hun hart. Ze hebben die bepaalde ervaring nog niet 
gehad, dus kun je hen niet aanrekenen. Je neemt het een peuter 
tenslotte toch ook niet kwalijk dat hij geen moeilijke wiskundesom kan 
maken. Onthoud dit Evi, omdat er altijd mensen zijn in je omgeving die 
zich gekwetst voelen, terwijl je bedoelingen helemaal zuiver zijn.  
 
Dit keer wil ik jullie wat vertellen over  
GELIJKHEID.  
In God is alles en iedereen gelijk. Vergelijk God met de zon: deze schijnt 
voor alles en iedereen, ongeacht, ras, kleur, rijk, arm en 
bewustzijnsvorm.. In élke vorm is God als liefdevolle energie aanwezig.  
Ook al zijn de vormen van elk deel van de schepping verschillend en 
afscheiden van elkaar, de Goddelijke energie in al die vormen is gelijk 
en vormen samen een eenheid. Vergelijk het met puzzelstukjes die nog 
los in een doos zitten; je ziet alle losse stukjes als chaos. En toch 
vormden ze oorspronkelijk één afbeelding. Één afbeelding is in duizend 
stukjes geknipt. Eén God is in miljarden stukjes ‘geknipt’.  
Elk puzzelstukje is éven belangrijk om de puzzel compleet te laten zijn. 
In God is óók elk onderdeel even belangrijk om God compleet te laten 
zijn. Geen enkel onderdeel kan zónder het andere onderdeel.  
We móeten elkaar beïnvloeden, om meer wrijving, dus meer bewustzijn 
tot stand te brengen. Weet je nog: God ín ons is uitdijende -groeiende- 
kracht. Daarom hebben alle mensen elkaar nodig. 
Nog een andere vergelijking: Kijk eens naar je eigen lichaam; geen 
enkele cel kan gemist worden en elke cel beïnvloedt de andere cel en 
werkt ermee samen. Doe eens alsof alle wereldbewoners je eigen 
lichaamcellen zijn, je verstoot toch ook niet één van je miljarden cellen.  
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God is een schitterend wervelend netwerk van liefdevolle energie, 
ontelbare cirkeltjes die vanuit zichzelf continu in beweging zijn.  
Kijk op deze manier eens naar het geheel van de zichtbare én 
onzichtbare wereld.  Zie dat iedereen als deel van dat geheel gelijk is, 
niémands aandeel is méér of minder belangrijk.  
Wat zou een rijke westerling nu moeten zonder de arme zuiderling? 
Kan hij leren zonder die dualiteit, het verschil?  
Nee! Juist door het verschil  heeft hij de kans waardering op te brengen 
voor de materie, voor zijn welzijn, voor zijn gezondheid. En misschien 
stimuleert armoe zijn barmhartigheid wel of zijn mededogen. 
En andersom; hoe kan iemand die hier woont, iemand aan de andere 
kant van de wereld beïnvloeden? Kijk bijvoorbeeld eens hoe bepaalde 
denkwijzen: zoals saamhorigheid, gelijkwaardigheid, loyaliteit, 
verdraagzaamheid, andere mensen als voorbeeld kunnen zijn, indien 
zij te kampen hebben met ongelijkheid en minderwaardige behandeling. 
Door onder andere televisie wordt voor de meeste mensen duidelijk dat 
het ook ánders kan. Daarom stromen allerlei volkeren nu door elkaar, 
zodat ze van alle verschillen van elkaar kunnen leren. Kijk maar eens 
naar de vele vluchtelingen die naar het westen gaan. 
Hoe leert de mens? Eerst observeren ze, dan beoordelen ze door de plus 
en minpunten naast elkaar te zetten en vervolgens trekken ze een 
conclusie hoe ze het zelf willen gaan doen.  
De mens is overigens het enige wezen dat dit kan. 
Die plus en minpunten zijn meningen die ontstaan uit ervaringen of 
aangeleerd door de omgeving. Samen met het zielsbewustzijn, vormen 
al deze meningen de persoonlijkheid, het ego van de mens. Door het ego 
denkt de mens in afgescheidenheid. Iedereen wil zich onderscheiden 
van anderen. Natuurlijk is iedereen ook anders  qua denken en 
bewustzijn, gevoelens en ervaringen, maar in wézen is niemand 
afgescheiden, maar juist verbonden door middel van de Goddelijke 
geest. En dát maakt alle mensen gelijk. Wanneer je jezelf sterk 
identificeert met het ego - de persoonlijkheid - ben je niet in staat de 
ander als je gelijke te zien. Je ontkent het gehéél, waar je deel van 
uitmaakt. En als je het geheel, de eenheid niet kunt zien, dan blijf je 
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voor jezelf opkomen, voor jezelf vechten en je eigen meningen het 
belangrijkst vinden. Je blijft in je eigen coconnetje, dat is veilig, dat ken 
je. Maar wanneer je bewustzijn is gegroeid naar ‘wij-bewustzijn’, dan 
proef je het ware liefdesbewustzijn. Vanuit het oogpunt van dit 
bewustzijn weet je dat als je jezelf verbetert, de wereld met je mee 
verbetert. Je draagt verantwoordelijkheid voor iedereen. Jij zet met je 
gedachten iets in beweging wat gevolgen heeft voor iedereen die 
bestaat.  
Dag lieverd, slaap zacht. Sofia. 

 
Merci beaucoup Sofia, voor deze mooie vergelijkingen. Ik denk dat ze het op 

deze manier goed kunnen bevatten. Op de nieuwe planeet was het  

wij-bewustzijn veel vanzelfsprekender, terwijl het in deze dualistische wereld 

alleen een onvervuld verlangen schijnt te zijn….  

Op dit soort momenten wil ik het liefst terug naar de nieuwe planeet. Vooral 

als ik dan ook nog al die nare berichten in de krant lees. Wat doen al die 

mensen elkaar toch aan… ik begrijp werkelijk niet hoe dat mogelijk is, zelfs ná 

onze lange periode op de nieuwe planeet. Iedereen is er toch geweest! 

Iedereen heeft toch mogen leven in die schitterende liefdevolle sfeer. Hoe kan 

het nou, dat na een paar jaar al, zoveel mensen alle lessen zijn vergeten? 

Ik weet het… het was voor de meesten niet meer dan een prettige droom, 

geen realiteit. Voor mij was dáár de realiteit en het leven hier een droom. Wil ik 

me te graag aan die droom vasthouden, Sofia?  

 Ach liefje, je hoeft niet te twijfelen. Je weet toch dat de eeuwige 
 geest werkelijkheid is en dat het lichaam, je tijdelijke jasje op 
 aarde is? Alles wat je om je heen ziet is gecreëerd door de mensen 
 zelf. Omdat de mens onbewust is van wat hij denkend schept, 
 schept hij soms rare, moeilijke situaties. Maar al die creaties zijn 
 nodig voor de mens om te kunnen leren. Weet je wat, ik kom je 
 vannacht ophalen, zodat je weer even kunt opladen met de  fijne 
 energie van de nieuwe planeet. 
Ooo, is dat echt waar? Dát is helemaal geweldig! Ik verheug me erop om bij u 

te zijn! Ik kan bijna niet wachten… Nou, dan zal ik maar eens snel gaan slapen, 

dan is de nacht lekker lang. 
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 Hallo Evi, wat heerlijk om je eindelijk weer in mijn armen te 
 kunnen sluiten. 
O Sofia, koningin van mijn hart, u bent nooit weggeweest uit mijn gedachten 

en toch heb ik u vreselijk gemist. 

 Ik jou ook. Waar wil je nu het liefst naar toe? 
Ik hoef nergens heen, ik wil alleen maar met u sámen zijn. Uw serene energie 

voelen…. 

 Kun je mijn energie niet voelen als ik de lessen doorgeef? 
Een beetje wel natuurlijk, maar niet zoals nu. Mijn hart voelt nu zo open. 

 Ik weet wat je bedoelt. Dat is de liefde die stroomt…Leg je hand 
 eens op mijn hart… nu draag je mijn liefde voor altijd met je mee. 
O Sofia… wat een prachtig geschenk. 

 Ik heb nog een verrassing voor je. Kijk maar eens, dáár bij de 
 roze vijver. 
Hé, maar dat is Wouter, mijn overleden broertje!  

O wat supergeweldigmagnifiek! Wóuter!!! Wouter! Oooh wat lang geleden. 

Vlieg in mijn armen! Hóeioeioei, we zwieren rond net als vroeger. 

 Hé allerliefste zus, wat ben ik blij blij blij!  

Hoe komt het dat je al zolang niet meer in mijn dromen bent? 

 Omdat ik overdag al heel vaak bij je ben. Voel je me niet? 

Uh nee, niet echt. 

 Ik voel als een koud briesje. Soms plaag ik je en zet ik je radio ineens 

 aan en ik knipper wel eens met je lamp. 

Aháá, was jij dat, ondeugende plaaggeest? 

 Hahaha. Ga je mee naar de oranje waterval? Daar worden al je 

 emoties gezuiverd, weet je nog? 

Jááá, goed idee! 

 
En zo beleefde ik vannacht een heerlijk avontuur op de vertrouwde nieuwe 

planeet. De herinnering zit nu weer steviger verankerd in mijn geheugen en ik 

kan er nu weer een poosje tegen. 

 

Senna: Goeiemiddag Evi. Ben ik de eerste? 

Evi: Ja, kom maar binnen. Hoe gaat het met je? 

S: Nu ik toch alleen met je ben, wil ik je even een geheim vertellen. 

E: Een geheim? Oké, kom maar op. 
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S: Ik weet niet wat er met me aan de hand is, ik kan bijna niet eten en niet 

 slapen. Ik voel me zo opgewonden. Je weet wel, zo’n gevoel dat je de 

 hele dag wel kan zingen en dansen.  

E: Ben je misschien verliefd? 

S: Oei, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk de hele dag alleen maar aan 

 hem. 

E: Wie is die ‘hem’? 

S: Tja, jij kent hem ook. 

E: Aha, ik denk dat ik het weet. Is het Jelte misschien? 

S: Ja, raar hè? 

E: Raar? Nee joh, niets is raar. Het is gewoon zo. Weet Jelte dit? 

S: Nee nee en dat wil ik graag zo houden. Niet aan hem vertellen hoor! 

E: Natuurlijk niet, als de tijd er rijp voor is, zul je het hem zelf wel vertellen. 

S: Poehpoeh, ik ben blij dat ik het je heb verteld. Nu zit het niet meer zo 

 vast in mijn gedachten. Gelukkig nét op tijd, daar komt de rest aan. 

 Echt niks verklappen hè! 

E: Nee, natuurlijk niet. My lips are sealed. 

Fygo: Gij zijt gegroet allemaal. 

Roos: Hai knuffelbeer van me. 

F: Ssst, niet iedereen hoeft mijn koosnaam te horen. 

Jelte: Tja, té laat. Nu hebben we het al gehoord, hè knuffelbeertje. 

F: Jee zeg. 

Senna: Maakt toch niks uit, ‘t Klink toch lief. 

F: Ik ga er van blozen… 

E: Zullen we beginnen? Wat vinden jullie van deze tekst? 

J: Zoals altijd weer bijzonder. Ze maakt dit keer goede vergelijkingen, zoals 

 die puzzelstukjes en die lichaamscellen. 

S: Wat zou ze bedoelen met die bewegende cirkeltjes? 

E: Wel, ik heb ooit een soort visioen gehad.  

 Ik zag dat de hele universum gevuld is met een bepaald soort energie. 

 Die energie is geen wervelwind of zo, maar heeft een bepaald netwerk 

 met allemaal kleine cirkeltjes, die allemaal ten opzichte van elkaar 

 draaien.  Heel wonderlijk allemaal… 

S: Nou, dat kan ik me voorstellen zeg…. Hoe zou het komen dat jij deze 

 energie wel kunt zien en wij niet? 

F: En hoe komt het dat jij méér weet dan wij? 

E: Ik weet niet méér dan jullie, maar ik weet andere dingen. Jullie weten 

 op een ander gebied weer meer dan ik. En waarom ik die energie kon 
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 zien? Ik weet het niet precies, maar misschien om het aan anderen te 

 vertellen, zodat anderen zich een beter beeld kunnen voorstellen van 

 eenheid. 

J: Voor mij werkt het in ieder geval wel. Ik kan niet zo goed abstract 

 denken en daarom is voor mij een beeld belangrijk. 

F: Dat geldt ook voor mij.  

R: Hoe ontstaat eigenlijk de beweging van deze energiecirkeltjes? 

E: Ik denk dat wij met onze gedachten energie laten bewegen. Wij zijn 

 immers scheppers met onze gedachten. Wij trekken andere energie 

 naar ons toe, met onze gedachten. 

S: Kan ik het zo zien, dat andere cirkeltjes een poosje rondom mijn eigen 

 cirkeltjes draaien, tot ik weer iets anders heb bedacht? 

E: Denk wel dat het zo ongeveer werkt. 

S: Mooi zeg. 

F: Sofia vertelt iets over de beïnvloeding van mensen in een ander 

 werelddeel. Je kunt het geheel volgens mij pas goed zien, als je niet 

 meer alleen maar denkt dat je eigen ideeën de enige en de beste zijn. 

 Pas dan kun je openstaan voor andere ideeën. Neem nu de Oosterse 

 geneeswijzen eens. Vroeger wilde niemand hier in het Westen iets over 

 horen en nu zit er in elk dorp wel een acupuncturist. Ik hoorde laatst 

 dat iemand in een gewoon ziekenhuis verdoofd werd met 

 acupunctuur. 

E: Inderdaad Fygo, we kunnen veel leren van elkaars mooie ideeën. Als je 

 de eenheid ziet,  zie je vanzelf prachtige invallen, die de wereld optillen 

 naar een hoger plan. Herinner je nog dat iemand enkele jaren geleden 

 het microkrediet bedacht? 

R: Wel van gehoord, maar ik weet niet precies meer wat en hoe. 

F: Ik weet het nog wel. Iemand die arm is, kan een klein bedrag zonder 

 rente lenen, om zelf een klein bedrijfje te starten. Met het geld dat ie 

 dan verdient, kan ie makkelijk zijn lening terugbetalen. Die persoon voelt 

 zich beter, omdat ie de gelegenheid heeft gekregen zelf zijn brood te 

 verdienen, dat is erg goed voor zijn eigenwaarde. Hij of zij kan zijn of 

 haar gezin onderhouden en de economie van het land gaat er op 

 vooruit. Ik vind het in ieder geval een hartstikke goed initiatief. Volgens 

 mij heeft deze man met dit idee de Nobelprijs voor de vrede gekregen. 

E: Dat heeft hij dubbel en dwars verdient, want er is hierdoor heel wat 

 veranderd in de wereld. Laatst was er op tv ook iets moois. In een arm 

 land werden door vrouwen rieten manden gemaakt. Deze werden 
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 verkocht aan Nederland. De winst die hiermee werd verdiend, werd 

 weer teruggestuurd naar de makers van de manden. Dat ligt helemaal 

 in het verlengde van de ideeën die gemaakt werden op de nieuwe 

 planeet, om de aarde te verbeteren. Op deze manier staan de 

 volkeren écht naast elkaar. Rijk helpt arm en arm helpt rijk. Mooier kan 

 haast niet.  

S: En iedereen voelt zich er béter door. Eén en één wordt hierdoor méér 

 dan twee. Dat is toch ook wat Sofia ons leerde? 

J: Ja, dat klopt. De mensen beïnvloeden elkaar echt positief als ze de 

 eenheid en gelijkheid willen en kunnen zien. Hoe zou het besef van 

 eenheid  kunnen groeien, zodat je weet dat je géén afgescheiden 

 schepsel bent? 

E: Ik denk dat het stapje voor stapje gaat. Ervaring, dat is de sleutel denk 

 ik. Door oorzaak en gevolg krijg je ervaringen. Onze ontwikkeling hier op 

 aarde gaat van ego naar liefde. Ego is het besef van afgescheidenheid 

 en liefde is het besef van verbondenheid en eenheid. 

S: Dan hebben we met zijn allen nog genoeg te leren. 

E: Zeker, we zijn nooit klaar met leren. 

R: Nóóit klaar? Dat is frustrerend! 

E: Hoezo frustrerend? Je kunt het ook zien als oneindige 

 groeimogelijkheden. 

R: Mmm, tja als je ’t zo bekijkt… 

F: Zie je nou wel, mijn lieve honeybee, je moet alles positief bekijken. 

R: Honeybee? Weer iets nieuws? 

F: Ja, je knuffelbeer wil honing. 

R: Straks krijg jij een likje honing van jouw honeybee, goed? 

J: Ja, zo kan ie wel weer, stelletje verliefde pubers. 

R: Moet jij nodig zeggen. 

J: Hoezo? 

R: Mijn ogen bedriegen me niet. 

J: Hè? 

R: Je weet wel, op het schoolfeest, buiten. 

J: Oe…  

E: Hebben alle pubers zin in een patatje? Pap en mam zijn niet thuis, dus 

 kan ik  lekker een keer een ongezonde vette hap gaan eten. Wie heeft 

 er zin om mee te gaan? 
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En zo werd de middag gezellig afgesloten. Hé, de telefoon… wie zou dat zo 

laat nog zijn? 

S: Hoi, met mij. 

E: Hé Senna. 

S: Ik wil je graag nog even iets vragen. 

E: Waar gaat het over? 

S: Over het schoolfeest. Ik hoorde Roos vanmiddag iets zeggen tegen 

 Jelte. Was hij op het schoolfeest soms met een meisje? En zo ja heeft ie 

 gezoend? 

E: Uh.. waarom wil je dat weten? 

S: Dat kun je toch wel raden. Ik heb het je vanmiddag nog verteld. Mijn 

 geheim, je weet wel. 

E: O ja natuurlijk, je bent verliefd op Jelte. Tja… ik weet niet goed hoe ik 

 het je kan vertellen… 

S: Zie je wel, ik wist het… hij heeft al verkering. 

E: Nee, dat denk ik niet. Weet je, ik vind het moeilijk en toch zal ik eerlijk 

 tegen je zijn. Jelte heeft mij een kus gegeven op het schoolfeest. Hij is 

 verliefd op me, maar ik niet op hem. 

S: Echt niet? Ben jij niet op hem? 

E: Nee, ik mag hem heel erg graag als vriend, maar ik ben niet verliefd. 

S: O gelukkig, dan maak ik nog een kans. 

E: Misschien moet je het hem gewoon vertellen. 

S: O dat durf ik nóóit… Jelte en ik hebben wel een aantal 

 overeenkomsten. We waren immers op de nieuwe planeet vaak in 

 dezelfde blauwe tuin, dan hoor je toch innerlijk bij elkaar, denk je niet? 

E: Dat zou best eens kunnen.  

S: Wat kan ik nu doen? 

E: Als je het niet durft te vertellen, schrijf hem dan een brief of zo. Vind je 

 dat makkelijker? 

S: Of een email. Staat dat niet stom? 

E: Om eerlijk te zijn, vind ik het stommer om niéts te doen. 

S: Ja, dat is ook weer waar. Ik zal er eens over nadenken. Dankjewel hè. 

E: Waarvoor?  

S: Ja gewoon.., dat je met me meedenkt. 

E: Oké, graag gedaan. Slaap lekker. 

S: Welterusten. 

 



114 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

N                                                                                  
 
 Dag lieverd, hoe gaat het nu met je? Heb je genoten samen met je 
 broertje bij de oranje waterval? 
Nou en of! Ik zou graag nog wat willen vragen over het vorige onderwerp; 

gelijkheid. Ik begrijp dat alles er moet zijn, maar eigenlijk kan ik nog steeds niet 

goed begrijpen dat mensen zo’n groot verschil máken. Verschil maken druist 

toch in tegen de héle kosmische wet!  

 Dat klopt Evi, één van de kosmische wetten is dat alles en 
 iedereen gelijk is.  
Als rijken niet zo hebzuchtig zouden zijn, zou er geen armoe zijn in de rest van 

de wereld. En wat ik nu zo raar vind, is dat praktisch niemand zich er 

verantwoordelijk of schuldig over voelt! Er sterven per dag duizenden kinderen 

aan honger. Sofia, ik word hier zo verdrietig van. Ik had echt gehoopt dat de 

lessen op de nieuwe planeet ervoor zouden zorgen dat we samen met alle 

aardbewoners veranderingen zouden aanbrengen, zodat alles eerlijk 

verdeeld zou worden. 

 Op de nieuwe planeet hebben we deze kennis aan alle mensen 
 gegeven, maar nu ze weer op aarde terugzijn, is het de bedoeling 
 dat ze met hun intuïtie leren voelen wat voor prachtigs diep in 
 zichzelf verborgen zit. Ieder mag het op zijn eigen unieke manier 
 ontdekken en vormgeven, want de mens is compleet vrij en 
 niemand, ook wij niet, hebben het recht om anderen te vertellen 
 hoe je je leven moet creëren. 
En toch zou ik willen dat ze er niet zo’n zootje van maken, met zo’n hoop 

verdeeldheid, ongerechtigheid en ongelijkheid. 

 Heb geduld, het gaat langzaam de goede kant op. Steeds meer 
 mensen worden bewust. Zullen we nu beginnen met het volgende 
 onderwerp? 
Goed. 
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Je weet vast nog wel wat CHAKRA’S zijn, maar ik wil het voor je 
vrienden nog eens uitleggen. 
Chakra’s zijn energiewielen, die je geest met je lichaam verbinden. 
Vergelijk ze maar met draaikolken of trechters van draaiende energie. 
Elk chakra bevat een bepaald soort energie die bij een 
bewustzijnstoestand hoort. Via de chakra’s kun je energie opnemen uit 
het universele energieveld. Via de chakra’s gaat deze energie naar 
bepaalde klieren, zenuwknopen en organen. Alle zeven chakra’s zijn 
door middel van energiebanen verbonden met het hoofdkanaal dat 
langs de wervelkolom loopt. Deze energie is erg belangrijk voor het 
gezond functioneren van je auraveld en je lichaam.  
 
Dit zijn de plaatsen van de zeven hoofdchakra’s; 
1e: tussen stuitje en schaambeen, deze opent zich naar onderen. 
2e: ter hoogte van je bilplooi, gaat deze naar voren tot net boven je    
    schaambeen. 
3e: bij je 4e lendenwervel gaat hij naar voren tot net boven je navel.  
4e: tussen je schouderbladen gaat hij naar voren, ter hoogte van je hart. 
5e: ter hoogte van je nek opent ie zich in het kuiltje van je keel 
6e: tussen de wenkbrauwen. Dit chakra wordt ook wel 3e oog genoemd. 
7e: op de top van het hoofd opent deze zich naar boven. 
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Zie de chakra’s als een soort toegangspoorten, waardoor bewustzijn, 
informatie en levenskracht in je lichaam kan komen. Via deze poorten 
kun je liefdevolle trillingen uitzenden naar andere wezens in de wereld. 
Elk chakra bevat informatie/bewustzijn op het gebied van het 
lichamelijke, emotionele, verstandelijke en spirituele. Als een chakra 
onder-of overactief is, kan dit zich uiten in lichamelijke klachten. Als je 
eerste chakra niet voldoende energie bevat, kun je erg moe worden of 
lage rugklachten krijgen. Op het emotionele vlak kunnen dan je 
negatieve emoties niet goed afgevoerd worden. Op het verstandelijke 
gebied ben je dan bijvoorbeeld gemakkelijk beïnvloedbaar en op 
spiritueel gebied is dan het zwakke punt: zweverigheid, waardoor je 
hoofd overstroomt met denken.  
 
De volgende kenmerken horen bij de chakra’s: 
 
1e: gronden (aarden) en basisbehoefte 
2e: emoties en seksualiteit 
3e: macht en wil 
4e: liefde en evenwicht 
5e: communicatie en creativiteit 
6e: intuïtie en helderziendheid 
7e: denken, inzicht en bewustzijn 
 
Het is goed te leren ontdekken welke chakra’s er geblokkeerd of uit 
balans zijn. Dit kun je dan leren vertalen naar je dagelijkse leven.  
Door bepaalde chakra-oefeningen te doen, kun je je lichaam, emoties, 
denken en bewustzijn in balans krijgen. Je kunt bijvoorbeeld door een 
chakra in- en uitademen. Ook kun je ze laten draaien. 
Bij een man draait het eerste chakra rechts om, het tweede links, dan 
verder alle oneven chakra’s rechts en de even nummers links. Bij een 
vrouw is dat precies andersom: alle oneven chakra’s links om en de 
éven rechts om. Bedenk maar dat er een klokje op je buik ligt, met de 
cijfers naar voren wijzend. De 12 staat boven en de klok draait dan bij 
rechtsom, naar de richting van je rechterbeen. 
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Het 1e chakra opent zich naar onderen, de 7e naar boven en al de 
andere naar voren.  
Alle chakra’s zijn verbonden met een soort hoofdweg in je ruggenmerg, 
die heet Sushumna. Onze geestelijke energie ligt als een slang opgerold 
onderin je rug in de Sushumna. Als je geboren wordt, ga je allerlei 
dingen meemaken, waardoor je geestelijke energie wakker wordt en via 
de chakra’s kan opstijgen. Dit heeft wat meer uitleg nodig. 
Kijk, als je water in een ketel op een vuur zet, gaat het koken en 
verandert het in stoom. Stoom heeft geen vaste vorm meer, maar zodra 
de stoom weer afkoelt, verandert het terug in water. 
Zo gaat dat ook bij mensen; de innerlijke wrijving - zoals 
angst,verdriet, ziekte en allerlei andere ervaringen - werkt als een 
vuur. De levensenergie (water) onderin je rug wordt warm, stijgt 
hierdoor langzaam op en verandert in geest (stoom). 
De levensenergie stijgt van de 1e chakra stap voor stap naar de 7e 
chakra. Bij elk chakra heb je steeds meer ervaring opgedaan en ben je 
wat wijzer geworden. Je groeit dus van eigenbelang naar 
verbondenheid. 
Dit proces van vergeestelijking gaat natuurlijk niet zo snel als een ketel 
water koken en kan vele levens duren. Vergeestelijking is hetzelfde als 
zelfverwerkelijking, je maakt het ware zelf - je liefdevolle geestelijkheid 
- wáár in je lichaam. 
Dit lijkt een heel theoretisch verhaal, maar als je er mee aan de slag 
gaat, zul je zien dat je ze steeds beter leert voelen. Evi zal de oefeningen 
verder uitleggen. 
Een dikke knuffel van Sofia. 
 
Een knuffel terug, Sofia. Ik zal de chakra-oefeningen die ik vroeger van Marie-

Sofie heb geleerd, samen met hen gaan uitproberen, goed? 

 Prima. Fijn dat je ze nog kent. Tot over twee weken, daag. 
Dag Sofia, tot horens maar weer. 

Ik zal eens kijken of ik nog een boek heb waar een plaatje instaat over de 

chakra’s. Dan kunnen ze zich misschien beter een voorstelling van maken. 

 

Hé mam, weet jij soms waar het chakraboek is?  
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 Volgens mij staat het op de tweede plank in de boekenkast, een 

 beetje links. 

Hebbes. Ik wil het zaterdag graag laten zien aan het groepje. 

 Laat mij ook nog eens kijken…. Weet je, ik vraag me wel eens af of mijn 

 chakra’s goed in balans zijn. Hoe kun je dat eigenlijk te weten komen? 

Ik heb van Marie-Sofie eens geleerd dat je je hand er nét boven kunt houden. 

Je voelt dan de energie uit dat chakra als warmte in je hand. 

 Bedoel je zó? 

Ja, voel je wat? 

 Een soort onzichtbaar kussentje wat tussen mijn buik en mijn hand zit. 

Precies. Dan kun je de verschillen misschien wel voelen tussen de dikten van 

de kussentjes. 

 Hé… ja… bij de tweede lijkt het kussentje dunner dan bij de vierde. 

Dat komt omdat je zo’n groot hart hebt, lief mamaatje. 

 En waarom is de tweede dunner, denk je? 

De tweede zegt iets over je emoties. Maak je je misschien een beetje zorgen? 

 Uh… ja eigenlijk wel. 

Wil je erover praten? 

 Tja… papa is nu al weer zo’n poos weg. Ik weet het wel… als je op de 

 grote vaart zit, dan hoort het erbij dat je soms weken achter elkaar weg 

 bent. Natuurlijk ben ik daar wel aan gewend, maar soms mis ik hem zo. 

Dat kan ik me voorstellen mam. Kun je ook zeggen wát je dan precies mist? 

 Zijn gezelschap… zijn vrolijke lach. Als hij thuis is, kunnen we zo heerlijk 

 genieten samen. Soms praten we uren lang met elkaar en soms is het 

 genoeg om alleen maar bij elkaar te zijn. 

Jullie liefde vind ik zo mooi, mam. Ik kan er zo intens van genieten als ik jullie zo 

hoor schaterlachen als ik ’s avonds in bed lig. Vind je het misschien vervelend 

om alleen te slapen als pap er niet is? 

 Nu je het zegt… eigenlijk wel ja. 

Zal ik dan gewoon lekker bij jou komen liggen. Dan kunnen wij samen ook 

schaterlachen hoor! 

 Dan denk ik dat wij een chronisch slaapgebrek krijgen, want wij zijn 

 nooit uitgekletst samen. 

We kunnen ook afspreken dat we een half uurtje kletsen en keten en dan écht 

gaan slapen. 

 Nou, vooruit dan. Dat zou best eens gezellig kunnen zijn. Het hoeft niet 

 elke nacht hoor, zó eenzaam ben ik nu ook weer niet. 

Als je maar niet snurkt, zoals papa hoor, hihi. 
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Jelte: Hoi Evi. 

Evi: Hé Jelte, hoe gaat het? 

J: Best hoor.  

E: Voel je je niet meer bezwaard. Je weet wel over ons en zo. 

J: Valt mee. Ik denk nog wel vaak aan je, dat wel. 

E: Ik vind het nog steeds wel lullig voor je. 

J: Ach, laat maar joh, het zal wel slijten. De les die je mailde over de 

chakra’s is best moeilijk. 

E: Misschien dat het meer gaat spreken als we er wat mee gaan doen. 

J: Ik hoop het. 

Fygo: Hé neefje, ouwe makker. 

J: Hé jonkie. 

F: Al gehoord van tante Magda? 

J: Nee, wat is er met haar? 

F: Maagkanker. Ongeneeslijk. 

J: Dat kan toch niet waar zijn! Ze is nog veel te jong! 

Senna: Wat zal ze veel pijn hebben. 

Roos: Maagkanker… zou dat met het derde chakra te maken hebben?  

 Die  zit toch op de hoogte van je maag. 

E: Klopt, het zit een paar vingers breed boven je navel. Sofia zegt dat het 

 met de macht en de wil te maken heeft. Nu kun je je afvragen of dat bij 

 jullie tante één van de moeilijkheden is in haar leven. 

F: Als ik naar oom Freek kijk… hij is zo’n vreselijk autoritaire militair, dan kan 

ik me voorstellen dat tante Magda er wel flink mee in haar maag zit. 

E: Hoor je de uitdrukking? Ergens mee in je maag zitten. Spanning kun je in 

 je maag voelen, in je darmen of in je hoofd, eigenlijk overal wel volgens 

 mij. 

J: Dat spanning negatieve invloed heeft op de mens, is wel duidelijk. 

 Maar dat je er ook kánker van kunt krijgen, vind ik wel érg heftig. 

F: Zou oom Freek bij háár kanker hebben veroorzaakt? 

E: Dat is wel een beetje kort door de bocht gedacht. Je kunt nooit precies 

 zeggen wat de oorzaak is. Bij iedereen heeft een zelfde ziekte een 

 andere oorzaak, je kunt nooit zeggen: “Hij heeft een darmziekte en zal 

 wel een loslaatprobleem hebben”. Elke situatie is totaal uniek en vooraf 

 ontworpen door de zielen zelf en daarom kun je niet alles over een kam 

 scheren. Elke conclusie die je ergens aan verbindt, zegt iets van jouw 

 ideeën erover; hoe en wat je ziet door jouw ogen, met je eigen 
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 ervaringen die je eerder hebt gevoeld. Er zijn dus ontelbare mogelijke 

 verklaringen en één van die verklaringen zóu eventuéél kunnen zijn dat 

 je oom wel de trigger van haar ziekte is en persoonlijk denk ik daarbij 

 dat iemand anders nooit de echte veroorzaker kan zijn van je eigen 

 leed. 

F: Hoezo? 

E: Kijk, je tante en je oom zijn samen geïncarneerd met een bepaalde 

 bedoeling. Ze moesten allebei een les leren van elkaar. Als de één 

 autoritair is en de ander volgzaam, leert de volgzame voor zichzelf op te 

 komen en de autoritaire leert van de zachtheid van de volgzame. 

 Zonder elkaar konden ze de les niet leren.  

R: Dus eigenlijk hebben ze elkaar nodig om iets uit te werken en helpen ze 

hiermee elkaar. 

S: Ja, dat móet haast wel, wat zou ánders hun doel zijn hier op aarde? 

E: Goed gezien. Elke relatie is goed en wat erin gebeurt idem dito, ook al is 

 het anders dan jij het zou doen. 

S: Toch blijf ik het zielig vinden, dat iemand ziek wordt van spanning en 

 ellende.  

E: Natuurlijk is het zielig en tegelijkertijd helemaal goed om ervaring op te 

 doen. 

J: Ik vind dat wel hard klinken hoor, niemand wil toch kanker ervaren! 

E: Als je iets levensbedreigend krijgt, gebeurt er heel wat met je innerlijk. 

 Het is als een grote storm die alles op zijn kop zet. 

R: Op zijn kop zetten? Hé dan is het juist mooi, want dan word je verplicht 

 om je eigen chaos op te ruimen. 

E: Inderdaad Roos. Mensen veroorzaken heel wat chaos met hun eigen 

 denkpatronen. Daarom is het zo belangrijk om je eigen gedachten te 

 observeren en bewust te worden.  

S: Hoe zit het dan met kleine kinderen die kanker krijgen? Die kunnen er 

 toch helemaal niets aan doen of er over nadenken? 

R: Nee, lijkt me ook….. Kan het misschien karmisch zijn uit een vorig leven? 

E: Dit stuk vind ik ook super moeilijk, ik word er altijd zo verdrietig van als ik 

 hoor dat kinderen zo jong afscheid van het leven moeten nemen. Ze zijn 

 amper begonnen… Mijn broertje Wouter is overleden toen ie pas 4 jaar 

 was, aan een hersenvliesontsteking. Ik weet echt niet waarom het 

 nodig was dat ie maar zo kort bij ons was. 

J: Wat rot voor je, Evi… 
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E: Het zal wel helemaal kloppen, anders was het niet zo. Gelukkig zie ik 

 hem af en toe nog in de kleurentuinen in mijn dromen. En pas geleden 

 nam Sofia me mee en zag ik ‘m in het echt. 

J: Bijzonder zeg! Ik wou dat ik ook af en toe eens terug kon naar de 

 kleurentuinen. Heb soms echt heimwee…. 

S: Ik ook… echt waar.  

E: Zullen we nu verder gaan met de chakra’s? 

S: Ja. Onderaan de les staat dat jij ons wat oefeningen kunt leren, wil je 

 dat doen? 

E: Zo meteen. Weet je wat? Ik zal jullie eerst eens wat plaatjes uit dit boek 

 laten zien, zodat je kunt zien waar de chakra’s zitten. 

F: Het zijn de kleuren van de regenboog, zie je? 

E: Klopt. Ik realiseer me nu ineens weer dat de kleuren van de 

 kleurentuinen precies hetzelfde zijn. Het eerste chakra is rood en de 

 eerste tuin is ook rood. Het tweede chakra is oranje, het derde geel, het 

 vierde roze met groen, het vijfde aqua, het zesde blauw en het zevende 

 lila met wit. Ik kan me ook nog herinneren dat op de nieuwe planeet 

 alle kleuren anders aanvoelden. 

R: Ja, dat weet ik ook nog wel. Voor mij voelde roze het allerzachtste. 

J: Aqua vond ik erg verfrissend. 

S: Voor mij was korenbloemblauw intense rust. 

E: Voor mij was wit een prachtige mengelmoes van alle andere kleuren en 

 daardoor een volledig begrip van alle facetten van het leven. En voor 

 jou Fygo? 

F: Rood vond ik zo’n krachtige kleur. De kleur van daadkracht. 

E: Prachtig. Weet je ook dat wij vanzelf de kleuren in ons interieur en 

 kleding kiezen die het best bij ons past? 

F: Zie je wel, ik draag róóie sokken. Eens effe kijken wat Sofia daar van 

 zegt. Gronden en basisbehoefte. Klopt, ik vind het erg belangrijk wat ik 

 eet en drink, dat zijn mijn basisbehoeften. 

J: En aqua betekent creativiteit en communicatie. Wat zegt dat dan van 

 mij? 

S: Dat je je creatieve gedachten goed kunt uiten. 

E: Of dat je ermee bezig bent dat te leren. 

J: Aha. 

E: Kleuren hebben allemaal hun eigen trillingsgetal, net zoals alle 

 muziektonen hun eigen trilling hebben. Dus de tonen laten zichzelf zien 

 als kleur. 
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F: Hè, dat wist ik niet. 

E: Wij laten onszelf dus ook zien als kleur. Als je bepaalde emoties hebt, is 

 dat te zien als kleur in je aura, je energieveld dus. 

F: Kun jij aura’s zien? 

E: Soms wel, soms niet. 

R: Kun je het bij mij zien? 

E: Ga daar eens voor die witte muur staan. 

R: Oké. Zie je nu wat? 

E: Ja, ik zie aan de linkerkant naast je arm een laagje roze en boven op je 

 schouder zie ik een rood balletje. 

R: Grappig zeg. 

S: Kun je het bij mij ook zien? 

E: Bij jou zie ik een grote heldere lichtblauwe wolk om je heen. 

S: Hihi, voel me echt in de wolken. 

J: Ga jij eens voor de muur staan. Evi. Dan zal ik eens kijken of ik wat zie. 

E: Goed. Kijk me niet strak aan, maar kijk naar de omgeving van mijn 

 lichaam. 

J: Wooow, dit is mooi man.  Het is alsof achter jou een lamp staat. Er 

 schijnt een soort licht uit jou. 

E: Dat is bij iedereen zo, kijk maar eens als Fygo voor de muur staat. 

J: Verhip zeg, je hebt gelijk. Maar ik zie geen echte kleuren. 

E: Dat komt misschien nog wel, heb geduld. Op een dag zie je het ineens. 

S: Zullen we nu oefeningen doen?  

E: Goed, kijk eerst eens op deze afbeelding van de chakra’s. Kijk, het zijn 

 zeven bloemen met stengels, die van voren, richting je ruggengraat 

 lopen en daar komen ze uit op de hoofdstengel. Die hoofdstengel heet 

 sushumna en loopt van je stuit langs je hele rug, over je hoofd naar het 

 begin van je neus, daar waar je derde oog zit. Voel bij jezelf of je ze kunt 

 voelen met je handen. Hou je handen een klein stukje boven een 

 chakra en voel eens of je de energie kunt voelen. 

S: Wat moet je kunnen voelen? 

E: Warmte of een soort luchtkussentje op die plaatsen. 

R: Ja, ik voel het al. Hier zit er een en een stukje hoger ook. 

E: Mooi. Ga rechtop zitten. Je kunt in kleermakerszit gaan zitten of gewoon 

 op een rechte stoel. Ga dan nu met je aandacht naar je eerste chakra, 

 helemaal onder aan je stuit. Zie het als een rode bloem, die zich naar 

 onderen opent. Verplaats je adem van je neus naar je eerste chakra. 

 Adem rustig in en uit via die rode bloem. Rustig in en uit… in en uit.  
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 Voel hoe het rood van de bloem krachtiger en helderder wordt. 

F: Het kriebelt van onderen… 

E: Laat maar kriebelen, dat is goed. Ga nu met je aandacht naar je 

 tweede chakra, net boven je schaambeen, deze is oranje en opent zich 

 naar voren. Adem ook hier weer in en uit…. in en uit. Hou even vol. Nu 

 ga je je eerste met je tweede verbinden. Adem in door je eerste chakra, 

 voel hoe je adem via de hoofdstengel in je rug omhoog stijgt naar het 

 tweede, adem dan uit door het tweede chakra. Doe dit een paar keer. 

 Nu draaien we het om: adem in door het tweede en adem uit door het 

 eerste. 

 Goed…. nu is het derde chakra aan de beurt. Een klein stukje boven je 

 navel zit de derde bloem, geel is de kleur. Adem er kalm en beheerst 

 doorheen, voel hoe de energie krachtiger wordt in dit gebied. Verbindt 

 nu het derde met het tweede chakra, via de hoofdstengel. Dus in door 

 de gele bloem, door die stengel naar de hoofdstengel en dan naar 

 beneden via de stengel en de oranje bloem weer uitademen. Nu 

 omgekeerd: in door het tweede, via de hoofdstengel omhoog en uit 

 door het derde, dan weer van drie naar twee. Ga zo maar even door 

 met wisselend verbinden. 

 Mooi, nu een stapje verder. Het vierde chakra is een felroze bloem op 

 een helder groen blad. Adem in door deze roze bloem en nu weer uit 

 door dezelfde bloem. Maak weer verbinding. Adem in door roze en uit 

 door geel…. en andersom, in door geel en uit door roze. Ga nu zelf 

 verder om de overige chakra’s met elkaar te verbinden, probeer 

 maar….  

 Mooi, open langzaam weer je ogen en voel wat het met je heeft 

 gedaan.  

S: Mwaaa, gááp, ik word er slaperig van. 

F: Ik voel me juist helemaal opgeladen. 

J: Ik merk nog niets van verbinding met m’n geest. 

E: Een beetje geduld, Jellepel. Eerst moet alles in balans komen. Dat doen 

 we dus met deze oefening. Op een gegeven moment ga je merken 

 welk chakra minder goed werkt. Dan kun je met behulp van meditatie 

 gaan ontdekken wat de reden ervan is. Vervolgens ga je aan dat stukje 

 werken en dan zul je merken dat je chakra beter werkt. 

J: Dat wordt nog een hele klus! 

E: We hebben de tijd tot in de eeuwigheid. 

J: Jaja, dat snap ik nu onderhand wel. 
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F: Je kunt het toch ook doen om je prettig te gaan voelen? 

E: Hoe beter je in balans bent, des te prettiger je je voelt. 

R: Als je ’s morgens heel duf wakker wordt en je hebt het eerste uur een 

 proefwerk, zou deze oefening dan ook helpen om je op te laden,  

 denk je? 

E: Zeker weten, ik heb dat al zovaak gedaan. Maar ik ken ook nog een 

 oefening die nóg beter helpt. Ga maar eens staan. Voeten een stap uit 

 elkaar, stevig op de grond. Concentreer je nu op je voetzolen, daar 

 zitten kleinere bij-chakra’s. Zie ze maar als kleine openingen in je 

 voetzolen. Concentreer je nu op de kracht van de aarde; de kracht 

 waarmee alles tot groei en bloei komt. Met een heel diepe inademing 

 zuig je deze kracht via je voetchakra’s op, tot hélemaal in je buik en 

 met een blazende uitademing stuur je in gedachten deze energie naar 

 ál je lichaamscellen. Doe dit een keer of drie.  

S: Jemig zeg, na die vorige oefening voelde ik me heerlijk loom, maar nu 

 ineens weer fris en fruitig. 

E: Zie je, door bepaalde oefeningen krijg je vat op je lichamelijke 

 gesteldheid. 

S: Maar tegelijk ook op je geestelijke gesteldheid, toch? 

E: Inderdaad, yoga maakt verbinding tussen beiden. 

F: Is dit yoga? Ik dacht altijd dat je van die rare bewegingen moest 

 maken. Op je kop staan en je benen in de knoop leggen. 

E: Je hebt veel verschillende soorten yoga. Die met veel lichamelijke 

 oefeningen heet hathayoga. Je hebt ook baktiyoga. Dat gaat meer 

 over je innerlijke groei van liefde. Surf maar eens wat op internet. Daar 

 kun je van alles vinden over yoga. 

J: Doe eens een lichaamsoefening uit de yoga. 

E: Oké. Als ik rechtop sta, trek ik één knie op en houd deze vast. Dan 

 concentreer ik me op één plek vóór me. Ik probeer zolang mogelijk in 

 deze houding te blijven staan. Deze lichamelijke evenwichtsoefening 

 zorgt voor geestelijk evenwicht. 

F: Kom op, allemaal effe proberen.  

R: Hoeoeoei, ik kan val om! 

F: Ik houd het nog geen 5 seconden vol. Shit, dan ben ik innerlijk wel érg 

 uit balans. 

S: Kijk Jelte eens, die kan het goed! 

J: Niet kijken hoor, dan moet ik lachen. 



125 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

E: Je hoeft er niet serieus bij te kijken hoor. Het helpt wel als je je naar een 

 punt blijft staren. 

J: Lachen en staren tegelijk lukt me niet. 

S: Nou, je bent een evenwichtig persoontje, Jelte. 

J: Is dat een compliment? 

S: Ja.  

J:  Nou, dankjewel dan maar. 

E: Ik zou jullie willen vragen of jullie de les nog eens goed willen 

 bestuderen, want er staan belangrijke dingen in, die je niet in een-twee-

 drie kunt vatten. 

 Dat moet je even goed op je in laten werken. 

R: Waar al die chakra’s voor dienen, lijkt me moeilijk te onthouden. 

E: Toen ik klein was, heb ik van Sofia een makkelijk rijtje over de chakra’s 

 geleerd: 

 

 1: wat kan ik? 

 2: wat voel ik? 

 3: wat wil ik? 

 4: wat geef ik? 

 5: wat zeg ik? 

 6: wat weet ik? 

 7: wat ben ik? 

 

R: Dat is een stuk eenvoudiger. Als ik het goed begrijp, kan ik het best 

 door mijn 4e chakra inademen als ik bijvoorbeeld niet goed in staat ben 

 te géven. 

E: Ja, goed gesnapt. 

R: En als ik niet goed durf om een spreekbeurt te houden, dan moet ik 

 met mijn vijfde chakra aan de slag. 

E: Zie je, zo moeilijk is het niet. Ga er thuis nog maar eens mee aan de slag, 

 goed? Zullen we het nu hierbij laten? 

F: Bedank je Sofia van ons? Het was weer erg leerzaam. 

E: Zal ik doen. 
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O 
 
Dag lieve Evi. Fijn dat je er weer met pen en papier klaarzit, om mijn 
berichten op te schrijven.  

 
Vandaag wil ik jullie graag wat uitleggen over; 
MEDITATIE. 
Ik begrijp dat de les over de chakra’s een beetje moeilijk was, omdat het 
wat meer vergt van het abstract denkvermogen. De meeste 
onderwerpen tot nu zijn met het gewone verstand te begrijpen, maar 
nu moet je iets aannemen. Aannemen is de eerste stap tot geloven. 
Omdat je geestelijke lichaam niet zichtbaar is, moet je gaan geloven dat 
het bestaat. Daar ligt bij veel mensen het probleem; wat ze niet zien, 
geloven ze niet. Nog een probleem is dat veel mensen het onzichtbare 
ánders verklaren, daardoor zijn er tal van religies ontstaan. 
Er is maar weinig begrip tussen de religies onderling. De juiste religie is 
een open houding tot de waarheid en een diep respect voor andere 
meningen. 
De groei naar deze oordeelvrije houding, heet zelfrealisatie oftewel 
zelfverwerkelijking. Dat wil zeggen dat je jezelf weer één maakt met de 
oorspronkelijke zijnstoestand die Goddelijk is en totaal zonder oordeel.  
Je gaat weer terug naar je geestelijke oorsprong, die zuiver is en 
liefdevol. In wezen verander je van ego naar liefde. Je moet eerst jezelf 
verliezen om je wáre zelf te vinden. Dat gaat stapje voor stapje. Soms 
doe je een heel leven over één stapje. De ontwikkeling gaat eigenlijk 
vanzelf in het leven. Doordat je ervaart of lijdt, word je bewust. Als je 
zelf iets meemaakt, voel je de ander aan. Je begrijpt en voelt 
mededogen, waardoor je de ander gaat helpen. Begrijpen, mededogen 
en helpen zijn uitingen van liefde. 
Als je de ‘natuur’ zijn gang laat gaan, gaat ieders 
bewustzijnsontwikkeling vanzelf, maar wel langzaam.  
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Er is niets mis met dat lage tempo, maar bij deze nieuwe tijd hoort een 
hogere trilling, waarin alles sneller gaat. Hierdoor ontstaat in de mens 
vanzelf de behoefte om hun ontwikkeling sneller te laten gaan, hun 
trilling te verhogen door middel van meditatie. Door meditatie kun je 
ontdekken hoe, wie en wat je bent. Zelfkennis is kennis van je Hogere 
Zelf, dus van de geestelijke kant van jezelf. Niet dat er een lagere kant 
van jezelf bestaat, want zoals ik al eerder vertelde zijn de tegenpolen in 
jezelf nodig om tot bewustzijn te komen. Je lagere en hogere zelf zijn 
een ongescheiden eenheid. Ik benóem het als hogere zelf, omdat het voor 
de meeste mensen moeilijk is die eenheid in zichzelf te zien. 
Met meditatie ga je makkelijker ontdekken met welke beweegredenen  
je bepaalde dingen doet. Je gaat je ego - ofwel je lagere zelf - ontrafelen. 
Het ego is niet slecht en juist nódig om de tegenpool liefde te kunnen 
ervaren. Het ego is de persoonlijkheid; het omvat je wil, je emoties, je 
eigenbelang, je overtuigingen en je angsten, maar ook je gaven en 
creativiteit. 
Al deze aspecten kun je onder de loep nemen, van een afstandje kijken 
waarom juist deze aspecten van het ego bij jou horen. Je hebt dan 
uiteraard de vrije keuze om hieraan iets te veranderen of niet. 
Wat gebeurt er eigenlijk met je als je mediteert? 
Wel, ieder mens heeft een bepaalde hoeveelheid levensenergie, die wordt 
opgebruikt door het functioneren van het lichaam; een deel gaat naar 
de spieren, een deel naar het functioneren van organen, spijsvertering 
en ook naar je zintuigen. 
’s Avonds ga je naar bed, waardoor de levensenergie tijdens je slaap 
weer kan worden opgeladen. Omdat alle energie wordt opgebruikt, 
blijft er geen energie over voor je bewustzijn. Als je niet bewust leeft, 
ontwikkel je geen zelfkennis en je leven kabbelt onbewust verder. 
Een manier om wél energie over te houden voor je bewustwording is 
meditatie. 
Als je mediteert zit je rustig en bespaart energie door niet te lopen.  
Je sluit je ogen en bespaart energie door niet te kijken. Je zit in een 
rustige kamer en bespaart energie door niet te hoeven luisteren naar 
allerlei geluiden. Als je beweegt adem je vaker en sneller, maar tijdens 
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meditatie ben je ontspannen en vertraagt je ademhaling waardoor je 
weer energie bespaart. Door je te concentreren op één ding, 
bijvoorbeeld het tellen of observeren van je ademhaling, raakt je hoofd 
leeg, waardoor er geen energie naar allerlei gedachten gaat. Je kunt 
namelijk niet tegelijk aan vanalles denken en bewust ademen. 
Door de energiebesparing krijg je tijdens of ná een meditatie vaak ‘aha 
ervaringen’.  Zaken waarin je tot dan toe in vastliep, worden ineens 
duidelijk.  
Je kunt ineens, vanaf een hoger trapje naar de dingen kijken. Vaak is 
het zo dat je met je ego verstrikt zit in een bepaalde manier van 
‘cirkeldenken’ en er niet uitkomt. Door te mediteren kun je onderscheid 
maken tussen het lagere zelf  oftewel ego / persoonlijkheid en het hogere 
zelf oftewel je Goddelijke kern, je pure liefdevolle zuiverheid. En vanuit 
dát bewustzijn borrelen er ‘hogere’ gedachten in je op, die je de weg 
wijzen. 
Als je vanuit je ego blijft denken en handelen, blijven er eeuwig 
botsingen bestaan, maar als je gaat mediteren, word je liefdevol en 
wordt alles in vrede en harmonie opgelost. Je realiseert je dan dat de 
wereld is zoals hij is en dat jij alleen de énige bent die aan jouw éigen 
situatie iets kan veranderen. Verander de wereld, begin bij jezelf. 
Doordat je vanuit je hogere Zijn functioneert, verander je beetje bij 
beetje en ziet jóuw wereld er steeds beter uit, ook al zou de héle wereld 
in oorlog zijn. 
Er zijn vele methodes om te mediteren. De eenvoudigste is de 
concentratie op je ademhaling. Je gaat dan met je ogen dicht zitten en 
richt je aandacht op de koude lucht die bij je neus naar binnenkomt en 
op de warme lucht die eruit vloeit. Op deze manier wordt je geest 
rustiger en word je toeschouwer van je eigen denkpatronen. Wanneer 
je deze kunt zien, kun je eraan gaan werken. Dat geestelijke werk heet 
zelfverwerkelijking. Langzaam leer je inzien dat jouw persoonlijkheid 
maar tijdelijk is en dat de essentie van liefde die in je zit, eeuwig is. 
Deze liefde wordt meer en meer je basis van waaruit je denkt en 
handelt. Je verwerkelijkt je Hogere Zelf, wat wil zeggen dat je je 
innerlijke Goddelijke kern wáármaakt. 



129 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

Als jullie ervoor kiezen te gaan mediteren, zal ik bij jullie zijn om te 
helpen. 
In ons hart zijn we eeuwig met elkaar verbonden.  
Warme knuffel van Sofia. 

 
Dat weet ik toch, Sofia. Je bent nooit weg. Ik voel je altijd heel dichtbij. 

Op de nieuwe planeet heb ik geleerd om te mediteren met AUM. Die klank 

verbindt mij met de hoogste trilling. Kan ik dat ook aan het groepje leren? 

 Ik zou daar nog even mee wachten. Begin eerst met lichamelijke 
 yogaoefeningen. 
 Daarna ga je ontspanningsoefeningen doen, door middel van 
 aan-en ontspannen van spieren.  Doe dan oefeningen om de 
 chakra’s te harmoniseren. Vervolgens kun je hen leren te 
 concentreren, bijvoorbeeld op een kaarsvlam of een yantra. Je 
 weet wel, zo’n eenvoudige vorm, een driehoek of een cirkel. Dan 
 kun je beginnen met concentratie op de ademhaling. Daarna pas 
 kun je met de mantra AUM gaan werken. Schrijf dit maar even 
 op. 
Nu herinner ik me de juiste volgorde weer, Sofia. Ik weet uit ervaring hoe 

belangrijk het is om je lichaam en geest goed voor te bereiden, voor je kunt 

mediteren. Dankjewel voor de goede aanwijzingen. Tot volgende keer. 

 

Mam kijk eens wat ik van Sofia heb doorgekregen? Het gaat over meditatie. 

Zullen we samen eens oefenen? Volgens Sofia kunnen we het best met 

lichamelijke yoga-oefeningen beginnen. 

 Wacht eens, ik heb nog een boek waar wel een paar honderd yoga-

 oefeningen in staan.  

O ja, kijk; hier staat ‘de boom’. Die hebben we vorige keer al gedaan. Je knie 

optrekken, vasthouden en dan je evenwicht bewaren. 

En hier staat ‘de kaars’. Ga eens liggen mam. Nu moet je je benen in de lucht 

steken en dan je heupen omhoog duwen met je handen. 

 Oei, wat ben ik ’n stijve hark, au au! 

Kwestie van oefenen moesje. Probeer nu ‘de vis’ eens. 

 De vis? Eens goed kijken. O ja, op mijn rug liggen, mijn borstkas 

 omhoog duwen en mijn hoofd zover mogelijk achterover. 

Goed zo, nu even zo rustig blijven ademen. 
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 Rustig ademen? Jee, dat valt nog niet mee. Poehpoeh, da’s wel weer 

 genoeg voor vandaag. 

Morgen weer? 

 Als jij ook meedoet en als ik de oefeningen mag uitzoeken. 

Jaja, prima. Ik neem het boek even mee naar boven. Dan kan ik alvast wat 

oefeningen voor het groepje uitzoeken. 

 

Evi: Hoihoi viertal. Hebben jullie de tekst al gelezen, die ik had gemaild? 

Fygo: Yep. 

Senna: Ik ook. 

Roos: Lijkt me best moeilijk, dat mediteren. 

Jelte: We hebben het op de nieuwe planeet toch al geleerd? 

R: Tja, dat ben ik dus helemaal kwijt. Ergens komt het me wel bekend 

 voor, maar de herinnering zit ergens diep weg. 

E: Ik kan me wel herinneren dat ik in het begin erg enthousiast was en dat 

 ik eigenlijk het liefst meteen wilde beginnen met mediteren. Maar ik 

 moest wel eerst ontdekken hoe moeilijk het was. Als je mediteert, kijk je 

 naar binnen. Als je van binnen onrustig bent en je kijkt dan naar binnen, 

 zie je alleen maar die onrust. Het is dan de bedoeling dat je aan 

 dát gaat werken, wat jou onrustig maakt. Als je dat stukje hebt opgelost, 

 kijk je weer naar binnen en dan ontdek je dat er al wat meer rust is 

 ontstaan. Mijn oma zei vroeger altijd in het Latijn: “Ora et labora”, dat 

 betekent “bid en werk.” Dat klopt dus helemaal. Bidden oftewel 

 mediteren om erachter te komen wat er aan de hand is en daar 

 vervolgens aan gaan werken. 

F: Ik dacht dat mediteren iets voor geitenwollensokkenfiguren was. 

E: Draag ik geitenwollen sokken dan? Bèèèbèèè, hihi. Kijk dan, ze zijn 

 knalroze. 

F: Als ik op tv die Hindoese monniken zie mediteren, dan lijkt me dat wel 

 een erg saai leven, zo de hele dag een beetje zitten te niksen met je 

 ogen dicht. 

S:         Dat zullen ze heus niet de héle dag doen hoor. 

F: Ja maar wel veel te veel voor mij. 

E: Wie bepaalt hoe vaak je moet mediteren? Niemand toch? Je mag het 

 helemaal zelf bepalen. Wil je het één keer per jaar doen, is het goed. 

 Wil je het elke dag doen, is het ook goed. 

F: Hé, je hebt gelijk. Dan voelt het meteen al een stuk luchtiger. 
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E: Voordat we aan meditatie toe zijn, is het volgens Sofia beter dat we 

 eerst wat lichamelijke yogaoefeningen doen. 

J: Wat is het verschil tussen yoga en gym eigenlijk? 

E: Bij een yogahouding moet je langer in dezelfde houding blijven staan. 

 Hierdoor gaat op een gegeven moment de spier trillen en dan trilt de 

 spanning uit die spier. Een ontspannen lichaam zorgt voor een 

 ontspannen geest.  

J: En gym is meer voor lenigheid en kracht. 

E: Precies. Daarnaast beïnvloedt elke yogaoefening één van je geestelijke 

 functies, begrijp je? Als je bijvoorbeeld je armen wijd open strekt, dan 

 gaat je hart open. Ook beïnvloeden yogahoudingen bepaalde klieren 

 en organen, en ook je zenuwstelsel. Je wordt er dus zowel lichamelijk als 

 geestelijk gezond van. We hebben vorige keer al één oefening gedaan. 

 Zullen we vandaag nog wat meer oefeningen doen? 

R: Best hoor. Doe jij ze even voor dan? 

E: Ja. Ik heb een boek en daar staan er een heleboel in. Ik heb er een 

 paar uitgevist. Ga maar eens rechtop staan, benen gespreid, voeten 

 stevig op de grond. Rek je eerst naar alle kanten uit, omhoog, omlaag 

 en opzij. Armen spreiden en maak grote zwierende cirkels. 

 Adem nu diep in en uitademend laat je je bovenlichaam voorover 

 vallen, handen op de grond, of zover als je kunt. Blijf een halve minuut 

 zo hangen, alsof je armen loodzwaar zijn. Ga dan rustig op de grond 

 zitten, met je benen naar voren. Dan gaan we nu ‘de tang’ doen. 

 Inademend strek je je armen boven je hoofd, buig je hoofd nu zover 

 mogelijk achterover, terwijl je je armen naar voren strekt, zover dat je je 

 voeten kunt vastpakken. 

F: Oef, dat redt ik nóóit. 

E: Pak dan je scheenbenen maar vast. Blijf een halve minuut in deze 

 houding. 

R: Verdomd zeg, dat valt niet mee. 

S: Niet zoveel kletsen tussendoor alsjeblieft, ik wil me concentreren. 

E: Goed. Ga nu rustig op je rug liggen. Adem door je buik in… en uit… in… 

 en uit… . Ga nu met je aandacht naar je voeten. Inademend trek je je 

 tenen naar je toe en uitademend laat je ze los… Doe dit drie keer. Ga 

 nu met je aandacht naar je benen. Inademend duw je ze tegen de 

 grond, uitademend laat je ze weer los… drie keer. 

 Nu naar je billen. Inademend trek je ze samen, uitademend ontspan je 

 ze weer… Nu je buik. Inademend maak je je buik bol, uitademend zakt 
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 ie terug. Maak vuisten van je handen bij een inademing en uitademend 

 open je je handen. Drie keer…Nu je schouderbladen. Trek ze naar 

 elkaar toe op een inademing, uitademend weer los. Voel je dat er 

 ruimte komt in je borstkas? Ook weer drie keer. Goed zo… en los… Til je 

 hoofd een klein stukje op, voel de spanning in je nek. Mooi en leg weer 

 rustig neer. Maak nu een grimas van je gezicht. Klem je kaken op elkaar, 

 frons je voorhoofd, tuit je lippen. Houd even vast die spanning… en los… 

 Je lichaam is nu helemaal ontspannen. 

 Kom nu langzaam overeind. Praat niet…. Ga in een kleermakerszit 

 zitten, met je benen gekruist over elkaar. Handen rustend op je 

 bovenbenen. Sluit je ogen. Ga met je aandacht naar je eerste chakra, 

 helemaal onderaan je stuitje. Visualiseer het als een rode bloem. Laat 

 deze bloem draaien. Bij jongens draaien de oneven chakra’s naar 

 rechts en de even chakra’s naar links. Bij de meisjes is dit omgekeerd; 

 oneven naar rechts, even naar links. Weet je nog.. het klokje? De 12 

 staat voor je en draait naar ‘t rechterbeen bij de jongens en naar ‘t 

 linkerbeen bij de meisjes. 

 Voel goed hoe de chakra steeds makkelijker draait.  

 Ga nu met je aandacht naar je tweede chakra, net boven het 

 schaambeen. 

 Visualiseer op die plaats een oranje bloem, laat hem weer draaien. J

 ongens naar links, meisjes naar rechts. De 12 van de klok staat nu 

 boven. 

 Concentreer je nu op de derde, ’n klein stukje boven je navel… een 

 gele bloem… laat weer draaien, 

 De vierde is een helder groen blad met een felroze bloem, op de 

 hoogte van je hart…. breng er weer beweging in. De vijfde is aqua, 

 tussen groen en blauw… in het kuiltje van je keel…draaien maar. 

 De zesde is donker blauw….tussen de wenkbrauwen… rustig draaien… 

 De zevende is lila en wit…boven op je kruin… breng er beweging in… 

 Voel goed wat het met je doet… Concentreer je weer op de geluiden 

 van je omgeving. Voel de grond onder je billen en voeten. Adem diep 

 in, zet spanning op al je spieren… en blaas krachtig weer uit… Open je 

 ogen en kom terug in het hier en nu. 

J: Mwaaaah, dat was heerlijk, die ontspanning. 

S: Ik zou zómaar in slaap zijn gevallen als we niet hoefden te gaan  zitten. 

E: Het is juist niet de bedoeling om te gaan slapen, maar ontspannen 

 waakzaam zijn. 
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R: Zat nog even in de knoei met welke richting ze moesten draaien. 

E: Gewoon om en om. Je bent een meisje, dus begin je met links om bij de 

 onderste.  

R: Oké, dat kan ik wel onthouden. 

J: Misschien een beetje raar, maar ik voelde duidelijk dat mijn vierde en 

 vijfde beter draaiden, dan de andere.  Kan dat Evi? 

E: Jazeker, bij iedereen zitten er verschillen in de kracht van de chakra’s. 

 Op deze manier kun je ontdekken waar jouw innerlijke kracht en 

 zwakten zitten. 

J: Oké, dat kun je dus met meditatie gaan uitvogelen. 

 Klopt, maar voor we echt aan meditatie toe zijn, gaan we eerst nog 

 leren te concentreren. Zullen we dat volgende keer doen? 

F: Hoe vaak moet je deze chakra-oefeningen doen? 

E: Dat mag je zelf weten. Als je weinig tijd hebt, kun je bijvoorbeeld ook 

 elke dag één chakra laten draaien. Begin op maandag bij de eerste, 

 op dinsdag de tweede enz. Dan kun je bijvoorbeeld op zondag even 

 alle zeven pakken. 

F: O ja, da’s wel een idee. 

R: En die ontspanningsoefening? Hoef je dat alleen te doen als je 

 gespannen bent? 

E: Nee, deze oefening is bedoeld als voorbereiding op de meditatie. Als je 

 lichaam niet ontspannen is, is je geest dat ook niet en dan flitsen er 

 constant allerlei afleidende gedachten door je heen. Sofia leerde me 

 dat je jezelf niet kunt zien in een woelig wateroppervlak. Maar als het 

 water rustig is, kun je jezelf er wel in weerspiegeld zien. 

R: Jezelf zien? O ja, het gaat om zelfkennis, da’s waar ook. 

E: Je kunt het natuurlijk ook doen voor je gaat slapen, dan zal je slaap 

 diep en verkwikkend zijn. Normalerwijs moet je de spanning van de dag 

 door middel van dromen kwijtraken. 

J: Nou, ik zie het wel zitten om er tijd aan te besteden. 

E: En weet je wat nog een leuke bijkomstigheid is? Je wint er tijd mee, 

 want als je de dag begint met meditatie, ben je veel geconcentreerder 

 en lukken de dingen ook beter en sneller. 

S: Dát is nu preciés wat ik nodig heb. Ik ben af en toe zo’n slome, vooral ’s 

 morgens. Als ik dan proefwerk heb, begin ik gelijk te knikkebollen. 

E: Wat je dan ook kunt doen is voor een open raam, je armen wijd openen 

 en héél diep ademhalen. Dan wordt elke vezel van je lijf van zuurstof 

 voorzien. 
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F: Of een koude douche. 

S: Mij niet gezien! 

E: Nou luitjes, dat was het weer voor vandaag. Ik zie jullie maandag weer 

 op school. Arrividerci mon amis. 

F: Ciao bella. 

R: Héhé ík ben jouw bella toch? 

F: Haphap. 

R: Doedels Evi. 

J: Byebye. 
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P 
 
Dag Evi, 
Je hebt goede oefeningen gedaan met de groep, mijn complimenten. 
Vandaag gaan we het vraagstuk: 
COMMUNICATIE uitdiepen. 
Iedereen kan praten, maar niet iedereen kan communiceren. Praten 
wordt aangeleerd, maar afhankelijk van je bewustzijn, kun je praten 
gebruiken om te communiceren, oftewel verbinden. 
De meeste mensen praten over zichzelf en vanúit zichzelf, vanuit hun 
eigen ervaringen. Kijk maar eens wat jou bezighoudt: dáárover praat 
je. Je uit en verwoordt datgene waar je in jezelf mee bezig bent. Je kúnt 
alleen dat verwoorden, waar je van binnen zelf aan denkt.  
Je gedachten ontstaan door je  persoonlijke ervaringen en je eigen 
bewustzijn. Daarnaast worden je gedachten beïnvloed door meningen 
van mensen om je heen, zoals waarden, normen, opvoeding en geloof.  
Probeer eens ten volle te beseffen dat elk mens een compleet uniek 
innerlijk heeft, met ook een compleet uniek bewustzijn, verleden, 
associaties, ervaringen, waarden, normen, angsten, idealen, 
beweegredenen, eigenschappen, opvoeding en geloof. Er bestaan geen 
twee exact dezelfde personen, zelfs bij een tweeling hebben beiden een 
éigen persoonlijkheid. Vanuit deze unieke samenstelling, hebben mensen 
een compleet ander gevoel en een compleet andere mening. 
Mensen praten tegen elkaar vanuit hun eigen wereldje, zonder 
rekening te houden met het feit dat iedereen uniek is.  
Zonder dit inzicht, blijft iedereen zijn eigen mening het belangrijkst 
vinden. Mensen praten tégen elkaar in plaats van mét elkaar.  
Wat is nu het verschil? Tégen elkaar praten zorgt voor afstand, omdat 
er dan botsingen plaatsvinden. Er is geen sprake van begrip voor de 
ander. Mét elkaar praten is wérkelijke communicatie, hier zit het 
woord ‘samen’ in. Wanneer ben je in staat tot echt communiceren? Het 
antwoord hierop is in één woord samen te vatten: ervaringen. Als je 
zelf iets hebt meegemaakt en gevoeld, dan pas kun je de ander écht 
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begrijpen. Dán pas gaat je hart open en voel je mededogen en liefde. 
Liefde is verbinden en dat heb je nodig om te kunnen communiceren. 
Door liefde sta je open voor wat een ander te vertellen heeft. Je luistert 
dan écht zonder dat er een oordeel aan vast zit. Liefde is een teken dat 
je meer bewust bent van wat de ander voelt. Liefde is meer begrip 
hebben voor alle mogelijke situaties en denkbeelden.  
In de loop van al je levens hier op aarde, krijg je steeds meer 
ervaringen en daarom steeds meer begrip. Je liefde groeit. Je wordt je 
steeds meer bewust dat alles mag en niets echt fout is. Elke mening mag 
er zijn, omdat het een weerspiegeling is van ieders innerlijk. Je knoopt 
een verbinding aan met het innerlijk van die ander met een grote 
portie begrip en zachtheid. Je loopt als het ware een stukje met hem 
mee. Je voelt datgene wat hij of zij zegt met je hart in plaats van met je 
verstand. Je bent niet meer kritisch, je oordeel verdwijnt. Door praten 
onderscheiden we ons, door luisteren verbinden we ons. 
Met praten krijg je het sommetje 1+1=2, dus twee verschillende delen uit 
twee verschillende persoonlijkheden. 
Met communicatie krijg je het sommetje 1+1=3, omdat je sámen tot meer 
in staat bent. Méér omdat de energie gegroeid is want als er sprake is 
van begrip en liefde, voelen beide partijen zich er beter door, zowel de 
gever als de ontvanger ervan. Liefde en zuiver begrip zijn aspecten 
van Goddelijk bewustzijn. In God bestaan namelijk geen oordeel en 
egogerichte meningen.  
Omdat God IN je zit, groei je vanzélf naar meer begrip en liefde. Elke 
actie geeft een reactie, dat geldt zowel voor egogerichte acties, als voor 
liefdevolle acties.  Door de reacties op je acties kun je leren uit die 
ervaringen. Dus eigenlijk heb je het ‘verkeerde’ denken van je 
persoonlijkheid nodig om te kunnen groeien in liefde. De ervaringen 
helpen je bewust te worden.  
Hoewel bewustzijn niet zomaar aan te leren is, kun je wel steeds voor 
ogen houden dat iedereen uniek is. Je kunt proberen om voor elke zin 
die de ander uitspreekt respect te tonen, zonder je eigen mening op te 
willen dringen. Dit is voor de meesten al erg moeilijk. Je bent vaak zó 
snel geneigd om je eigen opgedane kennis, ideeën en gevoelens te 
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projecteren op je gesprekspartner. Om écht te leren luisteren, zul je in 
zijn of haar huid moeten kruipen en proberen te vóelen wat de ander 
voelt. Stel open vragen, zonder goed- of afkeuring.  
Zie elke mening als een complexe kettingreactie van gebeurtenissen, 
ervaringen en bewustzijn, zelfs van vorige levens. Op deze manier sta 
je werkelijk open voor de ander en zo breng je elkaar op een hoger plan. 
Met gewoon praten, met een egogericht doel, bereik je alleen dat je 
elkaar overheerst en het resultaat hiervan is alleen 
ongelijkwaardigheid en een slechter gevoel bij één of beiden. 
 Ik wens je weer alle goeds toe. Sofia 
Ik wens u ook alle goeds terug. Hartelijk dank weer, Sofia. Het lijkt alsof u vaak 

hetzelfde zegt, maar ik zie ook wel dat herhaling belangrijk is en dat het goed 

is om dezelfde onderwerpen in andere contexten te leren zien. Stap voor stap 

zet u er steeds een nieuw stukje bij. 

 Inderdaad, je moet eerst het abc kennen, voordat je kunt Zijn. 
O ja, u noemt deze cursus: het nieuwe denken van A tot Zijn. 

 Juist.  
Bij welke letter ben ik zelf, Sofia? 

 Je hebt de Z al op de nieuwe planeet ervaren. Weet je nog? 
Natuurlijk, hoe zou ik het ooit kunnen vergeten. 

 Waarom vraag je het dan? 
Ik heb volgens mij nog veel méér te leren en daarom voel ik me onzeker.  

 Niet nodig mijn kind, je bent zó zacht, zó zuiver, zó alles….  
 Zeg maar vaak in jezelf:  
 IK BEN, dan herinner je je steeds weer je Goddelijke inhoud. 
Zal het doen…. dankjewel…. tot volgende keer. 

 Ja, donderdag over twee weken, om acht uur ’s avonds. Daag. 

 
Poeh, da’s waar ook. Ik weet het nog… de donkerblauwe tuin…vleugels 

maken van blauwe veertjes… zonder gedachten… volledige rust… geen 

wensen meer… geen illusies meer. Ik liet alles los. En toen… toen voelde ik God 

in mezelf…als intense en pure liefde, kracht en geluk. Zoveel in mezelf… 

vertrouwen, troost, harmonie, mededogen. Niets lag meer buiten mij… niets 

hoefde ik meer buiten me te zoeken. Alles zat in mij… zo compleet, zo mooi. 
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En wat het allermooist is? Dat iederéén een stukje God in zich heeft, je hoeft 

het alleen maar aan te nemen en vervolgens te ervaren. That’s all. 

 

 Klop klop. 

Binnen. Hé pap. 

 Ik zag nog licht branden. Wat ben je aan het doen? 

Heb zojuist weer een les van Sofia gehad? 

 Mag ik ‘m ook lezen? 

Tuurlijk, het gaat over communicatie. 

 Mm, interessant zeg. Dit zouden ze op mijn werk eens moeten lezen. 

 Daar praten we echt alleen maar tégen elkaar, niemand schijnt echt 

 te kunnen luisteren naar elkaar. 

Dan zitten ze volgens Sofia nog in hun egoïstische en afgescheiden bewustzijn. 

Dan kun je alleen maar bekvechten met elkaar en doe je je best om een 

discussie te winnen. 

 Goh, dat klopt wel. Zouden mannen daar meer last van hebben dan 

 vrouwen, denk je? 

Misschien, ik weet het eigenlijk niet zo precies. Maar het zou best eens kunnen. 

 Ja, wij mannen moeten nogal stoer doen tegenover elkaar. Vooral je 

 gevoel niet laten zien en zo. Je kent het wel. 

Wat ‘en zo’? Ik ken het niet. 

 Nou, dat mannen willen laten zien dat ze méér of beter zijn dan de 

 ander. Enne… dat we van alles hebben gepresteerd en dat het heel 

 veel moeite heeft gekost. 

O… uh, ik ken meisjes die dat ook wel doen hoor. Ik denk wel dat meisjes meer 

met hun gevoel bezig zijn. 

 Ze huilen beduidend vaker dan jongens, dat is waar. 

Jongens laten hun emotie meer zien door boosheid, maar dat bedoel ik 

eigenlijk niet met het gevoeliger zijn van meisjes. 

 Wat bedoel je dan? 

Wel… ik denk dat ze goed voelen hoe de sfeer is of intuïtief weten hoe de 

ander zich voelt. 

 Ja, dat klopt wel, volgens mij. Mam is daar ook een stér in. Ook al zeg ik 

 dat er niets aan de hand is, weet ze dat ik jok en vraagt ze net zolang 

 door, tot ik het verteld heb. 

Voel jij dan niet als mam of ik een beetje jokken? 

 Nee, ik zou het wel willen leren. 
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Ik denk dat een man het voelen van een vrouw kan leren en een vrouw kan 

weer wat anders leren van een man leren. 

 Noem eens wat. 

Effe denken… O ja. Door onze gevoeligheid vergeten we wel eens bij de 

feiten te blijven. We blijven vaak in onze emoties hangen. Wij kunnen leren om 

de feiten weer op een rijtje te zetten, om onze emoties te overwinnen. 

 Wat heb ik toch een slimme meid. 

Dat heb ik van mijn slimme paps geërfd. 

 Ja, natúúrlijk, van wie anders? 

Hahaha. 

 Ga maar eens gauw slapen, lieverd. Het is al laat. 

Welterusten pap. 

 Kus kus. 

 

Fygo: Dus wij komen vandaag hier om te leren communiceren? 

Evi: Je hebt de mail gelezen dus. 

Fygo: Ja en ik wil dit varkentje wel eens wassen, Eef. 

Roos: Nou, dan zal ik helpen jou te wassen, haha. 

Jelte: Zullen we vandaag praten tégen of communiceren mét? 

Senna: Misschien moeten we het allebei eens doen, dan merken we het 

 verschil. 

E: Goed plan. Maar om eerlijk te zijn, denk ik niet dat we het praten tégen 

 nog hoeven te leren, want dat doen we al zo’n 15 jaar lang. Het is veel 

 moeilijker om echt te luisteren. Zullen we dat gaan proberen? 

F: Volgens mij kan ik best goed luisteren, 

E: Misschien verwar je het met hóren? 

F: Nee hoor, vraag maar aan Roos, zij kan het weten. 

R: Ja, ik vind bij jou altijd een luisterend oor. 

J: Nou, maar ik niet hoor. Niet altijd tenminste. Je kwekt er vaak je eigen 

 verhaal tussendoor. 

F: O ja? Vind je? Kijk eens naar je eigen gedrag man. Jij kunt er anders 

 ook wat van! Alsof jij de beste luisteraar bent als ik met iets zit! 

E: Stop eens even. Horen jullie nu wat je zegt? 

S: En hóe jullie het zeggen. 

F: Wat is daar mis mee? 

S: Ik heb al vaker gemerkt dat jullie elkaar proberen te overheersen. 

J: Tja, daar zijn we kerels voor. 

E: Ik zie dat anders. 
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J: Hoe zie jij het dan? 

E: Kijk dit is nu wat Sofia bedoelt; als je een vraag stelt, geef je de ander 

 de gelegenheid zijn mening te zeggen. Vragend zet je de ander op 

 gelijke hoogte. Mededelend geef je de ander geen ruimte en zet hem 

 op een lager level. 

F: Ja maar, je hoeft het toch niet altijd met de ander ééns te zijn? En dan 

 hoef je toch niets meer te vragen? 

E: Leg eens uit, wil je? 

F: Nou, ik trek me niets aan van een idiote mening en dan ga ik niet óók  

 nog eens vragen waarom hij zo denkt? Ik blijf gewoon bij mijn eigen 

 standpunt. Ik ga sowieso geen discussie aan met domme mensen, die 

 vind ik geen gelijkwaardige gesprekspartner. 

R: Dit méén je niet!  

F: Uh ja, eigenlijk wel. 

R: Nou zeg! Wat ben jij een hufter. Je discrimineert man! 

F: Het woord hufter is anders ook een oordeel hoor. 

J: Ik zou het meteen uitmaken, als ik jou was, Roos. 

F: Fuck man, doe normaal! 

S: Getverdemme, waar zijn jullie mee bezig? 

E: Dit is nu helemaal wat Sofia niét bedoelt met communiceren! Iedereen 

 praat vanuit zijn eigen gedoetje. De persoonlijke visies vliegen je om de 

 oren. Het botst aan alle kanten, omdat er aanvallers en verdedigers zijn. 

S: Ik had dit niet van jou verwacht, Fygo. 

F: Ja, doe jij er ook maar een schepje bovenop, dat kan er ook nog wel 

 bij. 

E: Tjee zeg. Zullen we even opnieuw beginnen. We houden de 

 handleiding van Sofia erbij. Eens kijken… Ik heb een idee, wacht maar 

 even.  

 Kijk hier zijn voor iedereen 6 briefjes met de volgende woorden erop:  
 uniek, sámen, ervaring, begrip, respect en 1+1=3. 
J: O ja, die woorden staan allemaal in de tekst van Sofia. 

E: Juist. Laat deze woorden goed tot je doordringen, concentreer je erop 

 en zeg tegen jezelf dat deze woorden in je binnenste zullen verzinken, 

 zodat je ze kunt gebruiken om te leren communiceren. Voordat je iets 

 zegt, pak je één briefje met het woord erop dat je gaat gebruiken. Is 

 dat een goed idee? 

S: Wat mij betreft, oké. 

R: Dat zie ik wel zitten als oefening. 
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E: Zien jullie dit ook zitten guys? 

J: Allright. 

F: Ja ik ook. Waar zullen we het over hebben? 

E: Misschien kunnen we een onderwerp nemen, waar iedereen ánders 

 over denkt, dan kunnen we het beste oefenen om de ander in zijn 

 waarde te laten. 

S: Heb wel een idee; wat vinden jullie van de gaten in de ozonlaag? 

J: Ja, interessant.  

R: Oké 

F: Jip. 

S: Heb laatst op tv een film gezien van Al Gore, je weet wel die man die 

 jaren geleden bijna president werd in Amerika. Hij heeft het 

 energiegebruik van de hele wereld in kaart gebracht.  

 Hij kwam tot de conclusie dat wij met zijn allen de ozonlaag aan het 

 vernielen zijn met onze welvaart. We stoten veel te veel broeikasgassen 

 uit.  Ik denk dat hij gelijk heeft. Er is veel te veel uitstoot van gassen, 

 zodat de ozonlaag zich niet meer kan herstellen.  

 Hierdoor wordt het warmer, de poolkappen smelten en 

 overal ontstaan overstromingen aan de ene kant en watertekort aan 

 de andere kant. Door droogte is er geen landbouw mogelijk en dus 

 voedseltekort. Meer orkanen en hittegolven en bosbranden. Het is de 

 hoogste tijd dat we met zijn allen zijn waarschuwingen serieus gaan 

 nemen. 

E: Je vergeet het kaartje met je woord te laten zien. 

S: O ja, samen.  

J: Ik neem respect. ‘Goed dat je dit onderwerp kiest, Senna. Hoe denk je 

 dat dit probleem opgelost kan worden’? Kijk, ik laat haar weten dat ik 

 haar gehoord heb en ten tweede stel ik een open vraag, zodat er weer 

 een nieuwe opening komt. 

E: Allright, Jelte. 

R: Nu ik. Ik pak 1+1=3. ‘Zullen we onze ideeën bundelen’? 

F: ‘Goed plan. Zal ik ze opschrijven? Roept u maar?’ Open vragen hè. 

 Maar dan weet ik niet welk woord erbij hoort. Ook samen misschien? 

E: Klopt. Als je het met elkaar eens bent, is communiceren niet zo moeilijk, 

 dat merk je nu wel. Maar als we elkaar gaan uitdagen met 

 tegengestelde meningen, wordt het moeilijker. Ik zal met een stelling 

 beginnen: ‘Wat maakt het uit dat de aarde eraan gaat, dood gaan we 

 allemaal en we leven tóch verder als ziel’.  
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R: Hier past dus geen enkel woord bij. Ik hoor geen respect, daarom kies ik 

 ervoor om juist dit woord toe te passen: respect. ‘Ondanks dat ik er 

 anders over denk, kan ik me goed voorstellen dat jij er zo over denkt’. 

E:  ‘Hoe denk jij er dan over’? Zie je, ik had praktisch geen andere keus 

 dan een vraag te stellen. Als ze mijn stelling had veroordeeld, dan had 

 ik een reden gehad om me te verdedigen. En nu hoefde dat niet. 

R: ‘Er leven zeven miljard mensen op aarde en ik vind dat we met zijn allen 

 verantwoordelijk zijn voor de aarde’. Evi nodigde me uit mijn visie te 

 geven en ik voelde me dus vrij om deze te geven. 

J: Woord: begrip.’Ik begrijp je Roos. Ik denk dat je gelijk hebt. Je kunt 

 gewoon in het klein beginnen. Kijk maar eens wat je thuis doet. Laat je 

 de kraan aanstaan tijdens het tandenpoetsen? Laat je de tv op  

 standby staan’?  

S: 1+1=3. ‘Goeie voorbeelden, Jelte. Ik weet er nog een paaR:  

 Eet producten uit het eigen land of regio, dan hoeft het niet allemaal 

 zo ver vervoerd te worden.  

 O ja en ook spaarlampen of LED-lampen gebruiken’. 

F: Nog een keer 1+1=3: ‘Nog meer voorbeelden: afval scheiden natuurlijk, 

 vaker de fiets pakken in plaats van de auto, de verwarming een 

 graadje lager en met de trein in plaats van vliegen’. 

E: Prachtige ideeën, maar nu ga ik je lekker klieren, zonder woord te kiezen 

 natuurlijk.‘Ja hállo, dat kun je allemaal leuk bedenken, maar ik moet 

 voor mijn werk elke week naar Zuid-Italië. Je meent toch zeker niet dat ik 

 elke keer de auto neem, dan ben ik heen en terug 3 dagen kwijt! 

F: Mijn woord: begrip. ‘Natuurlijk begrijp ik dat het erg moeilijk voor je is, 

 om dan te moeten kiezen tussen je gemak en het milieu. Misschien is er 

 een tussenoplossing te bedenken’. 

E: Hé dit deed je goed Fygo. Je geeft me nu de mogelijkheid om meer 

 mogelijkheden te gaan zien. Dus antwoord ik nu met het woord uniek: 

 ‘Begrijp ik goed dat jij goed bent in oplossingen bedenken?’ 

F: Haha, da’s een goeie, je bent aan het proberen mijn ego te strelen.  

 Dan ben ik eerder bereid om met je mee te denken, toch? 

E: Gewiekst hè? 

F: Nou en of en ik trap erin, want ik neem nu het woord: ervaring. ‘Ik snap 

 dat je nog niet in staat bent om tussenoplossingen te bedenken, omdat 

 je de ervaring mist. Dan is het juist extra moeilijk. Niet dat ik zelf alle 

 wijsheid in pacht heb hoor, maar ik wil graag met je meedenken’. Nu 

 kan ik er nog twee andere woorden bij pakken; begrip en samen. 



143 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

E: Merken jullie nu wat een verandering er door deze manier van 

 communiceren ontstaat?  

J: Ik vind dit waanzinnig tof. We zijn met elkaar niet alleen gedachten aan 

 het uitwisselen, maar het is veel meer opbouwend.  

E: Dat komt omdat je ópen gaat staan voor elk uniek mens, met unieke 

 inzichten.  Gebundelde ideeën zijn altijd beter dan ons oorspronkelijke 

 eigen idee. Om te kunnen bundelen, moeten we ons egootje aan de 

 kant zetten, dat wel. 

S: Dat heb ik er graag voor over, maar toch staat in de tekst dat je het 

 ego juist nodig hebt om te kunnen leren. Klopt dan je advies nog wel 

 om het ego aan de kant te zetten? 

E: Denk het wel, door te praten tégen, dus bij je eigen standpunt blijven 

 vanuit het ego, kom je tot de ontdekking dat er veel botsingen zijn. Zo’n 

 botsing voelt niet fijn en dan voel je diep van binnen een stemmetje dat 

 je aanzet tot verandering.  

S: Nu begin ik het te begrijpen; ieder mens heeft een stukje God in zich, 

 die hem als innerlijke stem naar de goede richting drijft. De richting van 

 verbinding en liefde. 

E: Klopt Senna. Bij communicatie verbind je je vanuit het hart met elkaar. 

J:         Ik kan er haast niet over uit, dat het zo gemakkelijk is. Waarom leren we 

 zulke dingen niet gewoon op de lagere school al? 

E: Zegt het voort, zou ik zeggen. Schrijf het maar aan de minister van 

 onderwijs. 

J: Ze zien me aankomen zeg. Ik, een nitwit van amper 15, die advies geeft 

 aan een minister!  

R: Misschien is dat helemaal niet nodig. Ik denk dat dit nieuwe denken 

 zich vanzelf verspreidt als een olievlek op het water. Als wij het in onze 

 eigen omgeving toepassen, wordt al een klein groepje positief besmet. 

E: En als dat kleine groepje ook weer een ander groepje besmet, heb je zo 

 een heel grote groep. Dank je Roos voor dit mooie inzicht. We hebben 

 een belangrijke taak te vervullen luitjes. 

S: Dat denk ik ook. Het is niet voor niets dat wij hier bij elkaar zitten. Niets is 

 toeval, weet je nog? 

E: Het wordt steeds duidelijker. 

R: Ik weet niet of ik al die lessen al goed genoeg in mijn hoofd heb zitten 

 om het te kunnen toepassen. 
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E: Sofia zei dat het op een gegeven moment als wijsheid in je hart zit en 

 dat je het dan vanzelf goed doet. Dan hoef je er geen moeite meer 

 voor te doen. 

J: O ja, niet vanuit het hoofd maar uit het hart. Nu snap ik ook pas hoe het 

 zit met de chakra’s. Praten tégen en ruziemaken doe je vanuit je derde 

 chakra, omdat daar je wil zit. Als je dan innerlijk gegroeid bent en je 

 eigen wil kunt loslaten, kun je pas vanuit je hart, dus met liefde 

 communiceren, omdat je je dan pas echt kunt verbinden. 

E: Mooi dat je die link naar de chakra’s legt, Jelte. Volgens mij kun je 

 alleen vanuit je hart de ander een fijn gevoel geven. Dan pas laat je de 

 ander merken dat ie belangrijk is en dat zijn inbreng waardevol is. 

F: Kóm eigenwijze willetjes, kom eens uit mijn derde chakra, dan stop ik 

 jullie in een ander hok, dat véél mooier is. Kijk eens hier moeten jullie zijn, 

 in mijn hart. 

R: Wat ben je toch een heerlijk maf joch! 

F: Ooh, dan krijg jij van mij dit briefje met uniek. 

J: En jij krijgt van mij een nieuw woord: malloot 

F: Daar ben ik u zeer dankbaar voor, weledele heer neef. Zeg Evi, ik heb 

 eigenlijk nog één vraag. 

E: Kom maar op. 

F: In de les staat dat liefde en zuiver begrip Goddelijke aspecten zijn. 

 Maar stel nu eens dat wij het allemaal mis hebben. Stel dat de wereld 

 die aspecten zomaar heeft verzonnen om van mensen makke schapen 

 te maken. En stel dat ruzie en oorlog eigenlijk Goddelijke aspecten 

 zouden zijn… Ik begrijp best dat álles in God nodig is en dat niets echt 

 fout is, omdat je ervan kunt leren, maar er is toch wel verschil tussen 

 bijvoorbeeld ruzie en vriendschap. Ik vraag me nu gewoon af, wat dan 

 écht goed is. Goed als básis bedoel ik, zonder dat iemand het je ooit 

 aangepraat heeft. 

E: Geweldig hoe kritisch je hier naar kijkt. Je neemt niet zomaar iets voor 

 waar aan wat je verteld wordt. Dat kan ik echt in je waarderen, Fygo. Je 

 houdt blijkbaar van logica. Welnu, ik ga  mee in jouw logica om van 1+1 

 drié te maken. Als voorbeeld neem ik een baby, die pas geboren is, die 

 nog nergens vanaf weet. Nog nooit gehoord heeft van goed of slecht. 

 Gewoon puur is, zonder beïnvloeding van buitenaf. 

F: Ja, ik volg je. 

E: Als die baby het koud heeft, wat doet ie dan? 

F: Huilen. 
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E: Oké. Als ie huilt, pakt zijn moeder hem in een warme deken. Blijft ie 

 huilen als ie lekker warm is? 

F: Vermoedelijk niet nee. 

E: Stel dat de baby pijn heeft, dan wil hij getroost worden. Zijn moeder 

 geeft hem liefdevolle aandacht en de baby wordt kalm en lacht weer. 

F: Waar wil je nu naar toe? 

E: Ik wil je meenemen naar mijn gedachtegang. Als die baby blij en 

 tevreden wordt van troost, aandacht, zorg en liefde, wil dat voor mij 

 zeggen dat deze aspecten zijn oorsprong zijn. Hij hér-kent ze en ervaart 

 ze daardoor als fijn. 

F: Mm… ik geloof dat ik je snap, een soort herinnering. 

S: Ik snap het ook, want als pijn en ellende je oorsprong zouden zijn, zou je 

 een klap fijn vinden. En dan zouden onrust, ruzie en agressie normaal 

 gevonden worden. Maar bijna niemand wil écht ruzie, wraak, jaloezie 

 of pijn. Volgens mij wil iedereen harmonie, vrede en liefde. 

E: Inderdaad, je kunt ook rúst als maatstaf nemen. Als niemand onrust 

 ervaart, is het goed. 

F: Dankjewel, nu is het helemaal duidelijk. 

J: Nou Evi, het was weer erg leerzaam. Dank je Sofia van me? 

S: Van mij ook? 

E: Zal ik zeker doen. Ik ga jullie nu buitenschappen. ’t Is weer mooi 

 geweest. Tot maandag allemaal. 

R: Het wordt steeds mooier Evi, dit nieuwe denken. 
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Q 
 
Dag lieve Evi, 
Fijn dat nu iedereen de verbindingslijnen tussen de verschillende lessen 
begint te ontdekken.  
Nu het verschil tussen praten en communiceren duidelijk is geworden, 
kunnen we verder gaan te ontdekken waarom we tijdens gesprekken 
bepaalde spanning voelen. Daarom is het thema dit keer;  
VERBORGEN  MOTIEVEN. 
Als je vanuit het ego praat, spelen verborgen verlangens en 
verwachtingen een grote rol. Bijvoorbeeld bij een gesprek tussen 
moeder en kind, kan onbewust bij het kind de vraag om liefde en 
aandacht meespelen. Bij de moeder kunnen bezorgdheid, het verlangen 
naar gezelschap of eerder ervaren gebeurtenissen een rol spelen. 
Daarnaast spelen aangeleerde maatschappelijke of kerkelijke normen 
en waarden een belangrijke rol in hoe je de dingen voelt of ervaart. 
Vanzelfsprekend zijn er ook aangeboren overtuigingen die je hebt 
meegebracht uit je vorige levens. Afhankelijk van al deze onbewuste 
motivaties, ontstaan gedachten en voer je gesprekken.  
De verborgen gedachten en gevoelens zijn heel divers. Om je een indruk 
te geven, zal ik er een aantal benoemen: Behoefte aan aandacht, liefde 
of zorg, jaloezie, onzekerheid, allerlei angsten, gevoel van 
onrechtvaardigheid of minderwaardigheid.  
Indruk willen maken met kennis, bezit, status of kracht. Hoogmoed, 
leergierigheid, bezorgdheid, bezitsdrang, overheersing, onderdanigheid, 
luiheid, vermoeidheid, erbij willen horen, wel of niet op willen vallen, 
eenzaamheid of schaamte. Deze lijst is in verre van compleet 
natuurlijk.  
Stap 1:  
Om beter te kunnen communiceren, zul je diep in jezelf moeten graven 
om te ontdekken welke verborgen motieven bij jou een rol spelen. 
Als je die ontdekt hebt, weet je dat iederéén verborgen gedachten, 
angsten en gevoelens heeft en dan veroordeel je dit ánders zijn van de 
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ander niet meer, maar je begrijpt het. Dat begrijpen is een hoger aspect 
van je Zijn, dat doe je namelijk met je hart.  
 
Stap 2:  
Ontdek welke verwachtingen je naar een ander hebt. Verwachtingen 
ontstaan uit een gevoel van tekortkoming in jezelf. 
 Zolang je niet weet welke verwachtingen je hebt, zul je onbewust alles 
doen om de aandacht en het begrip van de ander te krijgen. Zelfs op een 
negatieve manier, want negatieve aandacht is óók aandacht.  
Op het moment dat je met die ander in gesprek gaat, probeer er dan 
bewust van te worden  wat je wilt. Spreek dan duidelijk uit wat die 
verwachting is. Maak duidelijk dat JIJ iets wil en zeg dat die ander 
nooit de schuld kan zijn van jouw ongenoegens. Zeg duidelijk: ‘Ik vraag 
om begrip’, of: ‘Ik vraag om duidelijkheid’, of: ‘Ik wil jouw aandacht’, ‘Ik 
wil dat we onze inzichten bundelen, zodat we er beide beter van 
kunnen worden’, ‘Ik wil knuffelen’, of ‘Ik wil alleen maar zwijgend 
naast je zitten.’  
Mensen zijn gewend om niet precies te benoemen wat ze eigenlijk 
willen. Ze gaan ervan uit dat de andere persoon uit zichzelf precies 
weet wat jij bedoelt en verlangt. Zodra je het benoemt, krijgt het 
gesprek een andere wending. Eigenlijk nodig je daarbij de ander uit om 
óók in het hart te gaan zitten, waardoor er wederzijds begrip ontstaat.  
 
Stap 3:  
Spreek uit welke gevoelens de ander bij jou losmaakt en zeg daarbij ook 
dat je weet dat wat die ander zegt, niets van jou kán zeggen, omdat het 
altijd een projectie is. Je kunt dan bijvoorbeeld zeggen: ‘Als je dat zegt, 
krijg ik een naar gevoel, omdat het me doet denken aan …(noem dan je 
associatie)’ Op deze manier wordt duidelijk dat jij die ander niet 
verantwoordelijk houdt voor wat hij jou emotioneel ‘aandoet’. De ander 
maakt alleen iets in jou los, wat jij nog niet verwerkt hebt. Je kunt in 
wezen dankbaar zijn dat die ander jou de kans geeft om dat specifieke 
deel uit je onderbewuste naar boven te brengen om het te verwerken. 
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Stap 4:  
Laat de ander compleet vrij in zijn eigen ontwikkeling. Jij bent niet 
verantwoordelijk voor wat die ander moet leren, je bent alleen 
verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Als je iets voor een ander 
bepaalt, ontneem je de ander de kans om iets uit zichzelf te leren. Dat 
wat jij belangrijk vindt, kan nooit goed zijn voor de ander, omdat 
hij/zij compleet anders is op élk  gebied en andere lessen nodig heeft 
dan jij.  
Met deze gedachtegang, verdwijnen je goed bedoelde adviezen en 
meningen. De ander mag best om advies vragen en je mag die best 
geven, maar laat dan de ander totaal vrij om er iéts of niéts mee te 
doen. 
 
Realiseer dat je deze vier stappen met je verstand kunt beredeneren en 
toepassen. Afhankelijk van hoe je bewustzijn zich tot nu toe ontwikkeld 
heeft, vind je dit moeilijk of makkelijk. Hoe bewuster je wordt, des te 
eenvoudiger je steeds vanuit je hart kunt communiceren. Je hoeft er 
dan niet meer bij na te denken, het gaat dan vanzélf. Dan is het geen 
kwestie meer van goed dóen, maar goed zijn. Je bent dan beter 
afgestemd op het liefdesbewustzijn. Daardoor ontstaan er steeds 
minder ruzies, onenigheden en gekwetstheden. De ander mag dan zijn 
die hij is en hij mag zeggen wat hij wil. Je wordt steeds milder en 
minder aanraakbaar. Wat er om je heen gebeurt raakt je niet meer.  
Je wordt niet nonchalant, maar het is meer een schouderophalend 
denken: ‘Ach, het is zoals het is’.  
Die houding krijg je niet alleen naar anderen maar ook naar jezelf.  
Je mag van jezelf ook fouten en vergissingen maken. Alles is goed,  
je leert ervan en daar ben je voor op aarde. 
Een liefdevolle groet voor ’t bijzondere vijftal. Jullie doen mij denken 
aan een pentagram. Dat is een ster met vijf punten. Elke punt is uniek 
en samen stralen jullie een prachtig licht uit.  Sofia 

 
Ach Sofia, wat lief  om ons met een pentagram te vergelijken. Dankjewel. U 

bent voor ons ook een stralende ster. Een ster, die wij kunnen volgen, om te 



149 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

voorkomen dat we verdwalen. Dit stappenplan om te leren communiceren is 

vast heel duidelijk en handig. Op deze manier kunnen we goed oefenen. 

 

 

Tring… tring… Hallo Marie-Sofie, met Evi. 

 Hé, wat leuk Evi. Hoe gaat het met je? 

Heel goed, dankjewel. Kan ik morgen rond een uur of vier even op visite 

komen? 

 Ja, om vier uur ben ik thuis. 

Fijn, tot morgen. 

 Daag. 

 

Wat fijn je weer te zien, Marie-Sofie.  

 Vind ik ook. Kom maar binnen. Ik heb de thee al klaar. 

Ik wil zo graag even met je van gedachten wisselen over de lessen van Sofia.  

 Goed. Bij welke letter zijn jullie nu? 

Bij de Q. Het gaat over de verborgen  gedachten en onbewuste verlangens.  

 O ja, ik weet waar je het over hebt. Ik heb dat onderwerp al in mijn 

 nieuwe-denken-groep besproken. 

Weet je, ik vroeg me af of mensen die nog niet regelmatig mediteren, er 

überhaupt achter kunnen komen, wat hun verborgen  gedachten en 

verlangens zijn.  

Ik ben bang dat ze anders met deze cursus, alleen maar goed proberen ná te 

doen en dat ze dan denken dat ze het helemaal goed doen.  

Goed, je vraag is duidelijk. Als ik het goed begrijp, ben je bang dat 

mensen zich kerkelijk gaan gedragen. De pastor of voorganger vertelt 

een mooi verhaal en bepaalt hoe de mensen zich dienen te gedragen. 

De mensen geloven het en gehoorzamen de kerkelijke wetten om in de 

hemel te komen. 

Precies, dat bedoel ik. Volgens mij is het nieuwe denken helemaal ánders.  

Je krijgt juist de kans zélf te ontdekken wat diep in je verborgen ligt;  

het Goddelijke en daarnaast ook de verlangens vanuit je persoonlijkheid. 

Dat zie je volgens mij helemaal goed. Ik heb in de Naghammadigeschriften 

gelezen dat de mens een compleet vrije wil heeft, waarmee hij zelf ontdekt en 

herstelt. Ook staat er heel duidelijk in dat de mens deel van God is en dat hij 

daardoor een scheppend wezen is. Ja, gedachten zijn krachten.  

 Hoe noem je die geschriften? 
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Naghammadi. Dat is een plaats in Israël waar de oorspronkelijke Christelijke 

geschriften gevonden werden in een stel kruiken. Dat was pas in 1945.  

Ze waren dus héél erg oud, toen ze gevonden werden. 

 Jee zeg, wat bijzonder. Dat wist ik niet. 

Wat ik zo mooi vind, is dat alles wat wij nu van koningin Sofia leren, in andere, 

veel moeilijke woorden te lezen is in dat boek. 

 Dus eigenlijk is dit denken helemaal niet nieuw! 

Nee, het is heel oud, maar nieuw voor de meeste mensen.  

 

 

 

Senna: Hoi Evi. 

Evi: Hé Senna, hoe gaat ie? 

S: Mwah. 

E: Wil je erover praten? 

S: Denk het niet. Het is veel te ingewikkeld. 

Roos: Je ziet er bleekjes uit, ben je ziek? 

S: Nee, niet echt. 

Fygo: Zullen we dan maar met de les beginnen? 

Jelte: Misschien is het beter om erachter te komen wat er met Senna aan de 

 hand is. Zien jullie niet dat het huilen haar nader dan het lachen staat? 

E: Goed dat je het zegt, Jelte. Vind je het zelf belangrijk om erover te 

 praten, Senna? 

S: Ik denk dat jullie me een softie vinden als ik het vertel. 

E: We hebben tot nu toch altijd open en eerlijk kunnen vertellen wat ons 

 bezighoudt? 

S: Ja, dat is waar. Nou vooruit dan maar. Hebben jullie een uur? Want het 

 is een heel verhaal. 

J: Ja hoor. 

S: Ik zie zoveel akelige dingen over arme landen op tv. Ik raak er steeds 

 van overstuur. Zie je, de tranen springen nu al in mijn ogen. Sorry hoor. 

E: Natuurlijk hoef je je voor je gevoel niet te verontschuldigen. Vertel gerust 

 waar je mee zit. 

S: Ik begrijp bijvoorbeeld niet waarom er kindsoldaten zijn? En waarom 

 sterven er daar zóveel kinderen en is hier alle medische zorg die er 

 nodig is? Waarom krijgen gehandicapten hier álles en daar niet eens 

 simpele krukken? Waarom zijn daar geen aids-remmers? Snif... snik… 

 Waarom is daar niet eens water of onderwijs? Waarom kost alles daar 
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 zoveel moeite en ontbreekt er elke techniek, terwijl we hier miljarden 

 uitgeven aan techniek om naar de maan te vliegen en techniek om 

 het luilakken zoals wij, makkelijker te maken? Zij hebben volgens mij veel 

 harder vervoermiddelen nodig dan wij, omdat daar de afstanden 

 enorm zijn en openbaar vervoer ontbreekt. Wij hebben toch onze 

 computers waarmee we makkelijker met de hele wereld verbonden 

 kunnen zijn, zonder dat we ergens naar toe hoeven te reizen. Waarom 

 geven wij hier idioot veel geld uit aan kleding, luxe goederen en eten,     

 en vertikken we het om het eerlijk te delen met mensen die niks 

 hebben? Ik begrijp hier werkelijk geen sikkepit van! Ik word hier zó       

 intens verdrietig van. Waarom moet ik in zó’n klotenwereld leven? 

 Snif..snik..buh… Wat vinden júllie hier nu van? 

J: Kom maar, Sen. Huil maar even op mijn schouder uit. 

E: Hier heb je wat tissues. Sjonge zeg, ik begrijp je verdriet.  

F: Ach, je moet je daar allemaal niet zoveel van aantrekken hoor. De 

wereld is zoals ie is, en daar kun je niets aan veranderen. Veel mensen 

zijn nog dierlijk en kunnen alleen vanuit hun instinct leven. Gewoon 

grote ego’s dus. De macht van de sterkste. 

S: Dat is het ‘m juist! Dat dierlijke hoort toch niet meer in deze wereld, sinds 

 we met zijn allen op de nieuwe planeet waren.   

E: De mensen moeten het blijkbaar hier nóg een keer leren. Dáár werd het 

 nieuwe bewustzijn uitgelegd, maar hier op aarde moet je het dóen en 

 ervaren wat de gevolgen zijn. Pas dan voel je het in je hart. 

S: Ik voel juist hartzéér. Dat is toch niet de bedoeling? Ik voel zó’n 

 onmacht. Ik zou zó graag willen helpen, maar ik besef dat ik in mijn 

 eentje zo weinig kan. 

R: Niet in je uppie, maar wel met zijn allen. Een miljard uppies zijn toch 

 écht samen een hele hoop! 

E: Da’s mooi, Roos.  

J: Ik ben helemaal ontdaan van je emotionele ontlading, Sen. Wat kan ik 

 voor je doen om je te troosten? 

S: Lief dat je me wil troosten, maar ik ben bang dat er geen oplossingen 

 zijn. 

J: Niet in één twee drie, maar we kunnen wel plannen maken om eraan 

 te werken, toch? 

R: Vind ik ook. Kunnen jullie je nog herinneren welke plannen er op de 

 nieuwe planeet gemaakt werden, vlak voor we weer teruggingen naar 

 de aarde? 



152 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

E: Hé, ik herinner me ineens weer dat Marie-Sofie alle verhalen heeft 

 opgeschreven, die de lichtende man en koningin Sofia vertelden. Ben 

 benieuwd of het mogelijk is dat die notities mee naar de aarde zijn 

 verhuisd. 

R: Dat kan ik me maar moeilijk voorstellen, wij waren daar toch met onze 

 lichtlichamen? Hoe kan een onstoffelijk schrift vaste materie worden? 

E: Daar zeg je me wat. Ik zal het eens aan Marie-Sofie vragen. Zouden 

 deze ideeën je troost kunnen bieden, Senna? 

S: Denk het wel. Dan kom ik er misschien achter dat de ideeën nog 

 ergens verborgen in de mensen zit en er vroeg of laat toch wel zullen 

 uitkomen. 

E: Volgende keer hoop ik het antwoord van Marie-Sofie te kunnen 

 vertellen, goed? 

S: Ja fijn. 

E: Zullen we dan nu de tekst van Sofia nog even doorlezen? 

S: Je mag me nu wel loslaten, Jelte. Ik ben nu genoeg getroost, 

 dankjewel. 

J: Mijn t-shirt is nat, zie je? 

S: Wat wil je ook, er kwam een hoosbui uit mijn ogen, haha. 

J: O gelukkig, je kunt weer lachen. 

F: Ik vond deze les erg praktisch met die vier stappen. Wel lijkt het me erg 

 lastig om al deze informatie op te slaan en er iets mee te doen. 

R: Ja, dat vond ik vorige keer ook, weet je nog? 

E: Misschien kun je dan eerst een poosje met de eerste stap bezighouden 

 en dan later er steeds een stapje méér erbij betrekken. 

 Er staat trouwens in de tekst dat het op den duur vanzelf gaat. Als je 

 bepaalde dingen ervaren hebt, dan vóel je het in je hart en daar komt 

 het vanzelf uit. 

F: Dus het werkt niet als een soort proefwerk, dat je in je hoofd moet 

 stampen? 

E: Integendeel. Dat vind ik juist zo bijzonder aan dit nieuwe denken. Niets 

 of niemand bepaalt wat goed of fout is. Iedereen bepaalt het zelf. Je 

 herstelt je vanzelf als je iets als negatief ervaren hebt. Je kunt dus geen 

 tienen halen door alle lessen van Sofia precies op te volgen. 

F: Hoezo? Zij vertelt toch de waarheid. Dat mag ik aannemen althans. 

E: Zeker kent zij de waarheid, maar ik denk dat het de bedoeling is dat wij 

 onze eigen waarheid leren kennen, het gaat tenslotte om zélfkennis. 
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 Niemand anders dan jij kunt jezelf kennen. Misschien gaat jouw 

 waarheid op den duur wel overeenkomen met wat Sofia ons leerde. 

F: Jee, ingewikkeld zeg. Nu weet ik nóg niet wat goed is en wat niet. 

E: Een poos geleden legde ze in een les uit dat álles goed is, weet je nog? 

F: Ja, omdat alles nodig is. 

J: En omdat we een vrije wil hebben, kan niemand anders dan jezelf 

 bepalen wat goed of slecht is. 

R: Dat vrij laten staat onder stap vier, zie je? 

S: Maar je moet dus beginnen met te ontdekken vanuit welke overtuiging 

 of verlangen, je dingen denkt. Hoe kom je daar eigenlijk achter? 

E: Sofia heeft daar al verschillende methoden voor aangereikt. In elk 

 hoofdstuk staat wel iets over hoe je tot zelfkennis kunt komen. 

S: O ja, mijn dromen analyseren en kijken wat er toevallig op mijn weg 

 komt. Ook kijken wat zich herhaalt, want dat is de rode draad van mijn 

 leerpunten. 

J: En wat ik aan een ander opmerkt, zegt iets van mezelf. 

E: Allemaal goed. En dan niet te vergeten: meditatie. Dat is volgens mij dé 

 ultieme manier om tot zelfkennis te komen. Je brengt dan verborgen 

 gedachten aan het licht. 

J: Ben je dan ineens Willy Wortel? Zo van: PING,’n lampje brandt en er  

 komt ineens een antwoord op je vraag. 

E: Haha, zo kun je het wel vergelijken ja. Het lijkt wel of je dan de dingen 

 veel helderder ziet. Je kunt dan meer vanaf een afstandje naar jezelf 

 kijken, zonder er emotioneel in te duiken. 

J: Oké, da’s duidelijk. Zullen we het eens proberen? 

E: Mij best. Vorige keer hebben we al wat voorbereidende oefeningen 

 gedaan. We zijn begonnen met aan - en ontspannen van de spieren en 

 we hebben de chakra’s laten draaien. Hebben jullie dat thuis nog 

 gedaan? 

S: Ik wel, ik vond het heerlijk. Maar ik denk tegelijk dat er zoveel emoties 

 loskwamen. Dat zag je nét wel. 

E: Het is juist de bedoeling van die chakra-oefeningen dat wat verborgen 

 is, naar boven komt. 

S: O ja, chips; de emoties zijn wegwijzers naar binnen, da’s waar ook. 

R: Ik werd er juist vrolijk van. 

E: Dát kan ook. Bij iedereen heeft het een andere uitwerking. Maar bij 

 iedereen gebeurt er wát en uiteindelijk kom je in balans omdat het iets 

 aan het licht brengt. 
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R: Duidelijk. 

F: Hoe gaan we nu verder? 

E: De volgende stap is concentratie. 

F: Oei dat wordt moeilijk voor een ADHD-er als ik. 

E: Er zijn goede hulpmiddelen om het te leren. Je kunt bijvoorbeeld in de 

 vlam van een kaars staren of een eenvoudige vorm tekenen en daar je 

 aandacht op richten. Daarna kun je je op je eigen adem concentreren. 

J: Zullen we dan maar beginnen met de kaars, die staat hier toevallig 

 tóch. 

E: Best. Ik zal ‘m hier in het midden zetten, dan kunnen we hem goed zien. 

 Ga maar goed rechtop zitten. Kijk tien tellen naar het midden van de 

 vlam. Goed… doe nu je ogen dicht en kijk of je hem in je derde oog 

 kunt waarnemen. Probeer dit beeld daar zolang mogelijk vast te 

 houden. Verdwijnt het beeld, open dan je ogen weer en kijk weer in de 

 vlam… 

 Herhaal dit een paar keer… Prima… en stop maar. 

 Adem nu héél diep in, je buik bol, je flanken zetten uit, je borstholte 

 stroomt vol… houd een paar tellen vast en blaas met kracht weer uit. 

 Goed… en nog een keer… adem diép in… en blaas uit… 

 Sluit je ogen weer, zit goed rechtop. Adem met je buik in en uit… 

 inademend de buik bol… uitademend de buik hol… concentreer je 

 hierop… in… uit…buik bol…buik hol… Langzaam… voel hoe de koude 

 ucht je neus binnengaat… en warm je neus verlaat… koud in… warm 

 uit… koude luchtstroom in… warme luchtstroom uit… concentreer… 

 koud… warm… koud…warm… 

 Ga nog even door… … … en stop maar. Observeer hoe rustig je hoofd 

 nu is geworden… geen flitsende gedachten meer… rust… rust… 

 Oké, open je ogen weer en kom met je aandacht weer terug in het hier 

 en nu. Voel goed hoe je zit, voel de contactvlakken met de grond. Rek 

 je stevig uit. Adem krachtig in en blaas uit. 

R: Waah, o heerlijk. Dit wil ik élke dag wel doen. 

F: Of sámen. Dan begeleid ik jou en jij mij. 

R: Ah lief. 

J: Zullen wij dan ook samen oefenen Senna? 

S: Uh, wij? Uh ja, oké. 

E: Da’s eigenlijk best een goed idee om in het begin samen te oefenen, 

 want alleen oefenen is weer een stukje moeilijker. 
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J: Kun je misschien de oefeningen op papier zetten en naar ons toe 

 mailen? Dan kunnen we het voor de ander voorlezen. 

E: Goed plan. Ik zal ook de ontspanningsoefeningen en de chakra-

 oefeningen uittypen. 

S: Fijn, dankjewel alvast. 

E: Zijn er verder nog vragen over de vier stappen om goed te 

 communiceren? 

J:  Ik denk dat ik aan punt drie nog flink moet werken. Ik vind het namelijk 

 erg moeilijk om te zeggen wat ik eigenlijk wil. Het is precies zoals Sofia 

 zegt:  ik verwacht inderdaad dat de ander automatisch snapt wat ik 

 diep van binnen verlang. 

E: Begrijp je nu dat het al reuze moeilijk is om voor jezelf uit te vissen wat je 

 eigenlijk écht zelf wil, wat je overtuigingen zijn, je diepste wensen en 

 beweegredenen? 

J: Als al mijn levens ermee te maken hebben en alle van buitenaf 

 opgelegde ideeën, nou dan is het een gigantische doolhof en een 

 megaklus om te ontdekken wat écht van mij is en wat ik echt wil en 

 dan ook nog waarom! 

E: Je hoeft het vandaag ook niet allemaal al te weten te komen, hoor. 

J: Ja, ik weet het, ik heb tijd tot in de eeuwigheid. 

R: Maar ik wil het nú al weten. 

F: Geduld is een schone zaak, m’n Roosje. 

S: Het lijkt me wel een uitdaging om ermee aan de slag te gaan. Ik denk 

 dat ik de vier stappen in een paar woorden samenvat en opschrijf: 

 

1) onderliggende bedoelingen opsporen. 

2) verwachtingen uitspreken. 

3) associaties uitspreken en de ander niet de  schuld geven. 

4) de ander vrijlaten, iedereen is anders. 

 

J:  Hé laat me eens even overschrijven, want da’s wel duidelijk zo. 

E: Zullen we het hier bij laten? 

F: Ja, ‘t is weer mooi geweest. Zullen we nog effe naar het park gaan, 

 effe een beetje chillen? Heb je chips in huis, Evi? 

E: Wat is je verborgen  gedachte, Fyg? 

F: Haha, je wilt dat ik die duidelijk uitspreek. Ik heb gewoon honger en wil 

 graag een vette hap. 



156 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

E: Nou, dan zal ik eens in de voorraadkast kijken en mijn moeder lief 

 aankijken. 

F: Haha, nu doe je hetzelfde. Met lief aankijken alleen, weet je moeder 

 toch niet wat je wilt? 

E: Je hebt me te grazen. Ik zal duidelijk aan haar vertellen dat jij chips wilt. 

 

 Goedemiddag, met Marie-Sofie van der Linden. 

Hallo Marie-Sofie, met Evi. 

 Hé Evi, wat leuk. 

Ik wil je graag wat vragen. 

 Vraag maar raak. 

Kun jij je nog herinneren dat je op de nieuwe planeet aantekeningen hebt 

gemaakt van alle verhalen die onze vriend en koningin Sofia vertelden? 

 Ja natuurlijk herinner ik me dat. 

Heb jij toevallig ook notities gemaakt van de ideeën die de mensen hadden, 

voor de terugkomst op de aarde? 

 Je bedoelt de ideeën om de wereld mooier te maken en de aarde te 

 redden van de ondergang? 

Ja, precies. Die bedoel ik. Ik vroeg me af waar die schriften van jou zijn  

gebleven? Zouden die zijn achtergebleven op de nieuwe planeet? 

Tja, dat vrees ik wel ja. Ik heb ze in ieder geval niet. De schriften waren 

net als onze lichamen daar van licht. Ik weet niet of een schrift kan 

verstoffelijken, net als wij toen we teruggingen naar de aarde. 

Dat weet ik ook niet… Goh, wat jammer nou. Wat kunnen we doen om de 

ideeën weer terug te halen? Ze waren zo goed en belangrijk. 

 Misschien kunnen we een oproep in de kranten plaatsen, of op tv of 

 internet. Gewoon vragen  of mensen zich nog hun eigen idee 

 herinneren. 

Maar er zijn toch veel mensen die zich helemaal niets kunnen herinneren van 

de nieuwe planeet. 

 Ja, maar er zijn vast ook veel mensen die zich wél wat herinneren. 

Ja, die kans bestaat. Ons groepje vond het belangrijk om met die ideeën aan 

de slag te gaan. 

 Het is inderdaad hoogste tijd voor verandering, want als we zo 

 doorgaan, hebben we binnenkort geen aarde meer over. 

Zullen wij dan samen met een aantal anderen de boel gaan wakker 

schudden? 

 Ja, tijd voor áktie!!! 
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Oké, ik zal wat mensen verzamelen en dan bel ik je binnenkort wanneer we bij 

elkaar komen, goed? 

 Prima, dan zorg ik ook voor wat hulpjes. 

Fijne dag nog. 

 Jij ook, daag. 

Daag. 

 

 

J: Hai Senna, met Jelte spreek je. 

S: O, hoi Jelte. 

J: Ik wilde nog eens horen hoe het nu met je gaat? Je was zo overstuur 

 gisteren en ik dacht dat je er misschien nog even over wilde praten. 

S: Wat aardig van je. Ja, ik liet me wel even gaan hè. Stom hè. 

J: Hoezo stom? Natuurlijk niet. Ik was helemaal onder de indruk te horen 

 wat jou bezighoudt. Je uitte jouw intense betrokkenheid. Ik zie je nu 

 met andere ogen, geloof ik. 

S: Ik voel me soms zo’n zacht ei. Ik huil meteen als ik die nare beelden op 

tv te zien. Het liefst zou ik dan meteen in het vliegtuig stappen om te 

gaan troosten en te helpen. Pas nog zag ik een kind van een jaar of 

tien. Béide ouders waren gestorven aan Aids. Ze had verder geen 

familie en  moest in haar uppie voor drie jongere broertjes zorgen. Dat 

zou toch niet moeten kúnnen! 

J: Tja, zo’n heftig leed kunnen wij ons niet eens voorstellen. 

S: Ik kan zo’n kwestie bijna niet loslaten. Ik kan er bijna niet van slapen. 

 Steeds moet ik dan aan die kinderen denken. 

J: De verschillen op de aarde zijn inderdaad afschuwelijk groot.  

 Er zijn gelukkig al heel veel organisaties die hulp bieden door geld in te 

 zamelen of ter plekke de handen uit de mouwen steken. 

S: Maar dat is nooit genoeg. Er zit op de aarde iets góed fout in de 

 verdeling van voedsel, water en gezondheidszorg!  

J: Kun je hiervan een reden bedenken? 

S: We hebben het er met ons groepje al vaker over gehad en kwamen uit 

 op hebzucht. 

J: Ja en dat heeft zijn oorzaak weer in egoïsme. 

S: En egoïsme komt weer door jezelf te identificeren met je lichaam in 

 plaats van met je geest. 

J: Klopt, want in de geest voel je je automatisch verbonden met iedereen 

 en alles van de hele schepping. 



158 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

S: Ik weet inmiddels heus wel wat de redenen zijn, maar dat neemt nog 

 steeds niet mijn verdriet weg. Ik kan toch niet doen alsof er niets aan de 

 hand is! 

J: Dat begrijp ik Sen, ik denk dat we zo verdrietig zijn, juist omdát we de 

 oneerlijkheid beginnen te zien. We zijn bewust geworden. 

S: Nou, dan wil ik helemaal niet meer bewust zijn! 

J: Bewustzijn kun je niet meer weggooien, als het eenmaal in je zit. 

S: Ik heb geen zin in al dat verdriet. 

J: Je voelt méé met die mensen en dat siert je juist. 

S: Vind je? 

J: Ja echt. Wanneer zullen we samen oefenen met die oefeningen van 

 Evi? 

S: O ja, misschien donderdagavond, want voor vrijdag hebben we nooit 

 zoveel huiswerk. Doe maar om een uur of zeven, goed? 

J: Bij jou of bij mij? 

S: Doe maar bij mij. 

J: Zeg eens… zou je zin hebben om volgende maand mee naar een 

 concert te gaan? 

S: Een popconcert? Leuk! Waar ben je fan van? 

J: Uh, het is geen popconcert, maar een liggend klankconcert. 

S: Een klánkconcert, ik weet niet wat dat is? 

J: Iedereen neemt dan iets mee om op te gaan liggen, een matje of zo. 

 En dan lig je daar heerlijk met je ogen dicht naar allerlei 

 muziekinstrumenten te luisteren; klankschalen, rainsticks, belletjes, 

 triangels, handtrommels en nog veel meer. Ook zingen ze erbij, dat lijkt 

 een beetje Indiaans. 

S: Goh, dat lijkt me helemaal fantastisch, Jelte. Ik ga graag met je mee. 

 Misschien willen Evi, Roos en Fygo ook wel mee. 

J: Het liefst zou ik alleen samen met jou gaan. 

S: Waarom? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd toch? 

J: Dat wel ja, maar uh… ik wil eigenlijk een date met jou… 

S: Een date? Met mij? 

J: Ja, ik vind je zo speciaal Senna, zo lief en zacht… zo helemaal goed… 

S: Dat heeft nog nooit iemand tegen me gezegd, zelfs mijn ouders niet. 

 Ik zag je de laatste keer bij Evi thuis wel steeds naar me kijken, maar ik 

 dacht dat je alleen medelijden met me had. 

J: Ook natuurlijk, maar ik voel wat méér. 
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S: Zullen we dan maar eerst samen hier thuis de oefeningen doen en dan 

 samen een keertje naar de film of zo? Dan kunnen we daarna met de 

 hele groep naar het klankconcert gaan, als ze dat willen tenminste. 

J: Dus, je zegt ja tegen een date? 

S: Ja, ik zeg ja tegen jóu. 

J: Je weet maar hálf hoe mijn hart nu tekeer gaat. Hij springt er bijna uit. 

S: Hahaha, springt ie door de telefoonlijn naar mij toe? 

J: Weet je wat, ik stuur ‘m via de post naar je toe. 

S: Gekkie. 

J: Nou, tot donderdagavond dan maar. 

S: Oké, tot dan, doei. 

J: Daag Senna. 
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R 
 
Wat een prachtig plan hebben jullie bedacht, om oproepen in de krant 
te plaatsen, Evi. 
Of was het úw plan wat wij hebben opgevangen? 
Nee hoor, jullie hebben een mooi bewustzijn, waardoor deze ideeën 
vanzelf in jullie opborrelen. Als er een prachtige schat in je verborgen 
zit, mag je ‘m laten zien. 
Ik voelde hoe Senna zo’n intens mededogen had met de mensen uit 
arme landen en intens verdriet over de wantoestand en oneerlijkheid 
in de wereld.  
Mededogen voel je als je veel liefde in je hebt en als je je diep verbonden 
voelt met iedereen. Hopelijk kunnen de volgende lessen haar helpen met 
dit verdriet om te gaan. 
Nu is het thema: 
VERGEVING.  
Hiervoor moet je eerst weten hoe de mensen denken. De meeste mensen 
denken vanuit de eigen persoonlijkheid, vanuit eigen ervaring en eigen 
waarheden. Ieder gaat zijn eigen gang, zonder veel rekening te houden 
met anderen. Het opdringen van meningen wordt als normaal gezien, 
vanwege de eigenliefde en het onvermogen om iemands andere visie 
binnen te laten.  
Bij het nieuwe denken staat niet het eigenbelang voorop, maar is het 
algemeen belang belangrijker. Niet: ‘Als ik het maar goed heb’, maar: 
‘Hoe krijg ik het voor elkaar dat het voor iedereen goed voelt’. 
In het liefdesbewustzijn is de waarheid van álle mensen samen. Ieder 
mag zijn eigen waarheid hebben. De ander mág anders denken en 
anders handelen, omdat je weet dat hij een compleet ander en uniek 
individu is. In dit bewustzijn is eén en één méér dan de som der delen; 
samen bereik je meer, wordt het mooier en beter dan wat je alleen had 
bedacht. 
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Door je werkelijk te verbinden met de ander, begrijp je hem. Sámen 
kom je er dan wel uit. Samen kom je tot een compromis, omdat er 
gelijkwaardigheid heerst. 
Als je je realiseert dat iedereen een deeltje van God is en dat iedereen 
daardoor even bijzonder en innerlijk mooi is, voel je echt respect voor 
alle mensen op de aarde, ongeacht het ras, geloof of daden. Het maakt 
niet uit of hij arm of rijk is; je weet dat de situatie waarin hij verkeert, 
precies de juiste is om de lessen te leren die hij in dat leven nodig heeft. 
Ook realiseer je je dat iedereen zijn best doet, de bedoeling is altijd goed. 
Zoals een moeder haar kind wel duizend keer vergeeft als het kind iets 
nog niets wist, zó kijkt iemand die in het liefdesbewustzijn leeft naar 
álle mensen. Je kunt niemand kwalijk nemen dat ie nog onbewust is, de 
ervaring mist of het niet zo ziet als jij. Je voelt alleen mededogen als die 
ander ergens doorheen moet, om ervaring op te doen.  
En mocht hij jou vanuit onwetendheid benadelen, vergeef hem dan keer 
op keer, net zolang tot hij zelf de gevolgen van zijn daden ervaart en 
spijt krijgt. Dat wil niet zeggen dat je je bijvoorbeeld moet laten 
mishandelen, want je moet jezelf ook beschermen, maar diep in je hart 
vergeef je hem zijn wanhopige daad. 
De meeste mensen denken dat hen iets zomaar overkomt, maar als je 
bewust wordt weet je dat wat je meemaakt, jij zelf naar je toe hebt 
getrokken, omdat jij schepper bent met je gedachten en daden. Je schept 
zelf de mensen die je tegen moet komen, om iets tegen je te zeggen, wat 
jou misschien pijn doet. Hierdoor krijg je zelf de kans om bewust te 
worden en de pijn om te zetten in liefde door vergeving. Je vergeeft 
jezelf onmiddellijk je gedachte of daad omdat deze uit onwetendheid 
ontstond. In wezen hóef je niemand ánders te vergeven, want de ander 
is niet fóut. Als je weet dat elke onenigheid in jezelf is ontstaan, heb je 
met niemand echt ruzie. Alles is goed, jij hebt die persoon nodig gehad 
om zelf bewust te worden. Jij kunt jezelf dankbaar zijn dat je een 
situatie gecreëerd hebt, waaruit je kon leren. Dankbaar dat door deze 
les je bewustzijn groeit.  
Je onbegrip wordt zuiver begrip en je ego groeit naar liefde.  
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Tot slot wil ik jullie graag uitnodigen om je ogen te sluiten en met je 
volle aandacht naar je hart te gaan. Dáár waar vergeving zijn woning 
heeft.  
Voel wat vergeving met je doet… voel hoe je lichaam begint te tintelen 
van blijdschap, als je alleen al aan het woord vergeving denkt… 
Oefen vergeving door in moeilijke situaties, in jezelf te zeggen:  
“Ik vergeef mezelf.” 
Deze vergeving is een uiting van liefde en alles groeit als je er 
aandacht aan geeft, dus jij laat liefde groeien. 
In alle liefde. Sofia. 
 

Dankjewel, lieve Sofia. Alle losse stukjes van de grote puzzel, krijgen langzaam 

maar zeker een volledige vorm. Alsof ik er van bovenaf opkijk. Ik heb geleerd 

dat als ik er van een afstandje naar kijk, meer inzichten krijg dan dat ik het met 

mijn emotie ervaar.  

 

 Evi, telefoon voor je. 

Wie is het, pap? 

 Marie-Sofie. 

Dankje. 

 

Hallo Marie-Sofie. 

 Ik móet je een wonder vertellen. 

Een wonder? Vertel gauw. 

 Je belde me laatst toch om te vragen of ik die notities nog had, die ik 

 op de nieuwe planeet maakte? 

Jaja. Én? 

Vanmorgen, toen ik wakker werd, lagen de schriften ineens naast me in 

bed. 

Hè? Echt waar? 

 Ja, ik het lijkt wel tovenarij! Ineens waren ze er… uit het niéts. 

Drommels zeg, da’s werkelijk miraculeus! Weet je… er schiet me ineens iets te 

binnen. Toen ik nog kleiner was, kreeg ik van koningin Sofia een kettinkje, 

omdat ik haar ’s nachts heel lang niet zou gaan zien. Het kettinkje had zij aan 

mijn nek getoverd, want er zat geen slotje aan en het was tekort om zó over 

mijn hoofd aan te kunnen doen. Met dit kettinkje zou ik haar nooit vergeten en 

als ik het kwijt zou raken, dan wist ik dat ik haar zou gaan wéérzien.  
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Zou Sofia dit schrift op zo’n zelfde manier naar jou hebben getoverd? 

 Nu herinner ik me je kettinkje weer. Je was zó verdrietig dat je Sofia  

 ’s nachts in de kleurentuinen niet meer zou zien. Je vond dat nog erger 

 dan dat je je overleden broertje niet meer zou zien. 

Nee, omdat ik wist dat dood niet echt bestaat en dat ieders ziel altijd verder 

leeft. Maar Sofia zou ik járen niet zien, omdat ik  helemaal alleen moest 

ontdekken wat mijn leerdoelen op aarde waren. 

 Ja, en toen kwam je bij mij. Ik zie nóg je verbaasde blik, toen je zag dat 

 ik op Sofia leek. 

Ja en je had notabene óók nog praktisch dezelfde naam! O wat was ik blij 

met al je hulp en je lessen. 

 Ook ik was blij met jou. Ik heb het je nooit verteld, maar in jou herkende 

 ik mijn eigen dochter, die ik in het leven hiervóór had.  

Méén je dat? Ben ik jouw dochter geweest? Hoe kun je dat weten? 

 Al voordat ik je voor het eerst zag, had ik steeds dromen, waarin wij 

 samen een leven hadden in India. Die droom herhaalde zich keer op 

 keer, dus wist ik dat het belangrijk was. 

 We zagen er wel anders uit en toch wist ik zeker dat jij het was, toen ik 

 je zag. Als een schók ging het door me heen, een duidelijke stem zei 

 me: “Dit is ze.” 

O Marie-Sofie, wat grandioos! Nu heb ik drié moeders! Mama Angela in dit 

leven, jij van mijn vorig leven en koningin Sofia is mijn geestelijke moeder. 

Misschien heb ik wel dúizenden moeders gehad in al mijn levens!  

 Dat zou best eens kunnen. Grappig hè! Misschien wilde ik een poos 

 geleden ook graag naar India, omdat ik daar eens geleefd heb…  

 Ben je niet nieuwsgierig naar de notities in het schrift? 

Jajaja. Mag ik ze lezen? 

Jazeker, ik zal ze deze week beginnen met uittypen en breng ik het zelf 

wel even bij je langs, dan zie ik je moeder ook weer eens. Het is al veel 

te lang geleden. Doe haar alvast de groeten, wil je? 

Zal ik doen. Dag Marie-Sofie. Ben zó benieuwd naar je aantekeningen, ik kan 

bijna niet wachten! 

 Nog even geduld, want het is vast een hoop typewerk. 

Breng dan alvast één van de  schriften mee, dan kan ik alvast een stúkje lezen. 

 Goed, dat zal ik doen. Tot binnenkort. 

Daag, tot gauw. 
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Evi: Hé Senna en Jelte. Alles goed? 

Jelte: Dat kan je wel zeggen ja. 

Senna: Hihi, met mij ook natuurlijk. 

E: Uh, wat is dit? Mis ik iets?  

S: Niet verder vertellen hoor, Jelte en ik hebben een date gehad. 

E: Ha, wat mooi. Was het gezellig? 

J: Nou en of! We zijn naar de bioscoop geweest. 

S: En we hebben elkaar geholpen met de oefeningen. 

J: Ging best goed samen hè? 

S: Ja, veel makkelijker dan alleen. 

E: Daar zijn de anderen, effe openmaken. 

Fygo: Gedag samen. 

Roos: Hoihoi. 

E: Ook geoefend samen? 

F: Met zoenen? 

E: Ik bedoel de ontspannings- en concentratieoefeningen. 

R: Jazeker en het was buitengewoon. 

F: Ik wist niet dat die oefeningen bijna nét zo fijn zijn als zoenen, let wel… 

 bijna, niet helemaal dus. 

R: Om eerlijk te zijn vond ik het eigenlijk fijner dan zoenen. 

E: Leuke vergelijking, zoiets als: wat is lekkerder, pannenkoeken of ijs? 

R: Je kunt pannenkoeken als hoofdgerecht nemen en ijs als toetje. 

F: Of ontspannen als hoofdgerecht en als toetje zoenen, haha. 

E: Of zoenen als concentratieoefening, dat kan ook. Wat vonden jullie 

 trouwens van de nieuwe les? 

R: Ik vind het wel opvallen dat ze regelmatig in herhaling valt. 

J: Dat klopt wel, maar toch voegt ze er iedere keer iets nieuws aan toe. 

S: Dit keer kwam er vergeving bij. 

 Ja, wéér een aspect van liefde. 

R: Ik snap het wel en het is fantastisch als je het zou kunnen, maar het lukt 

 me niet om één bepaalde persoon te vergeven. Toen ik mediteerde en 

 mezelf beschouwde, ‘zag’ ik een gekwetst en gepijnigd meisje, met 

 enorm veel woede in zich. Ik zag ook op wie ik die woede richtte. Ik zag 

 die woede als spitse pijlen, gericht op die ene persoon. Ik zou die 

 woede wel willen veranderen in vergeving, maar heus… ik kan het écht 

 niet.  

F: Wil je jóu boos krijgen, dan moet er toch heel wat gebeuren. 

R: Het wás ook heel heftig en akelig. 
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E: Zou je het fijn vinden om het probleem met ons te delen? Misschien 

 kunnen we met zijn allen méédenken. 

J: Dan weegt het minder zwaar. 

R: Ik zal het toch zelf moeten oplossen, in mezelf bedoel ik. Anders er naar 

 leren kijken, denk ik. 

S: Maar je zegt dat het bij die ene persoon nog niet lukt. Een heftige 

 emotie kan ervoor zorgen dat je in een cirkeltje blijft ronddolen met je 

 gedachten. 

E: Je hóeft het niet te vertellen, Roos.  

 Doe het alleen als je het echt zelf wilt. 

R: Het is misschien wel goed voor me. Oké, komt ie. Toen ik een jaar of 

 negen was, kwam er regelmatig een oppas bij ons thuis. Niet elke 

 week, maar toch wel regelmatig. Het was een jongen van zeventien. 

 In het begin was hij superaardig. Hij deed spelletjes met me, we 

 speelden verstoppertje en hij kon boeiend voorlezen. Niks aan de hand 

 dus. Maar op een dag, wilde hij dat ik bij hem op schoot kwam zitten, 

 tijdens het voorlezen. Dat dééd ik gewoon. Ik was nog klein, dus dacht 

 ik er niet bij na. Toen gaf hij me een kusje op mijn mond. Ook dat vond 

 ik heel gewoon, want papa en mama deden dat ook altijd. En toen 

 streelde hij mijn benen… steeds hoger… tot onder mijn onderbroek… 

 Ik vond het wel vreemd, dat wel… maar ik dacht er verder niet bij na. 

 Die keer daarna toen hij weer moest oppassen, herhaalde zich dit 

 ritueel. Dit keer ging het iets verder… hij stopte zijn vinger in jeweetwel… 

 terwijl hij gewoon dóórlas in het boek.  

F: Wat een hufter zeg! Je was négen! 

R: Later deed hij nóg meer… je kunt wel raden wat… Hij zei dat het ons 

 grote geheim was. Ik mocht het tegen niémand zeggen, anders zou hij 

 het ook bij mijn jongere zusje gaan doen. Tja, en dát wilde ik dus écht 

 niet. Dan zou niet hij maar ik schuldig zijn! 

F: Ik krijg spontaan braakneigingen van die gast. Getverderrie zeg, zoiets 

 dóe je toch niet. 

S: Ach Roos toch, wat vind ik dit afgrijselijk voor je. Wat zul jij je rot hebben 

 gevoeld. 

E: En weerloos en eenzaam met dit geheim. 

J: Ik begrijp waarachtig niet dat iemand zo ziék kan zijn. Hoelang heeft 

 het uiteindelijk geduurd? 

R: Ongeveer een jaar. Toen kreeg ik eindelijk de moed om mijn ouders in 

 te lichten. 
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F: Vieze vuile smeerlap! Hoe heet die gast en waar woont ie? Ik sla ‘m op 

zijn bek! 

R: Kalm maar Fygo, hij woont hier niet meer. 

F: Al moet ik ervoor naar Timboektoe, ik zál ‘m te pakken krijgen!! 

R: Dat is niet meer nodig. Mijn ouders hebben hem bij de politie 

 aangegeven. Achteraf bleek hij nog meer kinderen te hebben 

 misbruikt. Hij is toen opgenomen in een instelling en heeft jarenlang 

 therapie gekregen.  

E: Wel Roos, dat is een afschuwelijk verhaal. Ik begrijp dat je het 

 ontzettend moeilijk hebt om hem te vergeven. 

R: Toen ik de les over vergeving las, dacht ik: “Nou da’s makkelijk praten, 

 Sofia. Maar als zij hetzelfde als ik zou hebben meegemaakt dan zou het 

 haar evenmin lukken om zoiets te vergeven. Ik zou niet eens weten hóe 

 ik hem zo kunnen vergeven, mijn verdriet en boosheid zijn nog té groot. 

E: Misschien moeten we alle kernen van de lessen terug in onze 

 gedachten halen, misschien dat we er dan uitkomen. 

J: Dat lijkt me een strak plan. Eens even kijken, wat zou ermee te maken 

 kunnen hebben? Hier heb ik iets: reïncarnatie, je komt iemand tegen 

 met wie je in vorige levens al te maken had.  

S: En in de les van oorzaak en gevolg staat dat je zelf de gevolgen schept 

 van iets wat je zelf hebt veroorzaakt. 

R: Zou het dan kunnen dat ik zélf een verkrachter ben geweest in mijn 

 vorig leven? Zou ik dan een jongen zijn geweest en hij een klein meisje? 

 Gatverdamme, zou ik zélf tot zoiets afgrijselijks in staat zijn geweest?  

E: Misschien Roos, misschien… Het gevolg is nodig als iemand zich niet 

 bewust is van wat hij heeft aangericht. Dan móet er in zijn volgende 

 leven mee geconfronteerd worden, hij moet het zelf voelen. 

R: Wie niet horen wil, moet maar voelen dus? 

E: Dat klinkt wel hard, maar de kosmische wetten zijn wel rechtvaardig. 

 Alle gevolgen zijn rechtvaardig. Er is een soort kracht die een 

 tégenkracht laat ontstaan. 

S: In elk mens zit toch een stukje God, die hem de weg wijst naar het 

 goede? Zijn geweten toch? 

E: Maar sommige mensen hebben het nog niet ge-weten. Ze weten het 

 pas als ze het zelf hebben gevoeld. 

R: Nou, ik heb het nu wel genoeg gevoeld, volgens mij ben ik er dan nu 

 mee klaar. 
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E: Als je gezien hebt dat je zelf de veroorzaker bent, dan ben je bewust en 

 is het goed, mits je jezelf hersteld hebt en het niet meer doet. 

J: O ja, ik heb ook wel eens gehoord dat een mishandelde persoon, zelf 

 juist gáát mishandelen, als ie volwassen is.  

E: Dat kan inderdaad óók gebeuren omdat hij of zij dan niet heeft kunnen 

 leren hoe je met boosheid om kunt gaan. Voorbeeld doet volgen, dat 

 kan in positieve dingen, maar ook negatieve. 

R: Jee zeg, zou mijn verkrachter niet hebben geweten, hoe hij op een 

 andere manier met liefde om moest gaan? 

E: Dat zou best eens kunnen, Roos. Ik vind het wel mooi hoe in deze laatste 

 zin, een soort ommekeer te horen is in je denken. 

R: Warempel zeg! En toch word ik nog steeds misselijk als ik aan hem 

 denk. 

E: Ik denk dat vergeving ook in ministapjes kan, steeds een klein beetje. 

 Steeds iétsje anders denken, zodat je jezelf bevrijd uit de gevangenis 

 van woede en wrok. 

F: Ik zal je daarbij wel helpen, Roos. Ik zal alle spijlen van de gevangenis 

 voor je openbreken. 

R: Wat lief dat je dat zegt, Fyg. Toch denk ik dat ik zélf degene moet zijn 

 die mijn eigen rotzooi van binnen moet opruimen. Daar ben ik zélf 

 verantwoordelijk voor. 

E: Wat ontzettend wijs, Roos. Chapeau! 

R: Ik zie nu pas een belangrijk stuk in de tekst, waar ik gisteren nog 

 overheen las. Er staat  dat je een ánder niet hoeft te vergeven, maar 

 jezelf, omdat alles in jezelf is ontstaan. Daarom moet ik ervan uitgaan 

 dat ik de veroorzaker ben, niet hij. Hij heeft mij alleen de weg gewezen 

 naar een daad, waarvan ik niet wist dat die zoveel pijn bij een ander 

 had veroorzaakt. 

E: Om dit zó te kunnen zien, is veel moed nodig en ook om dit met ons te 

 willen delen. Ik wil je dan ook danken dat je ons in vertrouwen hebt 

 genomen.  

R: Daar ben ik maar ál te blij mee. Jullie zijn je gewicht in góud waard! 

S: Oooh kom. Grouphug! 

F: Yèèèh, knuffelen! 
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 Hai lieverd, hoe ging het vanmiddag? 

Geweldig mam, zó bijzonder! Ik mag natuurlijk niet doorvertellen wat er 

precies gezegd is, maar één ding kan ik je wel zeggen: vergeven is 

lichtgevend!  

 Ik zie het, je stráált helemaal. 

Kun je mij vergeven dat ik mijn kamer nog steeds niet heb opgeruimd? 

 Je had het beloofd! 

Ik heb belangrijkere zaken aan mijn hoofd gehad. Wil je me helpen mam? 

Please??? 

 Oké, als jij beloofd om daarna samen met mij een chocoladecake te 

 gaan bakken. 

Haha, dat is een goeie deal! Daar zeg ik geen nee tegen. 
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S 
 

Dag Evi. Ik voelde dat een prachtige energie opsteeg uit jullie groepje. 
Jullie waren zó fantastisch bezig om gezamenlijk het probleem van 
Roos een andere wending te geven.  
Dat is helemaal gelukt. Ik dank jullie hiervoor hartelijk. 
Vandaag gaan we weer een stukje van het denken onder de loep 
nemen. Het is belangrijk om te weten hoe gedachten tot stand komen. 
Welke invloeden spelen een rol?  
De belangrijkste invloed is ieders persoonlijke  
OVERTUIGING; zaken die jij belangrijk vindt. 
Hoe een mens aan zijn overtuigingen komt, is afhankelijk van 
verschillende factoren.  
Ik zal ze onderverdelen, zodat het wat overzichtelijker wordt: 
 
1) Evolutie van je bewustzijn:  
Al voor je geboorte bezit je ziel overtuigingen, afkomstig uit vorige 
levens. Deze overtuigingen trekken jou weer terug naar een aardse 
incarnatie. Je denkt en hoopt dat dit bepaalde aspect van het leven 
wáár is, zo hóórt of jou geluk kan bieden. Dat kan van alles zijn, zoals; 
rijkdom, intellect, genot, seksualiteit, macht, eerzucht, liefde, 
afhankelijkheid, kracht enz. Wanneer je bijvoorbeeld in je vorig leven 
erg rijk bent geweest en je hebt veel mensen gebruikt om rijk te kunnen 
worden, heb je mogelijk in dat leven de overtuiging gehad, dat je alles 
wat in je macht lag, mocht gebruiken om je doel te bereiken. Het 
onbewuste stuk hierin kan zijn dat je niet besefte wat voor náár gevoel 
het voor de mensen was, die door jou gebruikt werden. 
Tijden het losmaken van de geest uit het lichaam – door jullie sterven 
genoemd – krijg je te voelen hoe jouw gedrag voor de ander is geweest. 
Hierdoor krijg je de kans om je overtuiging bij te stellen en 
bijvoorbeeld voor een arm volgend leven te kiezen, waarbij je 
afhankelijk bent van een rijke baas, die jou gebruikt om zijn doel te 
bereiken. 
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Nog een voorbeeld: je bent in je vorig leven een commandant in het 
leger geweest en je vond het fijn om anderen orders te geven en hield 
geen rekening met de gevoelens van de soldaten. Ook als vader was je 
erg streng voor je kinderen en gaf hen geen ruimte om zelf na te 
denken. Jouw overtuiging was dat gezag en discipline erg belangrijk 
waren om een goed mens te zijn. In je volgend leven, kun je met deze 
zelfde overtuiging geboren worden in een gezin met een strenge 
vader, die jou een gevoel geeft van onbelangrijk en ondergeschikt zijn. 
Hierdoor kun je je als kind onveilig en onzeker gaan voelen.  
Dan besluit je om zelf nooit (meer) streng te zijn. Je gaat leren om 
goed naar de meningen van anderen te luisteren en rekening te 
houden met hun gevoelens. Je hebt je overtuiging als illusie kunnen 
zien en deze is hiermee bijgesteld.  
 
2) Emoties: 
Als je overtuiging onbewust is, kan jouw emotie een wegwijzer zijn 
naar je overtuiging. Stel dat iemand mopperend zegt dat je iets niet 
goed hebt gedaan, dan is het eenvoudig om de mopperaar te 
beschuldigen van zijn gemopper, maar beter is het om jezelf te 
onderzoeken op je overtuiging. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je bent 
opgevoed met het motto: respect moet je verdienen, doe daarom 
altijd goed je best. Hierdoor loop je gedurende je jeugd op je tenen en 
je bent er op gespitst om geen fouten te maken. Wellicht ontwikkel je 
zelfs hierdoor faalangst. De overtuiging kan zó in je persoonlijkheid 
verweven worden, dat je er voortdurend last van hebt. Net zoals 
verborgen motieven, zijn ook overtuigingen de richtlijnen van 
waaruit je je leven gaat inrichten en verborgen ondertonen in 
gesprekken. Voor een ander is het vaak moeilijk te raden welke 
overtuigingen iemand heeft. Iemand kan 'zomaar' ineens, zonder voor 
jou duidelijk aanwijsbare redenen, zwaar geïrriteerd, boos of verdrietig 
zijn. Net zoals bij de vorige les over vergeven, is de enige weg naar een 
oplossing; zelfonderzoek. Kijk wanneer en waarom je een emotie voelt. 
De ander maakt iets wakker wat in jou verborgen ligt. Onderzoek 
welke overtuiging in jou de oorzaak is van die emotie. 
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3) Omgevingsfactoren:  
In Nederland is het onder andere een algemene overtuiging dat je je 
aan je afspraken houdt en dat je op tijd bent. In Zuid-Amerika is dat 
helemaal niet een algemene overtuiging; alles gebeurt 
'manãna’(morgen).  
Bussen komen nooit op tijd en iedereen heeft tijd genoeg. 
Ook gezin, school, werkomgeving zijn omgevingsfactoren. Op een 'vrije 
school’ zul je wellicht geen kluisjes aantreffen, omdat men daar de 
overtuiging heeft dat kinderen niet van elkaar stelen, terwijl op 
andere scholen de overtuiging leeft dat niemand te vertrouwen is. 
Vaak zie je dan dat men op deze vrije school ook werkelijk van elkaars 
spullen afblijft, omdat de algemene overtuiging sterk is. 
Op sommige werkplekken heerst er de overtuiging dat men door een 
hartelijke sfeer de werknemers stimuleert, terwijl op andere 
werkplekken voor een koele benadering gekozen wordt, zonder 
bijvoorbeeld privéaangelegenheden te bespreken. 
 
4) Aangeleerde normen, waarden:  
Als kind ben je erg ontvankelijk en gevoelig voor de normen en 
waarden van je ouders, grootouders en leraren. Je hebt hen als 
voorbeeld, dus je zult hun overtuigingen makkelijk óvernemen. Het is 
erg moeilijk om later als je volwassen bent, de aangeleerde 
overtuigingen los te laten, omdat die overtuigingen je zekerheid 
hebben geboden. Soms kan het zelfs zo zijn dat je voor je gevoel 
'verraad' pleegt als je van de aangeleerde overtuigingen van je 
ouders afstapt en je éigen overtuiging kiest. Dit losmaakproces kan 
langdurig zijn, het begint vaak in de puberteit. Je ouders kunnen dit 
losmaken als lastig zien. Het losmaken zorgt voor innerlijke kracht en 
zelfstandigheid. Pas als de overtuiging uit jezelf komt, voelt het goed. 
Sta er dan wel bij stil dat je de éne overtuiging voor een andere 
overtuiging inruilt. Welke is nu wáár of méér waard? Misschien kun 
je jezelf nu afvragen of je ook je zélf gecreëerde overtuigingen niet 
beter kunt loslaten... 
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5) Geloof:  
Voordat je geboren bent, word je al naar een bepaalde 
geloofsgemeenschap toegetrokken omdat je bewustzijn daarbij past. 
Als je jong bent, ben je deels afhankelijk van wat andere mensen vóór 
jou, in allerlei boeken hebben geschreven over het geloof. Je hoort en 
leest er wat van en dan heb je de keuze om die geloofsovertuigingen 
over te nemen. Sommigen richten hun leven er naar in, anderen weer 
niet, omdat ze denken:"Eerst zien dan geloven". Hoewel de kerken 
leeglopen, zijn er steeds meer mensen die verlangen naar een diepere 
vervulling van hun leven, omdat ze hebben ontdekt dat rijkdom en 
materialisme slechts tijdelijk geluk schenken en dat 
geloofsovertuigingen die door anderen worden opgelegd, niet de ultieme 
waarheid hoeven te zijn, omdat ze slechts tweedehands kennis zijn.  
Als je door alle illusies van het leven bent heengegaan, krijg je 
innerlijke vragen die niemand anders kan beantwoorden. Dan kun je 
niet anders dan op de deur van je binnenste kloppen en daar ontdek je 
dan je éigen waarheid, je éigen geloof. Vanuit deze innerlijke wijsheid, 
weet je dat iedereen en dus ook jij totaal uniek bent. Iedereen heeft 
ontelbare overtuigingen die allemaal even goed en even waardeloos 
zijn. Om je eigen overtuigingen te leren kennen heb je zelfkennis 
nodig. Ieders innerlijk verlangt hier uit zichzelf naar en is er op zeker 
moment rijp voor. Je vraagt je dan af: ‘Hoe denk ik, waarom denk ik 
zoals ik denk? Hoe voel ik en waarom voel ik zoals ik voel? Hoe ervaar 
ik en waarom ervaar ik het zo? Wie ben ik? Wie ben ik in mijn 
oorspronkelijke ZIJN? Wat is mijn Bron?’ Je zult merken dat je steeds 
meer vanuit je Bron leeft als je in staat bent je overtuigingen, die je 
door zelfkennis hebt ontdekt en begrepen, los te laten. 
Een dikke knuffel van Sofia. 
 

 

Poeh poeh, dát zijn er veel zeg. Hoe onthouden we dit alles, Sofia? 

 Door samen op zoek te gaan naar alle mogelijke overtuigingen, 
 wordt het beter in je opgenomen, dan spréékt het meer. 
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Oké, dankjewel. We gaan ermee aan de slag. 

 

Evi: Welkom allemaal. Hebben jullie er weer zin in? 

Senna: Uiteraard, het is altijd weer leerzaam. 

Roos: Ik merk in mezelf een behoorlijk grote verandering, vooral sinds de 

 vorige keer. Ik kijk nu absoluut anders naar andere mensen, die mij 

 zogenaamd iets hebben aangedaan. 

Fygo: Wij zijn allemaal al innerlijk gegroeid, denk ik zo. 

E: Het was dit keer een flinke lap tekst, kwamen jullie er goed uit? 

Jelte: Deels, er staan best moeilijke dingen in. 

E: Dat klopt, het is niet makkelijk. Daarom stel ik voor dat we eens kijken

 hoe  je overtuigingen kunt herkennen. Lijkt jullie dat wat? 

R: Lijkt me wel handig ja. 

S: Ik denk dat alles waar de woorden ‘móet’ of ‘mag’ instaat, een 

 overtuiging is. 

E: Dat klopt volgens mij wel.  Een voorbeeld: je móet altijd je best doen. 

F: OF: je mag niet liegen. 

J: Je móet hard studeren voor een goed betaalde baan. 

 En… je móet zelfstandig zijn. 

R: Ik weet er nog een: je mag me wel eens dankbaar zijn. 

E: Allemaal duidelijke voorbeelden. Ik denk dat alles waar het woord  

 ‘hoort’ in voorkomt, ook overtuigingen zijn. Bijvoorbeeld: Je hoort je niet 

 uitdagend te kleden. 

F: Nou voor mij mag dat wel hoor, ik zie dat juist graag! Mooie minirokjes 

 waar de benen extra lang door lijken en een beetje doorschijnende 

 bloesjes, zodat er nog wat te fantaseren overblijft. 

J: Jee Fyg, kun jij maar aan één ding denken? 

F: Ik dacht al, wanneer hapt ie nou? 

J: Wat ben je weer leuk… 

R: Ik weet er nog een: Je hoort niet te discrimineren. 

E: Goed, nog een?  

J: Ja, je hoort niet buiten te plassen. 
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R: En spinnen hóren niet in mijn huis. 

F: En ratten niet in mijn domein. 

 Zie je, voorbeelden genoeg. En wat vinden jullie van deze: ‘Dat dóe je 

 toch niet!’ 

S: Dat is toch hetzelfde als wat wel of niet hoort. 

E: Misschien wel, maar het gaat er maar om dat we leren zien wat 

 overtuigingen zijn. Nummer één van ‘dat dóe je toch niet’:  Windjes 

 laten in gezelschap. 

F: Neuspeuteren, komt op de tweede plaats. 

R: Nee, bah! Maar vreemdgaan doe je evenmin. 

F: Dat ligt er helemaal aan, haha. Da’s helemaal afhankelijk wat er voor 

 een mooi meisje voorbij komt. 

R: Jij bent véél te blij met mij, jongeman. 

E: Oké, verder nu. Zinloos geweld en mishandelen. 

S: Stelen, roddelen en spieken. 

J: Iets houden wat je hebt geleend. 

F: Elke dag frites eten. Hé weet je wat? We kunnen het ook omdraaien; in 

 plaats van: dat dóe je toch niet, zeggen we ook regelmatig: ‘Dat dóe 

 je toch gewoon’. 

E: O ja natuurlijk. Zoals: Dat heb je toch voor elkaar over?! 

R: Of: Dat is toch niet teveel gevraagd?! 

E: Wat opvalt is dat je dit soort zinnen vragend stelt, maar er meteen 

 vanuit gaat dat de ander het óók zo vindt.  

J: Opmerkelijk ja. Net zoals bij: Respect hebben en beleefd zijn. 

E: Ik denk dat zinnen waar ‘niemand’ in voorkomt, ook wel eens tot de 

 overtuigingen kunnen horen, zoals; ‘Niemand is te vertrouwen’ of 

 ‘Niemand vindt mij aardig’. O ja, en deze: ‘Praat nóóit met vreemden’. 

F: Er zijn er meer dan ik dacht. Er bestaan toch ook allerlei uitdrukkingen 

 die overtuigingen in zich hebben, bijvoorbeeld: ‘Zoals het klokje thuis tikt, 

 tikt het nergens’. En ook: ‘Je moet geen water naar de zee dragen’. 

 Nou, ik heb het bij Roos thuis nét zo naar mijn zin als thuis en als ik graag 

 onnodig ergens energie insteek, dan moet ik dat toch zeker zelf weten! 
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R: Nóg een uitdrukking: ‘Geld maakt niet gelukkig’. Maar ik kan er wél 

 leuke dingen mee doen die mij gelukkiger maken, mooie laarzen  

 kopen bijvoorbeeld. 

E: Zie je, elke overtuiging is helemaal persoonlijk. Is het een idee om nu bij 

 onszelf eens te kijken welke overtuigingen we zelf hebben en waar deze 

 vandaan gekomen zijn? 

F: Van één van de vijf punten van Sofia? 

E: Ja, die bedoel ik. 

J: Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk. Eens denken. Ik moet van mezelf mijn 

 schoenen uitdoen, voordat ik mijn voeten op de salontafel leg. 

R: Tja, da’s toch normaal. Zoiets dóe je toch niet. 

E: Haha, bingo. Een overtuiging, je zei: ‘ Zoiets doe je toch niet’. 

R: Oeps. 

J: Ik vind het nu eenmaal vies, maar ik denk ook dat ik die overtuiging van 

 mijn moeder heb overgenomen. 

R: Ik vind dat ook vies. 

E: Maar is het dan wáár als er méér mensen dezelfde overtuiging hebben? 

R: Misschien nog niet als er twee zijn, maar als het er tweehonderdduizend 

 zijn, dan toch wel, lijkt me. 

E: Oké, en als er dan driehonderdduizend zijn, bij wie het wél mag, wie 

 heeft er dan gelijk? 

S: Goed zo Evi. Zoiets zet ons aan het denken. 

E: Wie kent er nog een overtuiging in zichzelf? 

S: Ik heb de overtuiging dat boos worden nooit een oplossing biedt. Maar 

 het gevolg van deze overtuiging is dat ik vaak toegeeflijk ben om de 

 vrede te bewaren. 

J: Dat is goed nagedacht, mooi… Je kijkt naar jezelf… 

 Als ik eerlijk ben, zie ik dat ik de overtuiging heb dat alleen dátgene 

 goed is, wat veel moeite heeft gekost. Dat betekent dat ik erg moe 

 word van mezelf. Ik stel hoge eisen aan mezelf. 

E: Weet je ook waar deze overtuiging vandaan komt, Jelte? 

J: Voor mijn gevoel zit dat heel diep, misschien was dit een van mijn 
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 opdrachten toen ik in dit lichaam geboren werd. Ik heb dit al vaker 

 gemerkt en ik kan niet bedenken van wie ik het heb overgenomen. Niet 

 van mijn ouders in ieder geval. En evenmin van iemand in mijn 

 omgeving. 

S: Ik herken wel iets in deze overtuiging. Ik maak het mezelf ook veel 

 moeilijker dan het is, ik leg de lat ook veel te hoog. En waarom? Ik weet 

 het net zo min als jij. 

E: Wellicht zijn jullie elkaars spiegelbeeld betreft dit aspect, om samen te 

 ontdekken waarom je deze overtuiging hebt.  

F: En wat is jouw overtuiging, Evi? 

E: Dat het normaal is om mensen te helpen. Soms overdrijf ik dat wel, 

 volgens mij, want dan houd ik niet zoveel tijd over voor mezelf, om echt 

 alleen voor mezelf leuke dingen te doen. Ik heb van Sofia wel geleerd 

 dat ik van mezelf nét zoveel mag houden als van een ander en dat ik 

 mezelf ook tijd mag gúnnen. Ze zei dan: “Er staat in de Bijbel: ‘Hebt uw 

 naaste lief gelijk uzelfve’. Dat betekent niet dat je de ander méér of 

 minder lief hebt, maar evenveel.” 

 Waar deze sterke overtuiging vandaan komt, ben ik nog niet helemaal 

 achter, omdat het zo normaal aanvoelt. 

S: Is het dan wel een overtuiging? Hoort het dan niet gewoon bij je 

 liefdesbewustzijn? 

E: Misschien béide. Ik denk als je aan een overtuiging vasthoudt, je niet 

 alleen de ander, maar ook jezelf beperkt in ‘t denken en doen. 

S: Dat geldt toch niet bij liefde? Of wel soms? 

E: Misschien wel als je er zelf last van hebt. In mijn geval was het niet in 

 balans, ik gaf teveel energie aan anderen en daardoor te weinig aan 

 mezelf. 

S: O, nu snap ik wat je bedoelt. 

J: Ik vond het zo mooi dat Sofia overtuigingen tweedehands kennis 

 noemde. 

R: Zullen we onze overtuigingen dan maar te koop aanbieden in een 

 tweedehands winkel? 
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F: Yes! We halen ze allemaal uit onze koppies, góóien ze op een hoop, 

 stóppen ze in een plastic zak en wég ermee! 

E: Wel, dan moeten we ze wel effe opsporen. Waar is de zaklamp? 

R: Ja, dan komen ze aan het licht. 

J: We krijgen het nog druk met mediteren, als we al onze overtuigingen 

 moeten opsporen. 

E: Ach, we hebben tijd genoeg, we hoeven morgen nog niet klaar te zijn. 

 Ik kan me herinneren dat ik ooit eens droomde dat je overtuigingen kunt 

 vergelijken met vogels in een zelfgemaakte kooi. Als je probeert om die 

 vogels te vangen, lukt het je niet, maar als je die vogel vanuit alle 

 mogelijke hoeken hebt bekeken en onderzocht, kun je het op zeker 

 moment loslaten en dan komt de vogel gewoon naar je toegevlogen, 

 zodat je hem kunt bevrijden uit je zelfgecreëerde kooi. 

S: Hé, dat vind ik wel een duidelijk beeld, waar  ik wat mee kan. Dus ik 

 moet eigenlijk niet proberen om mijn overtuiging te pakken te krijgen 

 om ervan los te kunnen komen, maar accepteren dat ie er is? 

E: Inderdaad, al je overtuigingen mogen er zijn. Je creëert zelf situaties en 

 conflicten waarin je met deze overtuigingen kunt oefenen, net zolang 

 tot je door krijgt dat ze jou in wezen beperken. 

J: Je overtuigingen zijn dus eigenlijk je zelfgemaakte gevangenis. 

E: Ja, als je zegt dat het één beter is, dan zeg je hiermee dat het andere  

 slechter is en dat beperkt je omdat er zoveel meer mogelijkheden zijn, 

 dan alleen die jij hebt gekozen.  

R: Oké… een voorbeeld. Ik vind blauwe oogschaduw lelijk en gebruik 

 altijd bruine en blijf de rest van mijn leven bruine gebruiken. Daarmee 

 beperk ik de mogelijkheid om ooit iets anders mooi te gaan vinden, 

 correct? 

J: Duidelijk een ja-antwoord. Ik weet nog een voorbeeld; ik vind het 

vreselijk als mensen met elkaar vechten. Die overtuiging is zo sterk dat ik 

me in allerlei bochten wring om niet met agressie in aanraking te 

komen, maar… hiermee beperk ik mezelf, want wie weet zou ik eigenlijk 

beter kunnen onderzoeken waarom ik die agressieve situaties naar me 
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toe heb getrokken zodat ik er wat van kan leren. Die ‘vogel’ zou ik dus 

eigenlijk beter kunnen accepteren, zodat ik ‘m kan bevrijden uit mijn 

kooi. 

F: Zullen we dan maar eens samen een potje vechten, neeflief? 

J: Kom maar op, haha! Of toch maar liever straks buiten? 

F: Is goed. Hé Evi, heb je intussen de ideeën van de nieuwe planeet van  

 Marie-Sofie gekregen? 

E: Ach, dat zou ik helemaal vergeten. Ze liggen op mijn kamer, even 

 wachten, ik haal ze. 

 Yes, daar ben ik weer. Marie-Sofie heeft ze op een heel mystieke manier 

 gevonden: ineens waren ze er, toen ze erom had gevraagd. terwijl ze 

 zeker weet dat ze ze niet had kunnen meenemen, omdat de nieuwe 

 planeet een astrale wereld is en niets stoffelijk is. 

S: Gossie, bijzonder zeg. 

E: Zeg dat wel. eens kijken: 

  

o Geen bio-industrie meer. 

o Kunsteiwit ontwikkelen zodat we geen dieren hoeven te eten. 

o Het voedsel eerlijk verdelen. 

o Water voor droge landen in ruil voor olie, cacao en vruchten. 

o Huizen bouwen voor daklozen.  

o Oplossing zoeken voor luchtvervuiling. 

o Geen gif meer in de landbouw. 

o Hergebruiken van materialen, zodat de afvalberg slinkt. 

o Alle wapens vernietigen. 

o Geen leger en politie meer nodig. 

o Geen bazen meer nodig, alles wordt in goed overleg met elkaar 

o besloten. 

o Dieren uit de dierentuinen terug naar hun eigen woonplaats brengen. 

o Geen geweld meer op televisie. 

o Goednieuwskranten. 

o Uitstoot van auto’s en vliegtuigen verminderen. 

o Nieuwe energiebronnen 

o Stoppen met bomen kappen.  

o Alleen het hout van zieke bomen gebruiken. 
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o Grote verspilling tegengaan. 

o Alle materialen ontwikkelen voor hérgebruik. 

o Nieuw onderwijs, waarbij je leert: 

     je talent ontwikkelen 

     je eigen waarheid ontdekken  

     je voorstellingsvermogen ontwikkelen 

     zelf geluk creëren 

     eerlijkheid 

     verantwoordelijkheid 

     ontspanning 

 blijdschap 

 zelfkennis 

 mededogen 

 liefde 

 acceptatie 

 gelijkheid 

 vrede 

 oplossen van problemen 

 

De lijst is nog veel langer. Weet je wat, ik zal er kopietjes van maken, dan kun 

jullie ze thuis eens rustig lezen. 

 

S: Wat een mooie ideeën zeg. 

F: Eigenlijk zie ik het meer als goede voornemens die al langer bestaan, 

 maar slechts mondjesmaat ten uitvoer werden gebracht. 

J: Stel dat we deze ideeën laten publiceren in allerlei kranten, dan 

 worden de mensen weer op hun verantwoordelijkheid gewezen. 

E: Ja en dan kunnen we er ook bij vermelden dat deze ideeën afkomstig 

 zijn van de nieuwe planeet. Dan moet er bij een aantal mensen toch 

 weer een belletje gaan rinkelen, denk je niet?  

R: Ik heb nóg een idee. Een prijsvraag toevoegen met de vraag wie er 

 een briljant idee heeft om de aarde te redden. 

E: Jááá, dát doen we! Dan stimuleer je ieders creativiteit. 

F: Dan moeten we eerst sponsors zoeken, die de winnaars een prijs 

 kunnen geven. 

J: Onze oom Leo, je weet wel Fyg. Hij heeft toch dat grote bouwbedrijf. 

F: Ja, die zit behoorlijk goed in de slappe was. Zullen we er morgen eens 

 samen naar toe gaan? 
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J: Ik ben van de partij. We houden jullie wel op de hoogte van de 

 vorderingen, goed? 

E: Prima.  

R: Ik ken iemand die bij de krant werkt. Ik zal haar eens mailen.  

S: Wat ik me nu afvraag is of mensen die de lessen van de nieuwe  planeet 

vergeten zijn, zich wel in kúnnen zetten voor het behoud van de aarde. 

Als ze niet begrijpen wat oorzaak en gevolg is, zullen ze zich niet 

verantwoordelijk voelen, want ze blijven dan vanuit hun egootjes 

denken en handelen. 

E: Daar raak je een ontzettend belangrijk punt, Senna. De wérkelijke heling 

 van de aarde ligt IN de mens. Wij moeten met zijn allen van binnen 

 veranderen. De ander niet meer aanwijzen als schuldige, maar beseffen 

 dat wij met zijn állen deze aarde zo hebben gemaakt. Met zijn allen 

 hebben we er een puinhoop van gemaakt en we moeten die chaos 

 dan ook met zijn allen opruimen en herstellen. 

J: Hoe kunnen wij dan met dit kleine groepje de mensen veranderen? Dat 

 lukt toch nooit! 

E: Ik heb ooit een boek gelezen over het Taoïsme. Daar stond dit in: “Als 

 een vlinder in China met zijn vleugels klapt, heeft dat gevolg voor de 

 rest van de wereld”. Ik heb daar toen lang over nagedacht en kwam er 

 niet goed uit. Als antwoord zag ik toen in een droom hoe álles met 

 elkaar in verbinding staat, door middel van energie.  

S: Kun je dat eens beter uitleggen? 

E: Wel, zoals we in een van de eerste lessen al leerden, zijn wij niet ons 

 lichaam, maar dat wat erin zit; de geest dus. Geest is energie. 

S: Duidelijk. 

E: En ook andere levensvormen die je ziet, zijn in werkelijkheid geestelijk, 

 dus energie. Energie is niet vast omlijnd, maar lijkt op gas of stoom. 

 Daardoor stroomt energie alle kanten heen en vloeien allerlei energieën 

 door elkaar heen. 

J: Goh, nooit zo bij nagedacht eigenlijk. 

F: Hoewel wij op de nieuwe planeet in ons lichtlichaam waren, leek het 

 alsof wij toch dichte stoflichamen hadden en ook alles rondom ons 

 heen leek vaste substantie. 

E: Het was een astrale planeet, dus klopt het dat wij in ons lichtlichaam 

 waren, die lijken vast, maar zijn het niet. Alle voorwerpen waren 

 eveneens uit licht opgebouwd. Kun je je nog herinneren dat wat wij 

 bedachten, supersnel werkelijkheid werd? 



181 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

F: Ja, dat weet ik zeker nog wel. Als ik een zakje patat bedacht, had ik het 

binnen no-time in mijn handen. Dat was wel érg handig. Hier moet ik 

ervoor naar de patatkraam. 

E: Het lijkt alsof wij hier beperkter zijn, maar eigenlijk is dat niet zo. Het grote 

 verschil is dat de energie van een astraal lichaam sneller trilt, waardoor 

 de uitgezonden gedachten sneller bij je terugkeren. Maar hier kunnen 

 wij nét zo toveren als daar, alleen duurt het langer, omdat hier de 

 energie langzamer trilt. 

R: Hé, nu pas begrijp ik de les over toeval! Je bedenkt iets en pas veel láter 

 overkomt je zogenaamd toevallig iets, of krijg je ineens wat je nodig had 

 of graag wilde. Door de tijd die er tussenzit, herinner je je 

 alleen niet meer zo goed wat je bedacht had. Jee, het kwartje valt 

 ineens. 

S: En ik begrijp nu ineens veel beter het begrip eenheid. Als we met alle 

 energieën in verbinding staan, hoe kun je je dan eigenlijk afsluiten van 

 bepaalde energieën die je niet wilt, bijvoorbeeld als iemand agressief 

 is of als ik in een drukke stad ben, met veel mensen? Ik word dan nog 

 steeds zo moe, ook al bescherm ik mezelf door een jas of koepel van 

 licht te visualiseren. 

E: Als je bij jezelf agressie hebt opgelost, zul je niet snel in aanraking komen 

 met de energie agressie. Mocht dat toch gebeuren, kun je in 

 gedachten licht sturen van jouw hart naar het hart van de ander, zodat 

 beiden geheeld zullen worden. Natuurlijk hoef je niet af te wachten 

 totdat je aangevallen wordt, maak je dan zo snel mogelijk uit de 

 voeten. 

S: Ja logisch.  

E: Voordat je je in drukke omgevingen gaat begeven, kun je via je voeten 

 sterke aarde-energie inademen en uitademend vul je je aura met deze 

 stevige energie, zodat er niet allerlei energieën in je aura stromen. 

S: Dat ga ik zéker uitproberen. 

J: Ik ook, want ik word ook altijd zo gauw moe in grote groepen mensen. 

E: Zullen we het even oefenen? 

R: Kom jongelui, in de benen!  

E: Zet je voeten een eindje uit elkaar. Nu je weet dat de aarde net als jijzelf 

 uit energie bestaat, is het makkelijker om de aarde-energie dóór de 

 jouwe te laten stromen. Adem diep en krachtig in en bedenk dat 

 superkrachtige aarde-energie via je voeten in je hele lichaam stroomt. 

 Steeds meer…voel goed… elke ademteug voel je je krachtiger… Nu je 
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 lichaam helemaal opgevuld is, kan de energie via je uitademing in je 

 aura stromen… Voel hoe je aura steeds groter wordt… steviger… 

 krachtiger… Neem deze krachtige aura de rest van de dag met je 

 mee. 

F: Ik ben Superman, yes!!!! 

R: En ik ben Superwoman. 

J: Ja, fly away, supercouple! 

F: Zet het raam maar open! Kom Superwoman, zullen we samen vliegen? 

E: No way, stelletje malloten! Dadelijk vallen jullie nog en moeten we jullie 

 bloed van het trottoir schrobben. Het is trouwens weer mooi geweest, ik 

 ga jullie buitenzetten. 

F: Eindelijk!  

S: Tot maandag allemaal. 
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T 
 
 Dag Evi, ben je er weer klaar voor? Ik begrijp waarom Senna 
 zich afvraagt of de mensen wel in staat zijn de aarde te redden 
 als ze niet begrijpen wat oorzaak en gevolg is. Dan zullen ze zich 
 inderdaad niet verantwoordelijk voelen.  
Tijdens mijn meditatie, kreeg ik heel sterk in me dat we niets in de krant hoeven 

te zetten, omdat daar de oplossing niet ligt. Precies zoals Senna al had 

bedacht. Het zal geen zin hebben, omdat de mensen vanuit onbewustheid en 

eigenbelang niet écht kunnen samenwerken en delen. Ik kreeg ook duidelijk in 

me dat de aarde alleen maar gered kan worden door een nieuwe manier 

van denken. De lessen die u aan ons geeft, kunnen daarbij helpen. Is het niet 

zo dat als mensen in hun bewustzijn zijn gegroeid, ze pas werkelijk in staat zijn 

ánders te denken? Ik bedoel dat ze dan sámen mét elkaar 

verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het welzijn van iedereen én voor 

het voortbestaan van de aarde? Dat ze dan elkaar leren respecteren en 

liefhebben? 

 Dat is helemaal juist, Evi. Het is niet nodig om een prijsvraag in 
 de krant te zetten. De goede ideeën komen vanzelf in de mensen 
 op, als ze gegroeid zijn in hun bewustzijn. Dan ontstaat er 
 vanzelf onderlinge liefde en saamhorigheid . 
 Om de mensen hierbij te helpen, hebben we een grote groep 
 mensen gereedgemaakt om anderen te helpen bewust te worden. 
 Hierdoor verspreid het nieuwe denken zich sneller dan je denkt. 
 Maak je geen zorgen, alles zal goed komen, vertrouw daarop.  
Ik begrijp hieruit dat de lessen die wij van u krijgen, verspreid moeten worden? 

 Dat is helemaal juist, Evi. Dat is de bedoeling en het zal vanzelf 
 gaan. De juiste mensen zullen naar elkaar toegetrokken worden. 
 De duisternis zal zichzelf vernietigen en al wat licht is zal 
 groeien. 
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De nieuwe les over 
BEWUSTZIJNSGROEI sluit hierbij precies aan. 
Zoals jullie zelf al ontdekten, is er verschil in bewustzijn. In een steen 
zit al bewustzijn, maar die zit verstopt in een ondoordringbare laag. 
Hierdoor kan de energie (is bewustzijn) maar heel langzaam trillen. In 
een plant en bloem zit ook bewustzijn. Dit bewustzijn is al beter te zien 
door zijn schoonheid. Het dóet iets met je, het beroert je. Je herkent 
hierdoor het stukje schoonheid in jezelf. In dieren is het bewustzijn wéér 
een stapje hoger; ze hebben een instinct, voelen dingen aan, hebben een 
karakter en maken contact. Deze energie trilt een stuk sneller dan in 
een steen. De mens is het meest bewust van de hele schepping. Alleen in 
de mens kan het bewustzijn oneindig en onmeetbaar groeien. Een mens 
kan leren uit ervaringen, kan verbindingen leggen, conclusies trekken, 
kan gebruik maken van intuïtie en creativiteit, én kan zelfbewustzijn 
en liefde ontwikkelen in álle gradaties. De intensiteit van bewustzijn 
verschilt van mens tot mens en is afhankelijk van zijn ervaringen 
gedurende vele levens. 
•Als je weinig hebt ervaren, ben je je van weinig bewust. Als je weinig 
bewust bent, leef je in afgescheidenheid van elkaar, reageer je vanuit je 
eigen belevingswereld en vanuit je eigen belangen. Je ziet jezelf 
afgezonderd van de rest van de wereld en legt de verantwoordelijkheid 
voor wat jou overkomt bij de ander neer. Op deze manier ontstaan 
ruzies en zelfs oorlogen. Ruzie in het klein is oorlog in het groot.  
Het gaat erom dat je jezelf identificeert met je ego, je persoonlijkheid. 
De mensen rondom je heen, worden als potentiële vijanden gezien, 
want de ander kan altijd jouw gevoel van veiligheid en zekerheid 
verstoren. Als iemand je van jouw waarheid en zekerheid wil 
afbrengen, word je angstig en je stopt deze angst op een handige 
manier weg in je onderbewuste. In bepaalde situaties, word je 
herinnerd aan je pijn door middel van een emotie. Een emotie werkt als 
een wekker; hij maakt je onbewust verstopte angst wakker. Als je 
weinig bewust bent, kun je niet goed omgaan met een angst; vaak 
vertaal je dan angst in boosheid en agressie. 
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Als je veel ervaringen hebt opgedaan in je levens, ben je méér bewust. 
Je ziet jezelf als deel van het geheel. Je leeft in verbondenheid met alles 
en iedereen op de wereld. Je voelt je niet alleen verantwoordelijk voor 
je eigen daden, maar ook voor die van een ander, juist omdat je je 
ermee verbonden weet. Je kunt beter omgaan met je emoties. Je bent in 
staat om de ervaringen te gebruiken als wijsheid en daardoor gevoelens 
om te zetten in een steeds liefdevoller basisprincipe. De ervaring heeft 
je geleerd dat anderen nooit de schuld kunnen hebben van jouw eigen 
emotie en dat jij alleen aan jezelf moet werken. Hierdoor maakt ruzie 
plaats voor harmonie, vriendschap en liefde. 
Dit groeiproces gaat geleidelijk aan. Je ontmantelt langzaam alle 
illusies van het leven en als je geen waarde meer hecht aan wat je om je 
heen ziet en geen waarheid meer vindt in alles wat je tot dan toe 
bedacht hebt als waarheid, dán is de tijd rijp om deze illusies los te 
laten. Zoals ik in de vorige les vertelde, ontstaat er dan binnenin je een 
‘drive’ om innerlijk te willen groeien. Als je zover bent, komt dat gevoel 
vanzelf in je. En wanneer bén je zover? Als je genoeg ervaringen hebt 
opgedaan, zo simpel is het. Er komt dan ‘toevallig’ iemand op je weg die 
je leert contact te maken met je innerlijk. Dit kan op vele manieren, 
maar drie ervan zijn de hoofdzaken:. 
 
1) Ontspanning:  
Als je lichaam ontspannen is, komt je geest tot rust. In een onrustige 
geest, dwalen je gedachten alle kanten op en kun je jezelf niet zien. 
Zoals een wateroppervlak eerst kalm moet zijn, om jezelf erin te 
kunnen spiegelen. 
 
2) Ademoefeningen:  
De adem is de verbinding tussen lichaam en geest, zonder adem  is er 
tenslotte geen leven in het lichaam. Adem die zónder aandacht wordt 
ingeademd, is energie voor het lichaam en heet zuurstof. Adem die mét 
aandacht wordt ingeademd is de energie voor de geest en heet prana 
oftewel levensenergie. Wanneer je iets voedt groeit het, dus door prana 
groeit je geest. 
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3) Meditatie:  
Wanneer je jezelf observeert zonder oordeel, leer je je oude patronen 
zien; je word je er bewust van, ze komen aan het licht. Hierdoor lossen 
ze op en kun je ze loslaten. Je kunt het vergelijken met een ui afpellen. 
Elke keer één schilletje, zodat op den duur de kern weer zichtbaar is. 
Evi zal jullie ademoefeningen leren, die jullie daarna thuis kunnen 
doen, ná de concentratie- en ontspanningsoefeningen.  
Een warme omhelzing van Sofia.  
 

Een warme omhelzing terug. U heeft het weer fantastisch uiteengezet, Sofia. 

Dankjewel en tot over twee weken. 

 

Ik zal eerst eens meteen de groep gaan mailen om te vertellen dat we geen 

stappen hoeven te ondernemen naar de krant en zo. Hopelijk begrijpen ze 

het. Senna zal wel blij zijn te horen dat haar ingeving helemaal juist was. Dat 

kan haar helpen om meer te vertrouwen op haar intuïtie.  

 

Evi: Hé luitjes, loop maar door naar de zolder. De thee staat al klaar. Ik kijk 

 even of we nog wat lekkers in huis hebben. 

Roos: Je mailtje kwam precies op tijd, Evi. Ik zou juist die vrijdag die vrouw 

 van de krant bellen. 

Fygo: Het was wel een verrassende wending. 

Jelte: Hoe was je zo ineens op het idee gekomen? 

Evi: Tijdens een meditatie plopte het ineens binnen. Toen heb ik er 

 eergisteren met Sofia over gesproken. 

Senna: Wel frappant dat ik vorige keer al twijfelde of het zinvol was omdat 

 mensen nu nog niet anders kunnen dan te redeneren met hun ego en 

 niet eens verantwoordelijkheid voor hun éigen handelen kunnen 

 nemen, laat staan voor de hele wereld. 

E: Zie je wel, Senna; je kunt totaal vertrouwen op je gevoel en op je 

 innerlijke  stem. Het klopte helemaal! 

S: Tja, nu je het zegt… ik sta er zelf van te kijken… 

 Sofia liet me ook weten dat het bewustzijn vanzelf zal groeien, omdat 

 een flinke groep mensen de lessen van Sofia krijgen om deze uit te 

 dragen naar anderen. 

F: We hoeven toch zeker niet te gaan preken of zo? Mij niet gezien hoor! 
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E: Nee joh, da’s helemaal niet de bedoeling. Ik denk dat mensen zichzelf 

 ontwikkelen en dan vanzelf wordt toegetrokken naar iemand die de 

 lessen heeft gehad. 

F: O gelukkig, ik dacht al... 

S: Ik zie er een beeld bij van een heleboel lampen die de aarde 

 verlichten. Als een groep mensen bewust, dus licht is geworden, zullen 

 ze anderen helpen de weg te vinden. 

J: Dat is een mooie beeldspraak, Sen. 

R: Dan moeten wij onze taak wel serieus gaan nemen. We moeten eerst 

 flink aan onszelf gaan werken om die lamp te kunnen worden voor 

 anderen. 

E: Ja, wij moeten verantwoordelijkheid gaan dragen, wij kunnen ermee 

 beginnen. We hoeven niet te wachten tot er wonderen gebeuren om 

 de aarde te redden, wij kunnen beginnen met het nieuwe denken de 

 aarde mooier te maken. 

F: Yèèèèèh, we are the believers in happiness and peace! Grouphug!! 

E: Kom maar op met die knuffelpartij. 

 Oké, nu is het tijd om eens te kijken of we dingen in onszelf herkennen 

 die Sofia in de nieuwe les schrijft. 

R: Ik heb me eigenlijk nooit zo gerealiseerd dat een steen leeft. Van een 

 plant kon ik me er wel iets bij voorstellen, maar een steen? 

S: Een plant of bloem, sterft als je ‘m uit de grond haalt en geen water 

 geeft, maar een steen heeft geen water nodig om te overleven. Hoe zit 

 dat dan met het leven wat in ‘m zou zitten. 

E: Heb je ooit gezien hoe een ruwe diamant geslepen wordt?  

S: Nee. 

R: Ik ook niet. 

E: Aan de buitenkant lijkt ie een grof stuk steen, niets bijzonders, maar toch 

 blijkt er aan de binnenkant een prachtig glinsterende steen te zitten. Die 

 geslepen diamant laat de schoonheid zien, die ook een bloem laat 

 zien. En schoonheid is een aspect van bewustzijn. 

F: Verdomd zeg, nooit zo bij nagedacht. 

J: Maar niet élke steen is een diamant, toch? 

E: Nee, dat klopt, maar als je het even vergelijkt met een menS: niet elk 

 mens is mooi aan de buitenkant en toch zit er in élk mens bewustzijn. 

R: Zonder bewustzijn kun je niet eens leven, lijkt me. 

E: Marie-Sofie las een keer een stukje uit de Bijbel voor. Er stond: ‘De geest 

 maakt levend’. Dus Roos, het klopt wat je zegt. Geest is  bewustzijn en 
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 zonder bewustzijn is er geen leven. Er is ook een uitdrukking die hierop 

 slaat: “Hij gaf de geest”, wil zeggen dat hij sterft, dus heb je geest nodig 

 om te kunnen leven.    
F: O ja, dat gezegde ken ik wel. Als ik het stuk over de onbewuste mens en 

de bewuste mens naast elkaar zet, dan voel ik dat ik er nog ergens 

tussenin zweef. Ik heb nog vaak een wekker nodig, zal ik maar zeggen. 

Ik voel heel vaak onderdrukte woede bijvoorbeeld. Da’s toch ook een 

emotie hè? 

E: Jazeker, een hele heftige. Heb je al onderzocht waar die woede 

 vandaan komt? 

F: Geprobeerd wel, maar ik kom er niet goed uit. Ik kan ontiegelijk pissig 

 worden op iemand,die een onschuldige iets aandoet. Weet je nog 

 laatst? Toen Roos vertelde over die oppas die haar misbruikte? Nou, 

 toen voelde ik zo’n enorme woede en wraakzucht in me. Ik kon me 

 bijna niet beheersen en ik blééf eraan denken. Ik heb het echt 

 geprobeerd, maar het lukte niet. Zelfs niet toen Roos er zo’n prachtige 

 wending aan gaf, door het naar zichzelf toe te trekken omdat alles 

 oorzaak en gevolg is.  

R: Eigenlijk vind ik het best lief dat je kwaad wordt op die verkrachter. 

F: Lief, hoezo? 

R: Wel, het voelt als een soort held, die een jonkvrouw beschermt. 

F: Haha, dat klinkt wel leuk, maar ik weet donders goed dat ik er mee aan 

 de slag moet. Ik moet me bewust worden van de emotie. 

E: Bijna onderaan schrijft Sofia dat je je oude patronen moet observeren 

 zonder oordeel en dat je ze dan kunt loslaten. 

F: Ja, da’s makkelijk praten. 

S: Ik denk dat je altijd een keus hebt als je ergens bewust van bent. Je 

 kunt die woede, of wat dan ook, met je meesjouwen in een steeds 

 zwaarder wordende rugzak of je kunt ‘m naast je neerzetten. Eruit 

 halen wat te zwaar voor je is en dan verdergaan. 

E: Precies, je hebt pas een keuze áls je je ergens bewust van bent, eerder 

 niet.  

F: Ik denk dat ik me bewust ben, maar toch zal dat niet helemaal 

 kloppen, want ik voel me soms net als een ongeleid projectiel! 

E: Misschien kun je er eens proberen om ernaar te kijken, zonder oordeel. 

 Wanneer je dát kunt zul je ook de ander niet meer zo gauw veroordelen 

 en dan word je ook niet meer zo gauw boos. Ik heb een idee, wil je een 

 visualisatieoefening doen? 
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F: Mij best. 

E: Oké, doe je ogen eens dicht… Ga eens terug naar dat woedegevoel.  

 Probeer het goed te voelen… 

F: Ik geloof dat ik dit niet zo’n fijn gevoel vind. Ik voel me een beetje 

 gevangen in dit gevoel. 

E: Kijk er nu eens naar, zoals een buitenstaander dat zou doen, van een 

 afstandje.  

F: Mm, da’s raar, van een afstandje doet het ineens niet meer zeer. 

 Mooi… probeer nu eens ruimte te visualiseren rondom die woede. 

F: Ruimte… lucht… Hé, het geeft lúcht! Poeh poeh… Ik hóef die woede 

 niet meer te voelen, ik kan eruit. Ik zit niet meer vast. 

E: Fijn… je hebt een keuze… laat de woede nu maar los… 

F: Wil jij ‘m hebben? Haha! 

E: Nee dankjewel grapjas… doe je ogen maar weer open. 

F: Is het werkelijk zó simpel?  

E: Misschien kun je nu beetje bij beetje gaan ontdekken waar de woede 

 zijn oorsprong heeft. Als je gaat mediteren, kun je misschien steeds een 

 stukje van de puzzel ontdekken. Kijk naar jezelf zonder oordeel, da’s 

 belangrijk. 

F: Ik ga ermee aan de slag. 

E: Ik ontdek nog dágelijks emoties waar ik aan moet werken. 

S: Jij ook? Ik dacht dat jij veel verder was dan wij? 

E: Hoezo verder? Je bent nooit klaar hier, je kunt steeds weer dieper 

 onderzoeken. Er zijn ontelbare niveaus van bewustzijn. Ik kan je wel een 

 voorbeeld geven. Vroeger was ik een echte wijsneus, dat veranderde 

 langzaam in betweterij.  Ik kreeg van anderen vaak opmerkingen, 

 waarvan ik dan schrok. Die wekker rinkelde als een harde kerkklok! Ik 

 dacht dan boos: “Houd toch je mond”, maar later wist ik dat ik die 

 reactie van de ander zelf losmaakte met mijn gedrag. Toen dacht ik: 

 “Jee, wat ben je weer lekker bezig Evi, waarom laat je de ander niet in 

 zijn waarde?” En tegenwoordig hoor ik mezelf denken: “De ander is 

 mooi in zijn anderszijn en ook ik ben mooi anders”.  

S: Daar herken ik wel wat in.  In dat opzicht zie ik ook wel groei in mezelf. 

J: Ik ook. Dankzij Sofia’s lessen. 

E: Niet alleen Sofia’s lessen, maar ook je evolutie zorgt voor 

 bewustzijnsgroei. e ervaart elk leven weer nieuwe dingen.  

F: Ik leer me te pletter. 

E: Nou, dan krijg jij een extra snoepje Fyg, omdat jij zó je best doet. 
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J: Ik óók hoor, ik wil er twee extra. 

R: Nóu zeg, dan wil ik er drie! 

F: Zit in dit snoepje ook prana? 

E: Leeft je snoepje dan? Kan ie met aandacht ademen? 

F: Volgens mij niet en helemaal niet als ik ‘m kapot kauw, haha. 

R: Ik snap nog niet veel van die zogenaamde prana. Wat het verschil met 

 zuurstof is, bedoel ik. 

E: Volgens mij is zuurstof energie voor je lichamelijke cellen en prana 

 energie voor je geest. 

R: Ja, dat staat er wel, maar ik vóel geen verschil. 

E: Mmm, hoe kan ik je het laten voelen…. Ik weet het niet zo goed. Ik zal 

 Het aan Sofia vragen. Trouwens, misschien kun je het zelf eens vragen.  

R: Ja hállo, dat kan ik niet zo goed als jij hoor. Jij hoeft maar gaan te zitten 

 met je pen in je hand en zij schrijft het antwoord op. Doe jij het maar. 

E: Als ik het steeds doe, dan heb je mij altijd nodig om een antwoord te 

 krijgen. Dan ben je afhankelijk van mij en dat is volgens mij niet de 

 bedoeling, want in afhankelijkheid zijn we niet elkaars gelijke. Waarom 

 probeer je het niet? 

R: Nu? 

E: Je hebt nú een vraag, toch? 

R: Uh… oké. Geef me eens een pen en papier. 

E: Hier zo. 

R: Ahum, nou Sofia, kun je mijn vraag beantwoorden alsjeblieft?... 

 Zie je nou wel, er gebeurt niets. Ik kan dat niet hoor. 

E: Stem je eens goed af op Sofia, met je gedachten en met je hart en stel 

 dan duidelijk je vraag. 

R: Goed, ik probeer het. Sofia, kunt u me uitleggen hoe je prana kunt 

 voelen? 

 
Dag Roos, fijn dat je nu zelf contact met me zoekt. Ik beantwoord je 
vraag graag. 
Prana kun je voelen zoals je liefde voelt. Je kunt liefde niet op tafel 
leggen, maar je kunt liefde wel voelen. Prana is de liefde in de zuurstof. 
Beeld je maar in dat je aan een bloem ruikt. Die tedere zachte 
inademing, opent je geest voor prana. Voel eens hoe je hart begint te 
tintelen… dat is prana…  liefdevolle voeding voor je geest. Stem je 
hierop af bij elke ademoefening. 
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R: Hè, er staat niets op papier. Misschien hoefde dat niet omdat ik haar zo 

 goed horen. Het was alsof ze in mijn oor zat en heel duidelijk sprak. Ik 

 herkende haar stem. Ja, ik weet het zeker… het was echt Sofia van de 

 nieuwe planeet.  

 Ik ga het gauw opschrijven voordat ik het vergeten ben. 

E: Wil je het zo meteen voorlezen? 

R: Tuurlijk, effe wachten. 

E: Ach, ik zou jullie nog ademoefeningen geven, maar ik denk dat ik eerst 

 Even aan Sofia vraag welke de beste zijn. Dan zal ik ze op papier zetten 

 en naar jullie mailen, zodat jullie ze thuis kunnen oefenen. Mocht het niet 

 lukken dan laat het maar weten. 

R: Zal ik nu even voorlezen, wat Sofia me zojuist vertelde? … 

 

 

Welke ademoefeningen zijn belangrijk, Sofia? Ik heb er zoveel verschillende 

geleerd. 

 Begin maar met het observeren van de stiltes tussen de 
 ademhalingen in. Daarna schrijf je de uitleg op van de vierkante 
 pranayama. 
Met vier tellen, bedoelt u? 

 Ja, maar er wel bij vertellen dat niet voor iedereen vier tellen fijn 
 voelt en dat ze zelf moeten voelen, wat goed voor hen is. 
Oké, dankjewel, zal het meteen op de mail zetten. 

 

 

Lieve allemaal. Zoals ik beloofd heb, stuur ik jullie de ademoefeningen; 

 

Begin met het observeren van je eigen ademhalingen, hoe adem je in, hoe 

adem je uit. Hoeveel tellen duren ze? Adem je kalm of onrustig? Diep of 

oppervlakkig? Grijp niet in, alles is goed.  

Dan ga je over op een ritmische adem. Deze is erg goed om al je spanningen 

tot rust te brengen. Bij ritmisch ademen duren de uitademingen dubbel zo 

lang als de inademingen. Bijvoorbeeld 2 tellen in en 4 tellen uit, 3 tellen in en 6 

uit enzovoorts. De duur van de tellen is minder belangrijk dan het ritme, 

onthoud dat. Doe dit zolang als prettig voor je voelt. 
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Dan ga je de ademhalingen sturen. Voor deze oefening is het makkelijk om in 

gedachten een vierkant te tekenen. Je begint aan de linker onderkant van 

het vierkant en trekt een streep naar boven, terwijl je rustig in vier tellen 

inademt. Teken een lijn van links boven naar rechts boven, terwijl je je adem 

vier tellen vasthoudt. Tijdens dat vasthouden trek je je anus wat naar binnen, 

zodat de adem niet ontsnapt. Nu een lijntje van rechts boven naar rechts 

onder en tegelijk de spanning in je anus loslaten en in vier tellen uitademen. 

Het laatste lijntje van rechtsonder naar links onder, span je anus weer aan, 

terwijl je de adem weer vier tellen vasthoudt. Laat de spanning los en adem 

weer vier tellen in. Zo ga je een paar minuten door. 

Als je merkt dat je adem tekort komt, maak dan een vierkant van drie tellen. 

Kijk maar hoeveel tellen fijn voelt en voor jou geschikt is. 

 

Adem weer gewoon en en breng dan je aandacht over naar de stiltes tussen 

twee ademhalingen in. Verblijf steeds even in die stiltes, voordat zich een 

nieuwe ademhaling aanmeldt.  

Blijf een poosje in die heerlijke rust, voordat je weer terug komt naar het hier en 

nu. Hoor de geluiden in je omgeving, voel hoe je zit, zet spanning op je 

spieren, rek je goed uit en open je ogen.                      

 

Liefs Evi 
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U 
 
Lief vijftal. Fijn dat Fygo zo goed met jullie over zijn woede-emotie kon 
praten en dat Roos mij nu zelf kon horen. Het groepje vormt steeds 
meer een eenheid, waarbij iedereen goed naar elkaar luistert en 
samenwerkt. Er wordt steeds minder geoordeeld, waardoor de liefde 
groeit. Deze liefdestrilling is al zo verhoogd, dat een grote groep 
mensen dit als positieve energie kunnen waarnemen. Mensen worden 
gelukkig van jullie mooie energie. Het werkt aanstekelijk, dus 
ongemerkt helpen jullie veel mensen. 
 
Het is nu tijd om meer  
ZELFONDERZOEK te gaan doen. Natuurlijk hebben de eerdere lessen 
al hints geboden, maar nu wil ik jullie meer gedetailleerde 
aanwijzingen geven. Als je bij jezelf een bepaalde eigenschap hebt 
ontdekt, is de volgende stap om het waaróm te gaan onderzoeken.  
Je weet inmiddels dat alles energie is, ook eigenschappen. Alle 
energieën worden uit de leegte zelf door de mensen geschapen door 
middel van hun scheppende gedachtekracht. Stel je maar eens een leeg 
universum voor met alleen maar wervelende energie. Dan bedenk je 
iets, bijvoorbeeld: ‘angst voor eenzaamheid’. Je hebt dan met je 
gedachten van lósse energie dichte energie gemaakt, zoals een wolkje.  
Je hebt er een etiketje op geplakt. Dat ‘etiketwolkje’ hoort nu bij jou. 
Je hebt gedurende je leven een hele berg wolkjes om jouw eigen ziel 
geplakt; die gigantische variatie aan meningen, doelen, angsten, 
motieven, emoties enzovoorts, vormen samen jouw persoonlijkheid.  
Die wolkjes samen vormen een dikke laag rondom jouw wezenskern;  
je geest. Met elke nieuwe geboorte ben je de inhoud van al die wolkjes 
weer vergeten, dus zal er vanalles moeten gebeuren om jou te laten 
ontdekken wat jij in die wolkjes hebt gestopt. Allerlei ‘toevallige’ 
gebeurtenissen trek je naar je toe, zodat jij kunt leren ómgaan met  
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bijvoorbeeld je angst voor afwijzing, voor aandacht, om te falen 
enzovoorts. 
Je krijgt wat je eigenlijk niét wilt. Ben je bang voor honden, dan heb je 
een ‘wolkje’ gemaakt en zul je steeds enge honden naar je toetrekken. 
De energie van de kosmos kent namelijk geen ontkennende  woorden, 
zoals ‘niet’, ‘geen’ en ‘nooit’. Let daar op als je iets bedenkt wat je niet 
wilt, zeg dan het tegenovergestelde, bijvoorbeeld:  
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‘Ik kan van alle honden houden’ in plaats van: ‘Ik wil geen hond 
tegenkomen’. In plaats van: ‘Ik wil me niet gestresst voelen’ kun je beter 
zeggen: ‘Ik ben zeker en kalm in alle omstandigheden’.  
Nu de volgende belangrijke aanwijzing voor zelfonderzoek; Je weet dat 
alles in de kosmos oorzaak en gevolg is en ook kracht en tegenkracht.  
Je zet met je gedachten en daden energie in beweging, die altijd weer 
terugkeert naar de bedenker in dezélfde mate van kracht. Nu weet je 
dat je ooit tevoren een tegengestelde kracht moet hebben veroorzaakt.  
Stel dat je jezelf nu erg verlegen vindt, dan kan het zijn dat je in je 
vorig leven een praatjesmaker bent geweest.  
Als je nu ziet dat je gevoelig bent, was je mogelijk  in je vorige leven 
rationeel; een denker.  
Een luilak van toen, kan nu een carrièrejager zijn.  
Tijdens het sterven, voel je wat de ander door jouw gedrag heeft 
ervaren en dan neem je tijdens de overgangsperiode tussen twee levens 
in, jezelf voor om het anders te doen.  
Je nieuwe geboorte past precies in jouw plan. 
Dat tegenovergestelde gedrag hoeft niet per se in het vorige leven zijn 
vertoond, het kan ook slechts één uur geleden hebben plaatsgevonden. 
Het is maar net hoe bewust of onbewust je hiermee bent omgegaan.  
Je kunt in ieder geval concluderen dat je ooit het tegengestelde gedrag 
hebt gehad. Dat geldt voor élk gedrag, in allerlei denkbare nuances.  
Ik geef je nu een lijst met een aantal tegengestelde eigenschappen. 
 
Zeker -  onzeker 
Serieus -  speels 
Verwaand - bescheiden 
Onrechtvaardig – rechtvaardig 
Spilziek – zuinig 
Laf – moedig 
Liegen – waarheidsgetrouw 
Rationeel – gevoelig 
Materialistisch – psychisch 
Onbetrouwbaar – betrouwbaar 
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Praatjesmaker – luisteraar 
Communicatief – in zichzelf gekeerd 
Boekenwurm – ervaring door het leven zelf 
Bot – meelevend 
Gewelddadig – vredelievend 
Heerszuchtig – onderdanig 
Besluiteloos – vastberaden 
Onverantwoordelijk – verantwoordelijk 
Chaotisch – geordend 
Passief – actief 
Gierig – gul 
Star – flexibel 
Ernstig – humoristisch 
Inconsequent – consequent 
Eerlijk – leugenachtig 
Egoïstisch – opofferend 
Nonchalant – betrokken 
Extravert – verlegen 
Zakelijk – persoonlijk 
Ongeduldig – geduldig 
Heldhaftig – voorzichtig 
Wantrouwend – vertrouwd 
Afwachtend - optredend 
Intolerant – tolerant 
Controlerend - vertrouwend 
 
Ook in beroepen zie je tegenstellingen. Als iemand ooit arts was en geen 
medeleven kon voelen voor zijn patiënten, zal hij er in een volgend 
leven mogelijkerwijs voor kiezen om ervaring als chronisch zieke op te 
doen. Een meedogenloze rechter zal ervaren hoe het is om veroordeeld 
te worden.  
Kijk eens welke tegengestelde eigenschappen je bij jezelf kunt 
ontdekken. Dat is belangrijk om de volgende stap te kunnen zetten. 
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Kijk er naar zonder oordeel te vellen. Kijk waar je jezelf aan ergert en 
kijk objectief naar dat waar je een stellige mening over hebt.  
Wanneer dat lukt, verdwijnt daarmee het oordeel naar anderen.  
De ander heb je eventjes nodig gehad, om de tegenstelling in je zelf te 
kunnen zien. Als je echter diep beseft dat in jou béide aspecten van elke 
tegenstelling aanwezig zijn, heb je de ander niet meer nodig als spiegel. 
De ander mag dan helemaal zichzelf zijn, zonder dat jij er iets van 
vindt. Het enige wat je hoeft te doen, is te zien dat alles in jezelf is 
ontstaan door jouw scheppingskracht. Accepteer en vergeef dan jezelf. 
Dit is weer een stap in de richting van de innerlijke vrede. Vrede zorgt 
voor ruimte in jezelf. Wees nooit bang voor schaduwen, het betekent 
gewoon dat er ergens dichtbij licht is. 
Een vredelievende groet van Sofia. 

 
Ik voel wat u bedoelt met innerlijke vrede, Sofia. Ik heb het ervaren, toen ik van 

alle tegenstellingen een eenheid gevormd had. Ik voelde dat elke 

tegenstelling een illusie was. Het had niets te maken met wie en wat ik wérkelijk 

ben. Ik zag dat al die aspecten hoorden bij mijn persoonlijke ikje, de rol die ik in 

dit leven speel; een verzameling van gedragspatronen, gevoelens en 

meningen. Mijn wérkelijke zijn is totaal anders. Een soort van levende energie 

van waaruit ik ben die ik ben. Niet Ik als persoon, maar als deel van de 

geestelijke eenheid.  

 Dat klopt, Evi. 
Waarom moeten wij allemaal door deze illusies heen, Sofia? 

 We zijn afgedaald van de Goddelijke eenheid met een totale 
 vrijheid. Het doel van de afdaling was om de oerkracht van het 
 Goddelijke bewustzijn te laten groeien. Iedereen mag dat op zijn 
 eigen unieke wijze en in zijn eigen tempo doen. Menselijke zielen 
 vormen samen zo’n schitterende uitdijende energie, daar zijn 
 geen woorden voor. Van hieruit voelen en zien wij deze expansie 
 als onbeschrijflijke liefdesenergie. Vannacht haal ik je op en laat 
 ik je een glimp opvangen van dit schouwspel. 
O Sofia, is het werkelijk zo mooi? Ik verheug me om u vannacht weer te zien.  

Ik ga gauw slapen en open me voor u… 
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Kom Evi, laten we gaan. Ik houd je hand vast. Kijk goed naar de mooie 
blauwe planeet aarde. Ik weet dat je nu alleen vormen kunt 
waarnemen, allemaal verschillende objecten, die niet met elkaar 
verbonden lijken. Sluit nu je ogen… Concentreer je in je duizendbladige 
lotus, boven in je hoofd… je zevende chakra… daar waar geen 
gedachten zijn…waar geen vormen zijn… alleen energie… liefde… 
Open je ogen weer en kijk. Zie je het licht dat uit alle mensen stroomt, 
die met elkaar in verbinding staan? Zie je de energie om de mensen 
heen dansen? Overal waar verbindingen ontstaan, wordt de energie 
groter. Dat is liefde. Zie eens hoe helder sommige lichten zijn.  
Dat is het innerlijke licht van verlichtte mensen.  
Zij hebben het Goddelijke licht in zichzelf ontdekt en zich ermee 
verbonden. Weet dat enkele verlichte zielen de hele aarde naar een 
hoger plan kunnen brengen. Hun licht heeft een groot bereik, hun hele 
omgeving geniet van dit licht mee.  
Er heerst vrede en geluk in hun licht.  
Verbind je met deze energie… voel hoe uit alle leed liefde groeit… voel 
hoe uit alle illusies liefde groeit… voel hoe uit alle verbindingen liefde 
groeit.  
 Voel het licht, zie het licht…. buiten je… en binnen in je… 
Ik ben er stil van Sofia… Ik zie en voel de verbinding met de energie van alle 

mensen als wervelende stroom van alle kleuren licht, met een immense 

innerlijke kracht, alsof mijn hart uit elkaar barst van geluk. 

 Neem dit gevoel mee, mijn lieve… Ik breng je nu weer terug naar 
 je lichaam. 
Dankjewel lieve Sofia, dit zal ik nooit meer vergeten… 

 

 

 

Hé, het is al licht buiten. Hoe laat is het? Zeven uur pas, gelukkig kan ik nog 

even blijven liggen.  

Woow, wat een ervaring vannacht zeg, hier zijn werkelijk geen woorden voor. 

De herinnering hieraan zal ik eeuwig met me meedragen… 
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Evi: Hoi vriendjes en vriendinnetjes. Zijn jullie ijverig geweest met 

 zelfonderzoek? 

Roos: Jaha, ik heb een fikse lijst gemaakt met een heleboel opvallende 

 eigenschappen.  

Fygo: Laat eens zien dan. 

R: Dat hoeft toch niet per se? Ik wil het liever voor mezelf houden. 

F: We hebben toch geen geheimen voor elkaar. 

E: Iedereen mag doen, waar hij of zij zich goed bij voelt.  

 Geen praatplicht dus. 

F: Jammer, ik wilde zo graag je zwakke kant zien, Roos. 

R: Zoek jij je éigen zwakke kanten nu maar, daar heb je veel meer aan. 

F: Tja, da’s waar. Ik wil er best één van mezelf verklappen hoor. 

Jelte: Jij? Jij hebt toch alleen maar sterke kanten, Fyg. 

F: Nou, niet echt. Onder die praatjesmaker, schuilt eigenlijk een zielig 

 verlegen ventje. Het is gewoon een toneelspel. Ik speel de rol van Fygo, 

 de stoere. 

R: Dat wist ik toch allang, liefie. Dat vind ik juist zo mooi aan jou. 

E: We spelen allemaal een rol in het toneelspel dat ‘leven’ heet.  

 We verbloemen onze zwakke kanten. Die willen we niet zien, want we 

 hebben geleerd dat zwak zijn niet mag. Als je echter zwak en sterk als 

 één ziet, verdwijnt de angst om zwak te zijn. 

Senna: Geldt dat voor alle tegenstellingen? 

E: Inderdaad, als je bewust bent van beide kanten, voel je geen wrijving 

 meer. Je hebt niets meer te verbergen.  

J: Ik denk dat in verbergen ontzettend veel energie gaat zitten. 

E: Klopt. Aanvaarden kost veel minder energie. 

S: Wel, dan zijn we zo klaar met deze les. De conclusie is bij deze al 

 gegeven; aanvaarden van innerlijke contrasten dus.  

J: En zien dat je alles zelf in beweging hebt gezet.  

 Zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat gebeurt in je leven. 

R: Dan komen we toch weer terug bij het begin, de les over oorzaak en 

 gevolg. 

F: Dat klopt, Roosje, maar wat ik nu nog niet begrijp, is het laatste  

 voorbeeld over gewelddadig en vredelievend. Als je hebt ervaren hoe  

 fijn vredelievend zijn voelt, dan  ben je toch hartstikke bezopen als je  

 nog gaat kiezen om gewelddadig te worden.  

 Je hebt met vredelievendheid toch geen karma meer af te 

 werken. Dan hoef je evenmin het tegengestelde meer te ervaren,  
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 lijkt me zo. 

E: Je hebt goed nagedacht, Fygo. Wellicht moet je alleen het 

 tegengestelde ervaren, als je er nog over oordeelt. Als je zegt of denkt: 

 “Zoiets gewelddadigs zou ik nooit doen”, dan roep je daarmee de 

 tegenstelling op je af. Je mag dan misschien gaan ervaren hoe het is 

 om geweld te plegen in een oorlog, als je weinig andere keus hebt. 

 Bijvoorbeeld als je jezelf moet verdedigen, omdat je anders dood zou 

 gaan, of als je het leven van een geliefde moet redden. 

F: Allright. Nu heb ik ‘m door. 

S: Als je daarentegen begrip hebt voor alles wat er gebeurt, zet je liefde 

 in, in plaats van oordeel. 

E: In liefde wordt elke tegenstelling opgelost. 

 Ik voel ineens dat Sofia via mijn hand wil schrijven.  

 Wacht, ik pak even pen en papier. 

 

Geef aan iedereen papier en pen. Teken een grote driehoek op de 
bovenste helft van de bladzijde met de punt omhoog.  
Dit is de driehoek van je Gevoel. 
Zet nu vier horizontale strepen, waarmee je de driehoek verdeelt in vijf 
vakjes. Nummer ze van boven naar beneden, van 1 tot en met 5. 
In het bovenste vakje zet je één van je eigenschappen. Dát is de 
uitdrukking van een dieperliggende oorzaak. Onder elk gedrag, schuilt 
namelijk een diepere laag, dus de reden waarom je dat gedrag vertoont.  
Die diepere laag kun je voelen door te mediteren.  
Ik zal jullie een voorbeeld geven. 
 
In de bovenste punt komt het woord: ‘roddelen’ te staan.  
In vakje 2: ‘macht nodig door sterk wij-tegen-zij-gevoel’. 
In het 3e vakje: ‘onzeker’.  
In het 4e vakje: ‘angst om af te wijken van wat anderen normaal 
vinden’ 
en in het 5e vak; ‘angst te worden buitengesloten’ 
De eerste driehoek is nu klaar.  
 
Nu teken je hieraan vast een driehoek met de punt naar onderen.  
Dit is de driehoek van je Daden.  
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Zet er cijfers bij, bovenaan de 5 en in de punt nummer 1. 
Omdat alles eerder veroorzaakt is door een tegengestelde actie of 
gedachte, gaan we bij elk woord in de driehoek de tegenstelling zoeken.  
Bovenaan, in het 5e vak van deze driehoek, schrijf je de tegenstelling 
van ‘angst te worden buitengesloten’. Dat is: ‘ik heb de ander 
buitengesloten’. Een poos geleden of in je vorig leven werd door jou 
iemand buitengesloten, anders zou je de tegenstelling niet hebben 
‘moeten’ ervaren, dus niet naar je toegetrokken hebben.  
Alles is oorzaak en gevolg, weet je nog?  
Nu nummer 4. Deze is verbonden met nummer 4 van de bovenste 
driehoek. Dit ging over angst om van de norm af te wijken.  
De tegenstelling en oorzaak hiervan is: ‘ik heb me zelf vastgehouden 
aan de norm’. 
Volgende laag, vakje 3; ‘onzekerheid’. De oorzaak hiervan ligt in:  
‘ik gedroeg me te zeker en gaf hierdoor anderen weinig ruimte’.  
In het 2e vak schrijf je de tegenstelling van ‘macht nódig’ (dus tekort 
aan macht);  ‘ik heb mezelf té machtig gevoeld, verheven boven de 
ander’. De oorzaak van een minderwaardigheidcomplex kan een 
meerwaardigheidsgevoel zijn; jezelf meer of beter voelen dan een 
ander.  
In de punt, bij nummer 1 van de onderste driehoek komt de actie te 
staan waarbij tot uitdrukking kwam dat je je méér voelde dan een 
ander, bijvoorbeeld: ‘Ik heb de ander gekleineerd’. 
En dat is dan meteen de oplossing van de puzzel. Op de vraag; 
‘Waarom roddel ik zo vaak’, zou dit een antwoord kunnen zijn.  
Met de nadruk op kúnnen. Een bepaald gedrag heeft nog duizenden 
oorsprongen meer. Bij iedereen is het anders. Daarom kan alleen ieder 
voor zichzelf gaan ontdekken wat er aan ten grondslag ligt.  
Het is niet de bedoeling dat je met je verstand de diepere lagen ontdekt, 
maar met je intuïtie, je diepere weten, waarmee je in contact komt als 
je mediteert. 
 
 
 



202 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

 

 
 
 
Goed, knip nu de ruitvorm, de twee aan elkaar geschakelde driehoeken 
uit en vouw ze op elkaar. Er is nu één driehoek ontstaan, waarbij de 
corresponderende tegenstellingen op elkaar komen te liggen. Houd het 
papier nu tegen het licht en je ziet dat ze nu bij elkaar horen, met 
elkaar verbonden als yin en yang. De tegenstellingen zijn opgeheven. 
De verschillende facetten zijn niet langer dualistisch, maar in één 
gebracht. Elke gedachte, elke overtuiging, elke actie is ontdaan van 
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oordeel. Elke tegenstelling was tijdelijk nodig om te ontdekken wat je 
actie of gedachte was.  
Knip nu de twee driehoeken los, leg ze nu op elkaar, één  met de punt 
omhoog en één met de punt omlaag. Je hebt er een zeshoekige ster van 
gemaakt. Eén aspect van jezelf heb je zelf aan het licht gebracht en 
deze mag nu schitteren in de duisternis.  
Ik wil jullie vragen om thuis je eigen gevoeldriehoek en dadendriehoek 
te maken. Bovenin schrijf je één aspect van je persoonlijkheid.  
Elke volgende laag schrijf je er pas onder als je erover gemediteerd 
hebt. Op deze manier kun je elk aspect van jezelf ontvouwen.  
Maak gedurende je leven zoveel mogelijk sterren. 
Heel veel succes met het zelfonderzoek.  
Een innige omhelzing voor jullie allemaal van Sofia. 

 
Jelte: Nu hebben we goed kunnen zien, hoe Sofia met jouw hand schrijft, Evi. 

Roos: Ik voelde duidelijk haar aanwezigheid. 

J: Ja, ik ook! Bijzonder hè? 

Senna: Ik voelde een soort tinteling in mijn kruin. 

Fygo: Ik in mijn hartstreek, alsof ze me daar aanraakte… 

 Heeft elk facet van jezelf vijf diepere lagen of soms wel eens minder of 

 meer? 

Evi: Dat zul je zelf moeten voelen, als je ermee aan de slag gaat.  

R: Ik vind het fijn dat we nu zo’n duidelijke handleiding hebben gekregen, 

 dat heb ik echt nodig, anders moet ik aan zoveel dingen denken, die 

 we tot nu toe geleerd hebben. 

E: Ik denk niet dat je het als een trucje moet zien, om snel tot oplossingen 

 te komen. De eerdere lessen vormen een basis die je niet kunt 

 overslaan. 

S: Ik ben de lessen als een cursus in liefde gaan zien. Geen liefde zoals in 

 een tijdelijke verliefdheid, maar liefde als oerbeginsel van onze 

 eeuwige geest. 

E: Dat heb je subliem verwoord, Senna. Zo is de cursus bedoeld, dat weet 

 ik zeker. 

J: Is onze verliefdheid dan ook tijdelijk, Senna? 

S: Dat weet ik nog niet, maar het is in ieder geval ánders dan de liefde die 

 Sofia bedoelt. 
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J: Zullen we daar samen nog eens over doorpraten? 

S: Da’s goed. In het park zo meteen? 

J: Best. 

E: Het was een intensieve middag. Zullen we het hierbij afsluiten? Veel 

 succes thuis met het maken van de eerste zespuntige ster. 
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V 
 
Lieve Evi,  
Hier volgt weer een nieuwe les. Deze gaat over 
VERBONDENHEID. 
Je hebt al een voorproefje gehad, toen je de prachtige energie van de 
mensen op aarde kon zien en voelen. 
Wat voel je als je dit woord hoort; verbondenheid? De meeste mensen 
denken dan aan familie, vriendschap of aan een liefdesband.  
Wanneer je je verbindt met een andere persoon voel je je betrokken met 
haar/zijn leven. Je voelt je blij als de ander geniet, je voelt je verdrietig 
als de ander lijdt. Je bent er voor hem als hij je nodig heeft. 
Je kiest zelf uit met wie je je wilt verbinden. Je kiest die persoon uit, bij 
wie je je fijn voelt, veilig en vertrouwd. Het woord verbondenheid geeft 
je een warm gevoel. Afgescheidenheid daarentegen geeft je een koud 
gevoel. Je wilt niet buitengesloten worden of alleen zijn. Je wilt ergens 
bij horen, dan voel je je completer. Waarom zou dat zijn? Omdat in 
ieder van ons al een klein zaadje van het hogere bewustzijn is gestopt 
en ieders innerlijk voelt daardoor dat verbondenheid warm voelt en bij 
dat fijne bewustzijn hoort. Dat kleine zaadje groeit langzaam uit naar 
een steeds krachtigere aanvoerder van je binnenste. 
Die aanvoerder is de puurheid, God, Allah of hoe je het ook noemen 
wilt, die als innerlijke stem probeert jou duidelijk te maken dat je 
verbonden bent met ‘Hem’ of ‘Het’. Omdat die puurheid liefde is, staat 
alles in de puurheid met elkaar in verbinding.  
Liefde is in wezen hetzélfde als verbinding, in liefde kun je je niet niét 
verbinden…. denk hier goed over na. 
Via onze geestelijke energie staan we met alles in verbinding. Je kunt 
wel dénken dat iets buiten je staat, zoals armoede, agressie of boosheid, 
maar het zijn allemaal aspecten van het leven die voorkomen. Ook al 
ontken je ze of duw je ze weg, ze zijn deel van je omdat jij nu eenmaal 
deel bent van een groter geheel. 
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In de puurheid staat alles in verbinding met elkaar en beïnvloedt 
elkaar, alle tegenstellingen komen erin voor. Niets is slecht, niets is 
goed. Het is een prachtige beweging van energie.  
Uit elke handeling en uit elke gedachte groeit uiteindelijk liefde.  
En één ding is zeker; wat erin zit komt eruit. 
Als je je verbonden weet met die puurheid ofwel God, voel je je 
automatisch verbonden met de hele schepping en alles wat daarin 
voorkomt, in al zijn variaties en nuances. Alles wat op deze aarde 
aanwezig is; de grond onder je voeten, de bomen, bloemen, planten, 
kruiden. Alle dieren; van muisje tot uil, van sardientje tot haai.  

 
Je bent verbonden met de zuurstof in de lucht en met het kleinste 
rondzwevende pluisje. En natuurlijk ook met álle mensen met al hun 
fijne en minder fijne eigenschappen. En daarnaast ben je verbonden 
met de onzichtbare mensen, namelijk de zielenwereld.  
Je vraagt je misschien af hoe je tot dit prachtige besef kunt komen.  
Het eenvoudigste antwoord wat ik je kan geven is, dat je er geen 
moeite voor hoeft te doen om het te bereiken. Juist omdat God niet 
buiten of boven je staat, hoef je niets te bereiken, want je bént er al.  
Nu in dit moment en alle momenten uit het verleden en toekomst.  
Je hoeft het alleen áán te nemen dat het zo is. In je hart voel je dat het 
waar is. Dáár zit het grote wonder God opgesloten in een klein zaadje. 
Bedenk eens hoe een prachtige grote boom kan groeien uit een piepklein 
boomzaadje. De kern van die compléte boom, zit in een bijna 
onzichtbaar zaadje. In de mens zit eveneens het onzichtbare zaadje 
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van God en in dat zaadje zit de hele Goddelijke puurheid, de liefde, de 
vrede en de kracht.  
In wezen bén je dus Goddelijk en hoef je het alleen maar áán te nemen, 
zó eenvoudig is het. Als je dat beseft, veroordeel je vanzelf niets meer, 
omdat je weet dat in álles dat Goddelijke zaadje aanwezig is en tot bloei 
aan het komen is. Ook in een agressief persoon, verkrachter en zelfs in 
een moordenaar. Zowel in een hond als een hyena. Zowel in een goudvis 
als een piranha. 
Als je jezelf verbindt met de Goddelijke essentie, verbind je je vanzelf 
met vriendelijkheid, mededogen en liefde. Wanneer je je niet langer 
identificeert met je kleine ik - je persoonlijkheid - ben je niet meer te 
kwetsen, want er is geen oordeel meer waarmee je negatieve dingen 
naar je toetrekt. Wanneer je de heelheid ziet is er niets meer te 
oordelen. Veroordeelt een celletje van je voet, een celletje van je oog? 
Nee, dat kán niet, want dit celletje weet innerlijk dat het oogcelletje 
onmisbaar is; zonder oog ziet de voet niet waar hij hem kan neerzetten. 
Ze voelen zich verbonden met het geheel van cellen die samen een 
lichaam vormen. Vergelijk jouw lichaam met het grote geheel dat God 
heet. Allemaal kleine deeltjes geest die samen God vormen. Voel je 
verbonden….. 
Wanneer je je kunt verbinden met alles wat jouw om-geeft, – het geeft 
om je – en - jij geeft om het - realiseer je je dat je nooit alleen bent, maar 
in, met en door liefde verbonden bent met de Goddelijke essentie van 
iedereen. 
Een hartverbonden groet van Sofia. 

 
Ja Sofia, ik voel me verbonden met u en met de hele mensheid.  Nog bedankt 

dat u me laatst meenam om de verbindingsenergie te leren zien. Deze les sluit 

daar prachtig op aan. 

 Ga volgende keer met het groepje oefenen om langzaam geen 
 oordeel meer te leren voelen. Ik weet dat je je nog de oefeningen 
 herinnert, die wij samen op de nieuwe planeet hebben gedaan. 
Bedoelt u die oefening met de bloemen, dieren en mensen? 

 Ja. 
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Jazeker, ik weet ze nog. Dag lieve Sofia. Tot over twee weken. 

 

 

Senna: Wat een prachtige les, mailde je ons, Evi. 

Evi: Heel bijzonder ja. 

S: Ik zou die verbinding zó ontzettend graag willen voelen… 

E: Het is niet zo moeilijk dan het lijkt. Ik heb voor iedereen een banaan om 

 te oefenen ons te verbinden. 

Roos: Mm lekker. 

Fygo:: Met een banaan verbinden? 

E: Meestal als we iets eten, doen we dat zonder nadenken en zonder ons 

 te concentreren op wat we in de mond stoppen. Pel de schil langzaam 

 af…  bekijk de losse schillen… ze verborgen een heerlijke lekkernij… ruik 

 er eens aan…doe je ogen maar dicht… neem een klein hapje… kauw 

 er langzaam op, terwijl je je voorstelt hoe deze banaan is ontstaan uit 

 een klein zaadje van een bananenboom, proef het verlangen van 

 deze banaan om naar het zonlicht te groeien… proef het zonlicht… 

 proef de kracht van moeder aarde waardoor hij zich kon ontwikkelen 

 naar een zachte lekkernij… proef de liefde waarmee hij geplukt is en de 

 zorg waarmee hij vervoerd is… 

 Op deze manier verbind je je werkelijk met alle energieën die bij deze 

 vrucht horen.  

Jelte: Wow, zo wordt elk hapje een ware smikkelsensatie. 

E: Op deze manier kun je je met alles en iedereen verbinden. Het grote 

 wonder, dat in ieders hart verstopt zit, is de bemiddelaar; de liefde die in 

 staat is om verbindingen te leggen. 

S: Is het zo makkelijk? 

J:  Ik denk wel dat we onze oude denkpatronen moeten herkennen en 

 opruimen, voordat er ruimte is om je werkelijk met iets anders te kunnen 

 verbinden. 

F: Sofia zegt dat ons oude denken een identificatiefoutje is; we denken 

 dat wij onze persoonlijkheid zijn. Maar hoe kom je daar weer vanaf? 

E: Door er de waarheid voor in de plaats te zetten. 

F: Jaja, makkelijk praten heb jij. 

R: Er staat dat je het alleen hoeft áán te nemen dat het zo is; dat je via de 

 Goddelijke energie al verbonden bént. Maar om eerlijk te zijn, vind ik 

 het ook hartstikke moeilijk om mijn oude vertrouwde denken, dat bij 

 mijn ikje hoort, los te laten. 



209 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

F: Dat vind ik ook, Roos. Ik wil gewoon blijven die ik ben. Ik wil niet een of 

 ander zweverig typetje worden. Gewoon met beide benen op de 

 grond bedoel ik. Gewoon Fygo, met al mijn apenstreken en 

 persoonlijke onhebbelijkheden. Ik wil mezelf niet zomaar ópgeven. 

E: Ja natuurlijk mag je blijven die je bent. Iedereen is prachtig in zijn 

 ánders-zijn. 

F: Waar gáát het dan eigenlijk om in het leven? 

E: Dat je begrijpt dat je behálve Fygo, nog iets ánders bent. Dat je juist mét 

 jouw persoonlijkheid kunt ervaren dat er iets prachtigs in je woont.  

 Je bent totaal vrij om je met dat moois verbonden te voelen of niet.  

 Er is niemand die jou dat oplegt. Je móet dus helemaal niéts. 

F: Oef, gelukkig maar. Ik vind het allemaal erg prachtig deze lessen, 

 maar daarnaast vind ik mezelf, mijn persoonlijkheid óók erg belangrijk. 

E: Je hoeft niets óp te geven. Zelf zie ik het als iets wat erbij komt, een 

 verrijking zal ik maar zeggen. 

J: Zo voel ik het ook, Evi. Ik moet je zeggen dat ik sinds ik ben begonnen 

 met mediteren, me zoveel beter voel. Als ik me concentreer op mijn 

 hartenergie, lijkt het alsof er vanuit een klein puntje licht komt, dat in 

 kracht toeneemt tot een enorm krachtige laserstraal. 

E: Dat is mooi, Jelte, heel mooi. Misschien kun je dat licht binnenkort leren 

 richten naar bepaalde situaties in de wereld. Natuurlijk heel je jezelf 

 tegelijk ook mee, want alles wat je aan een ander schenkt krijg je terug, 

 ook liefdevolle energie dus. 

J: Daar heb ik nog niet zo over nagedacht, maar dat is inderdaad wel 

 een mogelijkheid. 

S:         Fijn, dat je jezelf kunt verbinden met het licht in je, Jelte.   

 Die verbondenheid waar Sofia over spreekt, voelt voor mij ook al 

 vertrouwd en vanzelfsprekend. Het geeft me steun en ik voel me niet 

 meer echt alleen.  

E: Door die verbondenheid voel ik me - meer dan ooit tevoren - 

 verantwoordelijk voor de hele aarde. Ik realiseer me dat elke actie een 

 effect heeft op de rest van de schepping. Elke actie zet iets in 

 beweging. 

S: En ook elke gedachte. 

F: Ik wil daar maar liever niet teveel bij stilstaan, dan word ik helemaal 

 gek. Dan zou ik elke gedachte moeten afwegen… mij niet gezien hoor. 
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R: Je kunt in ieder geval wel een beetje je best ervoor doen, Fyg. Je hoeft 

 niet te overdrijven, maar gewoon er af en toe bij stilstaan, dát je iets in 

 beweging zet. 

F: Vind je? 

R: Ja, want dan neem je in ieder geval verantwoordelijkheid voor alles wat 

 jou overkomt én je maakt een begin met het creëren van een betere 

              wereld. 

F: Geef eens een voorbeeld dan? Wát kan er bijvoorbeeld gebeuren als ik 

              eens boos ben op een mafketel die mijn fiets heeft gejat? 

R: Punt één overkomt het je niet voor niets, want alles is oorzaak en gevolg, 

dus dit is door jezelf in beweging gezet. Punt twee: als jij boos wordt, krijg 

je die boze energie wéér op jezelf terug. Punt drie: kijk eens wie er 

allemaal last heeft van jou boze bui; je ouders, je broer én je vriendin, 

ikke dus. Punt vier; de dief voelt niets van jouw boosheid, dus het  is 

ook nog eens zinloos. 

F: Jemig zeg, ik kan niet anders dan je gelijk geven, het is verdomde

 zinloos. 

E: Ik kan er nog een vijfde punt aan toevoegen: degene die jouw fiets 

 heeft gestolen heeft door deze daad zichzelf bestraft; van hem zal ook 

 iets worden gestolen. 

F: Oké oké, ik geef me over. Ik kan niet óp tegen zulke goede motivaties 

 van twéé vrouwen. Ik dacht dat alleen mánnen zo logisch konden 

 denken. 

E: Twéé tegen één, dán winnen we wel, hè Roos? 

R: Hahaha. Je bent en blijft mijn liefie hoor. 

E: Sofia vroeg me of ik samen met jullie wat oefeningen wilde doen om te 

 leren  geen onderscheid meer te voelen tussen fijn en vervelend. Dat is 

 volgens mij inderdaad een belangrijke stap om het oordelen los te 

 laten, waardoor je de les over verbondenheid beter kunt invoelen. 

F: Nou, kom maar op dan. 

E: Oké, ga er maar eens lekker bij zitten. Goed rechtop, strek je uit alsof je 

 kruin met een touwtje omhoog wordt getrokken. Bedenk dat alle 

 gedachten even kunnen wachten… Adem rustig in en uit.  

 Kijk eens, ik heb hier één mooie gele tulp. Concentreer je volledig op 

 deze tulp. Bekijk hem goed… kijk naar alle details;  kleur, vorm, lengte 

 enzovoort. Ga er helemaal in op… smelt er als het ware mee samen… 

 waardoor kijken en object in elkaar overvloeien. Sluit dan je ogen en 

 bedenk dat jij IN die bloem zit. Voel dan de sapstroom…, de 
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 temperatuur…, het licht…, smelt samen met het gevoel van de 

 bloem…… 

 Kruip er nu weer uit… 

 Doe je ogen weer open en kijk nu naar deze verdorde hyacint. Herhaal 

 nu de concentratie… observeer… smelt samen…  kruip er in en voel… 

 Voel eens of er verschillen zijn tussen de twee bloemen… Zo ja, herhaal 

 dan de oefening, ook thuis, net zolang tot je geen onderscheid meer 

 voelt tussen mooi en lelijk. 

 Goed, nu gaan we dezelfde oefening doen, maar dan zonder 

 zichtbaar object. Houd je ogen maar dicht… Neem een dier in 

 gedachten wat je leuk, zacht of mooi vindt… 

 Ga er helemaal in op en observeer wat je voelt als je er één mee 

 wordt… 

 Dan neem je een dier in gedachten waar je báng voor bent, lelijk of 

 eng vindt… Ga er helemaal in op… Voel helemaal vanuit het bewustzijn 

 an het betreffende dier. Observeer weer wat je voelt….. 

 Ga door met deze oefening, ook thuis, totdat je geen onderscheid 

 meer voelt, tussen enge dieren en leuke dieren.  

 Tot slot zijn de mensen aan de beurt. Neem iemand in gedachten die je 

 ná aan het hart ligt, iemand dichtbij... Probeer in zijn of haar schoenen 

 te staan… doorvoel helemaal hoe zijn of haar leven is… 

 Vervolgens neem je iemand in gedachten die je niét aardig vindt of bij 

 wie je zelfs onderdrukte haatgevoelens voelt… en probeer ook bij deze 

 persoon helemaal goed IN te voelen. 

 Ga door met oefenen, ook thuis, tot je geen onderscheid meer voelt 

 tussen aardig en onaardig…. 

 Mooi… doe je ogen weer open. Rek je goed uit, adem krachtig in en uit. 

 Voel je zitbotjes goed, voel je voeten op de grond.  

S: Waah, wat apart zeg. Weet je wat ik voelde? 

F: Nee, maar dat ga je ons vast vertellen. 

S: De twee bloemen, voelden eerst verschillend qua energie. Bij die dorre 

 hyacint voelde ik geen energie stromen. Maar toen ik een paar keer 

 gewisseld had, voelde ik dat de energie niet stroomde maar er wel 

 wás. Toen ik alleen maar naar de buitenkant keek, kreeg ik allerlei 

 gedachten over waarom ik iets mooi vond en niet mooi, maar toen ik 

 erin kroop, ontdekte ik dat de oorspronkelijke energie helemaal 

 hetzélfde is. 
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E: Ja, dat klopt, Sen. Mooi en lelijk hebben wij zelf bedacht. Dor is niet 

 dood en dood is niet écht dood. De essentie blijft hetzelfde. 

R: Uit de bol van een dode hyacint, komt in het voorjaar tóch weer een 

 nieuwe bloem. 

J: En bomen lijken in de winter alleen maar dood. 

E: En ook mensen lijken dood als ze uit hun lichaam stappen, maar zijn niet 

 echt dood. Hun essentie blijft bestaan. Wat voelden jullie bij de oefening 

 met de dieren en mensen? 

F: Ik had eerst Roos in mijn gedachten. Dat was niet zo moeilijk natuurlijk. 

 Maar toen… had ik die kale van de Velden van wiskunde voor mijn 

 innerlijke oog. Nou, daar werd ik echt niet blij van. Die zak gaf me laatst 

 een twee voor de moeite. Ik moest eens beter mijn best doen, vond hij. 

 Als ie eens wist dat ik drie uur geleerd had op dat idiote proefwerk. 

E: En wat gebeurde er toen binnen in je met de oefening? 

F:  Om eerlijk te zijn, kon ik het écht niet om géén verschil te voelen tussen 

 mijn liefste Roos en die zak tabak. 

S: Misschien is het dan júist belangrijk om er thuis mee verder te gaan. 

F: Ik zal mijn best doen, maar ik beloof niets. 

S: Je hoeft óns niets te beloven. Het is puur voor jezelf. 

F: Oké. 

E: Wat ben je stil vandaag, Jelte. Is er wat? 

J: Ik ben aan het oefenen om me met jullie verbonden te voelen. Dat 

 vind ik moeilijk als ik tegelijk ook moet denken en praten. 

E: Kun je uitleggen hoe je verbinding maakt? 

J: Ik probeer de energie in de vorm te voelen, van jullie lichamen bedoel 

 ik. Ik visualiseer ruimte tussen alle cellen en zet ze zóver uit elkaar dat je 

 niet eens meer kunt zien dat het een lichaam is. Zoiets als de sterren die 

 lichtjaren uit elkaar staan. Ik voel dan veel beter de energie die er 

 rondom heen wervelt. De energie zit dan niet meer gevangen in een of 

 ander lichaam, maar is vrij en blij, stroomt door elkaar en vormt sámen 

 een prachtige bron van zuiverheid. Datgene wat wij als ónzuiver 

 voelen, zegt alleen iets van onze persoonlijke wolkjes rondom de 

 zuiverheid. Ja, zó voel ik mij verbonden met alles en iedereen. 

E: Ik ben er stil van, Jelte. Wat heb je dit mooi verwoord. Vind je het op 

 deze manier makkelijk om God, de zuivere energie in anderen te zien? 

J: Ja, ik denk dat dit de manier is voor mij. Het lijkt wel of ik dan niet meer 

 de tekortkomingen zie maar de essentie, de zuivere bron. 

S: Je aura lijkt nu wel van goud te zijn, Jel… 
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J: Da’s toevallig, dat is precies wat ik zag, toen ik me met jullie verbond. 

E: Je hebt door de ogen van liefde naar ons gekeken. Alleen met liefde 

 kun je jezelf écht verbinden. 

J: Nu begrijp ik pas wat Sofia bedoelt met dat je jezelf moet bevrijden van 

 persoonlijke meningen en oordelen, want anders blijf je reageren vanuit 

 je egootje en dan ben je niet in staat om je werkelijk te verbinden. 

E: Inderdaad, waar meningen, angsten en pijnen bestaan, is geen plaats 

 voor echte liefde, dus kun je je niet verbinden. 

J: Ik heb een idee. Zullen we een cirkel vormen, elkaars handen 

 vasthouden? Omdat we een eenheid vormen, kunnen we liefde laten 

 circuleren, elkaar als het ware optillen. Of is dat gek geredeneerd, Evi? 

E: Neenee, natuurlijk is dat niet gek, maar bijzonder! Kom maar, dan 

 maken we een kring. 

J: Ogen dicht en voel maar….. 

R: Jee, wat zijn je handen heet, Jelte.  

J: Probeer jezelf te openen… voor elkaar… 

F: Manman, het lijkt wel of ik onder stroom sta. 

E: Ontvang het maar…   

J: Concentreer je met volle aandacht op je hart. Stel je maar voor dat 

 God als een klein lichtpuntje in je hart zit. Adem er rustig naar toe. Elke 

 uitademing zorgt ervoor dat het lichtpuntje gaat groeien. 

 Nu vult het je hele hart op. Dan stroomt het óver uit je hart en langzaam 

 vult het licht je hele borstkas en vervolgens je héle lichaam.  

 Visualiseer nu dat in het midden van onze kring een grote bal ligt… 

Deze bal staat symbool voor onze aarde… We sturen nu met zijn vijven 

zuivere energie naar deze aarde. Blijf je concentreren op de liefde die 

overstroomt uit je hart. Overal rondom ons heen is nu licht en liefde. 

Adem licht in en liefde uit… Met zijn vijven zijn we krachtig, we zetten    

liefdesenergie in beweging… Er is geen verschil meer tussen ons…tussen 

alle mensen op de aarde… alles is energie… zuivere energie… 

puurheid…  

 Mooi… voel je voeten weer, sta stevig op de grond. Adem krachtig uit, 

 span je spieren in je hele lijf.  

 Open je ogen en kom terug in het hier en nu. 

E: Dankjewel Jelte. 

R: Ik weet niet of ik nu moet huilen of heel hard lachen. Het is zo 

 ontroerend, Jelte. Ik voel van alles door me heengaan; warmte, liefde,  

 stilte en tegelijkertijd een kracht die lijkt op spetterend vuurwerk. 
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E: Misschien moeten we gewoon nog even stil zijn en het even op ons 

 laten inwerken….. 

 Ik denk dat nu de tijd rijp is om met de mantra AUM te mediteren… doe 

 je ogen nog maar even dicht… observeer je adem… concentreer je… 

 koude lucht in… warme lucht uit… in…uit…in…uit… Laat de hoogste 

 kosmische trilling: het AUM uit  je mond komen… zing maar mee… je 

 spreekt het uit als  

 A-oemmmmm.  Langgerekt…. A-oemmmmm…. 

 AUM…AUM…AUM…AUM…AUM… Nu in jezelf… onhoorbaar… ongeveer 

 vijf minuten… AUM…………………… 

 We danken de Goddelijke energie, dat we van binnenuit worden 

 opgetild naar een intensere liefde. 

S: Hier zijn geen woorden meer voor nodig, zullen we maar gewoon stil 

 blijven en naar huis gaan?  

E: Goed, tot volgende keer. 
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W 
 
Goedendag allemaal. Jullie vormen steeds beter een eenheid. Prachtig 
hoe Jelte zich nu heeft ontwikkeld en van binnenuit voelt hoe hij in 
staat is mensen geestelijk mee te nemen, te verheffen naar meer 
verbondenheid.  
Realiseer dat je jezelf met álles op de aarde kunt verbinden; met de hele 
natuur, de dieren én met alle mensen. Met je ogen neem je de 
buitenkant waar en met je hart verbind je jezelf met alle energieën.  
De buitenkant van de dingen is tijdelijk en de energie die erin zit is 
eeuwig. Energie is met een moeilijk woord: perpetuum mobile, dat 
betekent dat het uit zichzelf in beweging blijft. Dat is wonderlijk 
nietwaar? De grootste illusies van de mensen zijn die van vorm, tijd en 
ruimte; het is alsof er een systeemfoutje ingebouwd is in de mens, 
waardoor het lijkt alsof er afbakeningen bestaan tussen vormen, tijd en 
ruimten. Die zogenaamde afbakeningen zijn alleen op aarde nodig 
vanwege de dualiteit omdat je met die tegenstellingen kunt leren.  
Als je de vorm wegdenkt, blijkt alles energie te zijn. Als je tijd 
wegdenkt, blijft er eeuwigheid over en als je ruimte wegdenkt, rest er 
grenzenloosheid. Mensen vinden het moeilijk om het  
EEUWIGE  NU te zien en te ervaren. Evenmin kunnen mensen zich 
alomtegenwoordigheid voorstellen. In onze eeuwige sfeer bestaat er 
alleen maar het eeuwige Nu zonder tijd, en Alomtegenwoordigheid 
zonder grenzen. 
Ik vraag je niet om het te begrijpen, maar probeer het in te voelen. 
Alles gebeurt gelijktijdig in één eeuwige seconde; afdalen en opklimmen, 
geboren worden en sterven, alle levens die je leeft. Onbegrijpelijk en 
toch waar. Op aarde moet je afstanden overbruggen, maar hier bestaan 
geen afstanden; we zijn een eenheid en overal tegelijkertijd aanwezig. 
Om dit alomtegenwoordige eeuwige Nu al in jezelf te laten indalen, kun 
je alvast oefenen om in het NU te leren stilstaan. Kijk niet achterom of 
vooruit, maak je geen zorgen over het verleden of de toekomst, maar 
vraag je af: “Hoe voel ik me nu op dit moment? Heb ik de ervaring uit 



216 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

het verleden nu nodig of moet ik me zorgen maken over wat komen 
gaat?” Nee, nu op dit moment is alles goed en bestaan er geen 
problemen. Over één seconde is het weer toekomst en kun je weer 
opnieuw het ‘nu’ ervaren.  
In het Nu heeft het verleden noch de toekomst macht. Realiseer dat je 
in het Nu de complete vrijheid hebt om van het moment te genieten: 
alles is goed, je mag alles loslaten wat je op dit moment niet nodig hebt. 
Realiseer ook dat jij het vermogen hebt om het verleden of toekomst wél 
macht te geven. Wanneer je iets energie geeft, groeit het. Ga maar eens 
met je volle aandacht naar je duim, voel je hoe deze gaat tintelen? 
Wanneer je met je volle aandacht naar het verleden gaat, krijgt deze 
macht. JIJ mag bepalen hoeveel aandacht je het verleden of toekomst 
geeft. Jij bent de schepper, dus jij bepaalt. Wanneer je merkt dat je 
gedachten steeds naar het verleden of toekomst uitgaan, kun je het 
proberen los te laten. Zeg gewoon tegen jezelf: “Ik laat het verleden los”.  
Dit kan een waanzinnig gevoel van innerlijke vrijheid geven. Je bent 
geen slachtoffer meer van je zelf gecreëerde ervaringen uit het 
verleden. Realiseer je dat jij met jouw scheppende kracht, met jouw 
scheppende gedachten, woorden en voorstellingsvermogen, zélf in staat 
bent je eigen geluk te ontwerpen in het eeuwige NU.  
Gebruik daarbij je fantasie en creativiteit, dat zijn de werktuigen om 
mee te scheppen. Probeer om bewust te worden van wat je schept.  
Als je niet weet wat je schept, kom je steeds voor verrassingen te staan, 
die soms niet zo leuk voor je zijn. Dan lijk je slachtoffer van een 
situatie te zijn, maar je weet nu dat je alles zelf schept en je dus geen 
slachtoffer kúnt zijn. Bedenk steeds wat en hoe je het wilt. Een mens 
heeft een ongekende uitzendkracht. Wil je vrede, fantaseer vrede. Zie 
het helemaal voor je en voel heel sterk hoe vrede aanvoelt.  
Wil je welzijn voor je medemens, fantaseer welzijn. Wil je gezondheid, 
fantaseer gezondheid. Nu in dit eeuwige moment Nu kun jij het 
verwezenlijken. Hoe dat gaat? Wel, ik heb je uitgelegd dat God alles is 
en dat jij er deel van uitmaakt. God is energie die luistert naar jouw 
wil, creativiteit en fantasie en uitvoert wat jij ‘m opdraagt. God is alles 
maar doet niets, tot jij die wachtende energie aanspoort tot actie.  
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Zit je op een spoor van eigenbelang te creëren, dan komt er iemand met 
eigenbelang op je weg. Zit je op een spoor van zachtheid, komt iemand 
met zachtheid op je pad. Wil je vrede ontwerpen, terwijl er geen vrede 
in jezelf huist, kun je onmogelijk een goed ‘beeld’ van echte vrede 
fantaseren. Wil je scheppen dat jouw grote liefde op je pad komt, terwijl 
je vanuit je egoïstische motieven bedenkt aan welke voorwaarden hij of 
zij moet voldoen, dan schep je iemand die ook vanuit egogerichte 
motieven jou zal liefhebben. Dat komt om de doodeenvoudige reden dat 
je niet bewust bent van wat onvoorwaardelijke liefde is. Die kun je dan 
onmogelijk  juist fantaseren en uitzenden. Wil je iemand treffen die 
werkelijk zonder voorwaarden van je houdt, ga dan oefenen om dat 
zelf te leren, door je bewust te worden van de voorwaarden die je zelf 
stel.  
De zuiverste manier van uitzenden is dat je je aangesloten weet met je 
medemens en dat je je afstemt op de Goddelijke energie in die persoon. 
In gedachten blijf je tegelijkertijd bij die persoon (of meerdere personen 
van een groep of zelfs werelddeel) en de sfeer van vrede, liefde, 
gezondheid of wat dan ook.  
De Goddelijke kracht zorgt er dan voor dat jouw wens gerealiseerd 
wordt, zonder dat jij zelf hebt hoeven te bedenken hóe het probleem 
opgelost moet worden. Je vertrouwt er gewoon op dat het goed komt, 
dat is voldoende. Dat uitzenden kan alleen maar in het eeuwige 
moment NU. Je weet: gisteren en morgen hebben geen kracht.  
Tijd heeft geen bestaan in de eeuwigheid. 
Een groet uit de eeuwigheid van Sofia. 
Dankjewel Sofia, tot de volgende keer. 

 

Senna: Hi everybody. Hoe is het NU met jullie? 

Fygo:: Nu? Haha, je hebt de les goed gelezen? 

Roos: Nú is alles goed hoor, maar gisteren niet. 

F: Wat was er gisteren? 

R: Dat is niet meer belangrijk voor nú. 

Evi: En is het belangrijk voor morgen, dat er gisteren iets niet goed was? 

R: Uh, nee. 

Jelte: Dan kunnen we net zo goed zwijgen, want waar moet je dan 
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 Überhaupt nog over praten? 

E: Over de toekomst misschien? 

S: Nee, dat kan ook niet, want je hoeft je geen zorgen te maken over 

              morgen, want morgen zorgt voor zichzelf. Dat heb ik ergens gelezen. 

E: Da’s wel mooi gezegd. Als je in het Nu zorgt dat alles goed is, schep je 

 vanzelf een goede toekomst. 

R: Maar er kan toch onverwachts nog vanalles gebeuren in de toekomst? 

J: Niet als je je bewust bent van wat je denkt en doet, dan heb je alles  

 onder controle. 

R: Waarom moet je dan nog leven, als er niets meer hoeft te leren van 

 onverwachte gebeurtenissen? 

F: Lijkt me maar saai om te leven zonder verrassingen. 

S: Wel een stuk rustiger. 

E: We kunnen ons ook afvragen of het goed is om alles onder controle te  

 houden of te hebben? 

F: Misschien is het wel goed om je emoties onder controle te houden. 

E: Waarom denk je? 

F: Nou, omdat je dan geen spijt krijgt van dingen die je gezegd hebt 

 omdat je dan geen tijd hoeft te verspillen om urenlang over van alles te  

 bakkeleien. 

R: Bedoel je bakkeleien met mij, Fygo? 

F: Je hoeft je niet aangevallen te voelen, lieverd. Ik bedoel het algemeen. 

R: En toch denk ik dat je het over eergisteren had, toen we een lang 

 gesprek hadden over de relatie met mijn vader. 

F: Oké, je hebt gelijk, dat gesprek zit me nog een beetje dwars. 

R: Leg eens uit, wil je? 

E: Voordat jullie verder gaan, zou ik willen vragen om het bij jezelf te 

 houden, dus niet de schuld aan de ander te geven, maar zeggen hoe 

 je je zelf voelt. 

S: Hier kunnen wij allemaal van leren. 

F: Oké, hier komt ie. Ik voelde me in mijn mannelijkheid aangetast, omdat  

 jij zei dat je vader niet begrijpt waar meisjes mee zitten en hoe gevoelig  

 ze zijn. Je zei ook dat hij zo manipulatief was. 

R: Ik had het toen toch niet over jou, maar over hem! 

E: Zie je nu wat er gebeurde? Jij Fygo, projecteerde je angst om de  

 gevoeligheid van Roos niet helemaal te begrijpen of je angst dat zij jou 

 manipulatief vindt. 

F: Goh zeg, dat zou best eens kunnen. 
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R: En wat voor angst zit daar nog meer achter? 

F: Om je kwijt te raken, denk ik. 

R: Ach liefie toch, je raakt me niet zómaar kwijt. 

J: Mag ik me er even mee bemoeien? Ik snap best hoe dat voor Fygo  

 voelt. Ik voel dat ook wel eens zo bij Senna en mij. Ik reageer ook vanuit  

 angst en niet vanuit liefde. En om maar bij de les te blijven: ik voel dat ik  

 bijna nooit in het NU ben. Ik voel me onzeker of dat ik wel goed genoeg  

 ben voor Senna, of dat ik de juiste dingen zeg, of dat ik haar voldoende  

 aandacht geef, voldoende mijn best doe om te laten zien dat ik gek op 

 haar ben. Door al die onzekerheden, ben ik constant in het verleden of  

 toekomst. Ik vraag me steeds af: ‘Heb ik het wel goed gedaan? Had ik  

 niet beter dát kunnen zeggen? Zal ze me straks nog wel aardig vinden?’ 

S: Wat lief dat je dat allemaal zegt. Ik voel me net zo onzeker, Jelte. En ook  

 ik vind het moeilijk om Nu op Dit Moment geen twijfels te hebben en  

 daardoor gaan er heel wat supermooie momenten verloren. 

E: Is dit niet een supermooi moment? Ik vind het geweldig hoe jullie hier en 

 nu met elkaar over je gevoelens praten. Openheid is jezelf verbinden. 

 Kijk eens naar wat er gebeurt als je je verbindt.   

F: Het wordt me steeds duidelijker. De clou is volgens mij wéér dat je jezelf  

 moet leren kennen, voordat je in staat bent in het Nu te zijn. 

E: Inderdaad, als je jezelf niet kent, blijf je de ander verwijten. En verwijten 

 gaan altijd over dingen die gebeurd zijn in het verleden. Wanneer je 

 weet dat alles projectie is, dan kun je pas in het NU zijn. Nu op dit 

 moment is alles goed en kun je de ander alles vergeven en met een 

 neutrale open blik kun je dan naar je medemens kijken. Sterker nog, er IS 

 niets te vergeven, want er zijn geen fouten gemaakt. 

F: Ja, die discussie hebben we al eens gevoerd. 

R: Toch vind ik het nog steeds lastig. Hoe moet ik nú kijken naar het  

 manipulatieve gedrag van mijn vader als ik er nare ervaringen mee  

 heb? Ik kan er niet zo makkelijk overheen stappen hoor! 

E: Niet als je vast blijft zitten in het beschuldigen vanuit je oude pijn. 

R: Hoe bedoel je? Een gevoel kun je toch niet zomaar ontkennen? 

E: Dat hoeft ook niet, dit gevoel is een wegwijzer naar jóuw binnenste, niet 

 naar je vaders binnenste. Jij kijkt ernaar met een verzameling van jouw 

 ervaringen uit dit leven en vorige levens. Jij hebt dit gedrag naar 

 je toegetrokken om er iets van te leren. Als je eenmaal ontdekt hebt dat 

 jij bijvoorbeeld zelf manipulatief bent en er van doordrongen bent dat jij 

 andere mensen met jouw manipulatieve trekje hebt beroofd van hun 
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 vrijheid, om te doen en denken wat ze willen, dan probeer je jezelf 

 daarin veranderen. Die wil om te veranderen komt door je Goddelijke 

 kern, die altijd groeit naar iets liefdevollers.  

R: Sjonge, ik ben er nog lang niet. 

E: Waar wil je zijn dan? Als je in het Nu bent, hoef je nergens te komen,  

 Je bent er al. 

R: Ja, maar jij praat ook over áls dit… dán… Dat klopt dan toch niet? Dat is  

 niet in overeenstemming met NU. 

E: Je hebt gelijk, Roos. Ik vind het moeilijk om uit te leggen. Misschien is het  

 alleen werkelijk te snappen als we geen last meer zouden hebben van 

 ons lineaire denksysteem. Daaraan zijn we nog gebonden, zolang we 

 hier op aarde leven. Hier denken we in termen van toen en dan, 

 wanneer en als. Maar als je alle tijdswoorden eruit weglaat, gebeurt 

 alles op hetzelfde moment. 

R: Dus in wezen zijn alle problemen meteen opgelost op het moment dat  

 we denken dat iets een probleem is? 

F: Jee, mijn meisje kan superlogisch nadenken! Ik ben trots op je, mijn  

 Roosje. 

J: Dus in wezen bestaan er eigenlijk geen problemen… of zie ik dat niet  

 goed? 

S: Zitten problemen alleen in ons denken? 

E: Ik denk dat jullie het goed begrijpen; op het moment dat je je bewust 

 wordt van een probleem is het geen probleem meer, mits je er géén 

 tijdskader omheen plaatst. De tijd zet iets vast. 

J: Dat laatste vind ik een mooie gedachte, Evi; als tijd iets vastzet en je  

 denkt tijd weg, komt er beweging in. 

S: En hoe zit het dan met ruimte? Zet gedachte aan ruimte ook iets vast? 

E: Bedoel je dat ruimte beperkend werkt, net zoals tijd? 

S: Ja. Ik kan er niet zo gauw een voorbeeld van noemen. Help me eens  

 mee om verder te denken? 

F: Ik denk dat ik het snap. Woorden zoals; veranderen, groeien,  

 verdwijnen, vergeven en ervaringen, zijn leeg en zonder enige betekenis  

 als er geen tijdskader omheen zit, want dan is er namelijk niets te  

 ervaren, vergeven of groeien. En nu komt het: als iets léég is en zonder  

 betekenis, vult het totaal geen ruimte. Het neemt letterlijk geen ruimte in  

 ons denken in.  

R: Nu ben ik aan de beurt om trots op jou te zijn, Fygo! Dus tijd en ruimte  

 zitten aan elkaar vastgeplakt en nemen alle problemen uit ons denken  
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 weg. 

J: Jááá, dat is het grote geheim. Maar hoe zouden we die wetenschap  

 kunnen toepassen in ons leven? Het te snappen is één, het toepassen  

 twéé, en een stuk moeilijker vrees ik. 

E: Als je iets vreest denk je niet in het Nu, er is namelijk niets te vrezen en 

 alle problemen lossen op als sneeuw voor de zon. 

J: Jaja, makkelijk praten heb jij. Effe serieus, hoe pas je tijdloosheid en  

 ruimteloosheid toe in de praktijk? 

S: Volgens mij is er niets meer te zeggen en niets meer te doen als je ruimte  

 en tijd weg kunt denken. xxxxxxxxxxx 

E: Ik denk dat je de staat van ruimte-en tijdloosheid kunt ervaren tijdens  

 meditatie en dat je op den duur steeds makkelijker de problemen van 

 het leven in die onmetelijke en tijdloze kosmos óp kunt laten gaan, 

 zonder dat je er zelf iets mee hoeft te doen.  

 Probeer thuis eens tijdens je meditatie te zeggen: “Alles is”.  

 Daarmee zeg je dan eigenlijk dat je niets wilt vastleggen;  

 niets in jouw gedachten zorgt ervoor dat iets wordt beperkt door 

 gedachten aan tijd of ruimte. Alles mag er zijn, alles is goed.  

R: Het vraagt wel veel van ons abstract denkvermogen, maar ik ga er  

 zeker mee aan de slag. Het lijkt me erg bevrijdend. 
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X 
 
lieve allemaal  
In deze 24e les zal ik proberen om wat meer uit te leggen over;  
GOD. 
Ik heb in deze cursus al vaker gesproken over God, niet als opperwezen 
die je beloont of bestraft, maar als wezenskern, als puurheid en 
liefdesenergie. Als ik zelf God wil beschrijven, zeg ik: “God is als een zon 
met ontelbare stralen, elke straal is een mens en elke straal is licht”.  
Of zo:“God is als een oceaan, alle druppels samen vormen de oceaan.  
Zo vormen alle mensen samen God”. 
In de Bijbel, Thora, Koran en in de Veda’s, worden veel verhalen over 
God beschreven, die op allerlei manieren geïnterpreteerd kunnen 
worden. Alle mensen lezen de teksten op hun eigen niveau van 
bewustzijn. Zo gaat dat ook met sprookjes; kinderen lezen en begrijpen 
ze concreet, precies zoals het er staat. Mensen die abstract kunnen 
denken, zijn in staat de ware geestelijke bedoeling achter de verhalen  
te voelen.  
Jezus, Krishna, Mohammed, Boeddha en vele andere lichtmeesters 
hebben geprobeerd hun eigen Goddelijke ervaringen voor zoveel 
mogelijk mensen concreet te maken, terwijl God in wezen niet concreet 
te maken is. Je kunt energie niet vastpakken en evenmin is de 
intensiteit, zuiverheid en gevoeligheid in woorden uitdrukken. 
Mensen proberen God te definiëren, maar daarmee wordt God beperkt 
door het voorstellingsvermogen van degenen die het probeert.  
In de Bhagavad Gita , het heilige boek van de Hindoes, staat een 
prachtige tekst over God: 
 
Ik ben de smaak in zuiver water 
en de zachte aanraking van de wind. 
Ik ben de schittering in de zon en de maan 
het heilige woord AUM en de klank in de stilte. 
Ik ben de moed en kracht van mensen 



223 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

en de mannelijkheid in de man. 
Ik ben de zoete geur van de aarde 
de gloed in het vuur en het leven in alle schepselen. 
Ik ben het streven van de spirituele zoeker 
en de boetedoening van de asceet. 
Weet, dat Ik het eeuwige, 
oorspronkelijke zaad ben in elk schepsel, 
de rede in hen die wijsheid bezitten, 
en de stralende pracht van al wat prachtig is. 
Dit openbaar Ik nu aan jou. 
Ik ben het onderscheidingsvermogen, 
de energie in de kracht, 
vrij van begeerte en hartstocht. 
Ik ben het verlangen zelf, 
als dat niet in strijd is met dharma. 
Elk schepsel of voorwerp, 
dat zuiver, gedreven of traag van aard is, 
weet dat het uit Mij voortkomt. 
 
Lees nog eens: “Weet, dat Ik het eeuwige, oorspronkelijke zaad ben in 
elk schepsel”.  
In de Bijbel staat ongeveer hetzelfde: “Het koninkrijk Gods is in u”.  
De laatste woorden van Boeddha waren:“Wees jezelf tot licht”. En de 
grote wijsgeer Socrates zei: “Ken uzelve”. Al deze uitspraken laten zien 
dat God je oorspronkelijke kern is. Omdat God je wezenskern is, is 
iederéén in staat om deze oorsprong te ervaren. Door zelfkennis leer je 
alle lagen van de persoonlijkheid kennen, die als dikke laag om de 
zuivere lichte wezenskern zit gekleefd.  
Dan pas kun je een keuze maken tussen het persoonlijke en het 
onpersoonlijke. 
 
Kies je voor irritatie of voor vrij te zijn van oordeel? 
Kies je voor gelijk willen hebben of voor geluk? 
Kies je voor eigenbelang of voor het universeel belang? 
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Kies je voor zwakte zien in je medemens of voor de kracht? 
Kies je voor tekortkomingen zien of de pracht in ieder mens? 
Kies je voor macht of voor gelijkheid? 
Kies je voor hebben of voor delen? 
Kies je voor duisternis of voor licht? 
Kies je voor tijdelijke illusies of eeuwige waarheid? 
Kies je voor verstand of voor liefde? 
Kies je voor verbittering of voor verbetering? 
Kies je voor uitzicht of voor inzicht? 
Kies je voor alleenheerschappij of voor de zoetheid van vriendschap? 
Kies je voor meningen of voor het zuivere begrip? 
Kies je voor projectie of verbinding? 
Kies je voor wraak of voor acceptatie? 
Kies je voor beperking of voor complete vrijheid? 
Kies je voor oordeel of duizend maal vergeven? 
Kies je voor starheid of zachtmoedigheid? 
 
Wanneer je abstracte vermogens ontwikkeld zijn, kun je God zien als 
zoet stuwende kracht achter elke handeling van liefde die ooit in 
miljarden jaren op aarde is geuit; een aanraking, een kus, een helpende 
hand, bezorgdheid, een luisterend oor en vergeving. Ook zie je God in 
begrip, samenwerking, verwondering, blijdschap en humor. Kortom 
élke daad en élk gevoel van liefde, wat je een warm gevoel kan geven. 
Zoals ik al eerder zei in het hoofdstuk over onvoorwaardelijke liefde, is 
God álles; niet alleen positieve aspecten komen uit God voort maar 
eveneens alle negatieve aspecten ontstaan óók uit God, want  
ER IS NIETS  DAT  BUITEN  GOD IS.  
God vult álle ruimte. Élke vorm, élke cel, élke actie, élke gedachte komt 
voort uit Goddelijke intelligentie. Zie je lichaam als ‘n bouwcomplex 
van miljarden cellen die bestuurd worden door de Goddelijke geest en 
zie alle mensen als kleine cellen van het grote Goddelijke ‘lichaam’, die 
allemaal bestuurd worden door Goddelijke geest. Dat betekent de zin 
uit het Onze Vader gebed: ‘Uw wil geschiede'. Alles is Zijn wil en alles 
groeit vanuit de modder naar een prachtige waterlelie. Dus elke 
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verleiding, elk verlangen, hoogmoed of jaloezie, alles komt uit God 
voort, om groei van bewustzijn tot stand te brengen.  
Ik begrijp dat dit weer een moeilijke stap is in het nieuwe denken. 
Mediteer hierover; 
“God is, ik ben”.  
Herhaal dit duizenden malen, net zolang totdat elke vezel trilt van 
Goddelijk bewustzijn. Laat ‘Hem’ de leiding overnemen. Geef ‘Hem’ de 
kracht, het gevoel, de wil, de liefde, het woord, de gedachte en het 
bewustzijn.  
Een Goddelijke groet van Sofia.  
 

Wat een beeldende omschrijvingen van God heeft u gegeven, Sofia. Vooral 

die van de zonnestralen. Die voelt voor mij zo duidelijk en wáár.  

Wat is eigenlijk een asceet? 

 Dat is iemand die zich afgezonderd heeft om al mediterend God 
 in zichzelf te zoeken. 
Hoe komt het dat in de Bijbel en de Koran vaak gesproken wordt van een 

bestraffende God? Ook het woord Godvrezend komt er vaak in voor.  

Er worden zware regels opgelegd en als je die niet opvolgt, dan word je 

zogenaamd bestraft door God. Dat kan toch helemaal niet Sofia, God is toch 

één en al liefde? 

 Jazeker, God is liefde. De Bijbel en Koran zijn geschreven in een 
 tijd waarin mensen behoefte hadden aan duidelijkheid, daardoor 
 waren concrete regels doorgegeven, waaraan mensen houvast 
 konden hebben. Dankzij regels die werden opgelegd, voelden de 
 mensen weerstand in zich, omdat regels beperkend werken.  
 De Goddelijke oorsprong in de mens is namelijk totale vrijheid, 
 dus regels van buitenaf opgelegd zijn tegennatuurlijk. Dat wat 
 tegennatuurlijk is vernietigt zichzelf, dus daarom lopen de 
 kerken langzaam leeg. 
 De tijd is nu rijp voor een innerlijke religie; een verbinding met 
 het hoogste in jezelf oftewel de religie van het hart. 
Welk boek hoort dan wel bij het huidige bewustzijn?  
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 In 1945 werd er in Israël in een grot, oorspronkelijke Christelijke 
 teksten gevonden. Ze hebben deze geschriften de naam van de 
 vindplaats gegeven: 
 Nag Hammadi. Deze teksten hebben eeuwen verborgen gelegen 
 en pas toen de tijd rijp was, werden ze gevonden en na weer 
 enkele tientallen jaren zijn de beschadigde documenten vertaald. 
 In deze teksten wordt gesproken over de Goddelijkheid IN de 
 mens, zijn scheppende kracht en de onsterfelijkheid van het licht 
 in de mens. De teksten zijn alleen te begrijpen door mensen die in 
 staat zijn abstract te denken. Dit abstracte denkvermogen is 
 onvoorstelbaar snel aan het ontwikkelen, het hoort bij deze 
 nieuwe tijd. 
Denkt u dat ik de Nag Hammadi kan begrijpen? 

 Niet alles, maar zeker wel deels. We hebben het er nog wel over. 
Goed, tot volgende keer, Sofia. Dankjewel weer. 

 

Zeg mam, heb jij wel eens gehoord van de Naghammadi geschriften? 

 Ik heb het boek pas even mogen lenen van een vriendin. Het is een 

 dikke pil en best moeilijk om te begrijpen. Een klein stukje tekst, geeft je 

 denkstof voor een hele maand.  

 Zullen we af en toe eens samen een stukje lezen en erover babbelen? 

O ja, graag zelfs. Wat eten we vandaag? 

 Zuurkoolschotel met appel, rozijnen én een laagje kaas. 

Zal ik je helpen? 

 Dat sla ik niet af. 

 

 

Jelte: Hoi Evi, wat een prachtige tekst van Sofia heb je weer gemaild zeg. 

 Het voelt zo warm en waar. Vooral dat stuk uit de Bhagavad Gita. 

 Zoiets moois heb ik nog nooit gelezen. Ik kon er gewoonweg niet van 

 slapen. De hele nacht bleef ik eraan denken. Als ik nu naar iets kijk, voel 

 ik meteen de kern, de kracht en het gevoel erin… zó speciaal! 

 Ik voelde God als warmte in mijn dekbed, als blijdschap in het licht, als 

 oorsprong van elke gedachte en als levenskracht in elke cel van mijn 

 lichaam. En dat niet alleen, maar ik wist tegelijkertijd dat alles rondom 

 me heen Goddelijk is. 
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Senna: Ik wou dat ik nu in je hart kon kruipen om je blijdschap te kunnen 

 voelen.  

J: Dat dóe je nu toch al, door te zeggen dat je het wilt. We zijn met elkaar 

 verbonden en dat wat ik voel, is ook voor jou bestemd. 

S: Mmm, wel apart. 

Roos: Dan is het eigenlijk voor ons allemáál bestemd. 

Evi: Inderdaad, ik denk dat elke geestelijke ervaring van één persoon een 

 verrijking voor de hele wereldbevolking betekent. 

Fygo: Ik zie nu een beeld van golvende energie, die net zoals een atoombom 

 zich uitbreidt naar alle kanten.  

E: Een atoombom? 

F: Ja, daaruit komt toch heel veel licht vrij. 

E: O ja natuurlijk, dat is waar. 

R: Vreemd dat licht uit een atoombom zo vernietigend kan zijn, terwijl licht 

 tegelijkertijd symbool staat voor vrede. 

E: Misschien kunnen we onszelf ook wel vergelijken met die atoombom; als 

 het licht vrijkomt, wordt al ons oude denken vernietigd.   

F: Hoe komt het licht dan vrij? 

E: Door wrijving. Weet je nog… de les over dualisme. 

F: Yes, now I know.  

S: Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb dat stuk over die keuzes apart 

 gekopieerd en in mijn zak gestopt. Steeds als ik dan iets naars voel, lees 

 ik het even door en ik realiseer me dan dat ik een keuze kán maken. Als 

 ik iets niet weet heb ik geen keus, dan voel ik me overgeleverd aan een 

 emotie, die beheerst me dan als het ware.  Als ik echter bewust  ben, 

 dan kan ik daadwerkelijk kiezen. Dat geeft mij zoveel lucht. 

J: Of licht. 

S: Ja, als je van iets bewust bent, heb je het aan het licht gebracht. 

E: Dat klopt, Senna. Er is een groot verschil tussen weten vanuit kennis en 

 innerlijk weten. Dus als je dat briefje uit je zak leest en het mooi vindt, wil 

 dat nog niet zeggen dat jij  werkelijk van binnenuit de beste keuze 

 maakt. Als je er nog niet doorheen bent gegaan, zijn er nog steeds 

 aspecten van je persoonlijkheid, die parten spelen. 

S: Geef eens een voorbeeld? 

E: Laten we er eens nemen uit het rijtje; Kies je voor tekortkomingen zien of 

 de pracht in ieder mens? Stel dat je bij jezelf je tekortkomingen nog niet 

 hebt kunnen ontdekken óf nog niet hebt vergeven, dan veroordeel je 
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 dat stukje in jezelf nog en kun je onmogelijk de pracht in jezelf zien en 

 daardoor ook niet het prachtige in de ander zien, begrijp je? 

S: Oké, nu begrijp ik waarom zelfkennis nodig is. 

E: Kennis van je hogere zelf krijg je door kennis van het lagere zelf; je 

 persoonlijke verlangens, driften, gewoonten, overtuigingen, 

 gevoeligheden enzovoort. 

S: Dan heb ik nog genoeg werk te doen. 

F: Ik vond het stuk over de religies zo bijzonder. Sofia zei dat regels zichzelf 

 vernietigen. Maar hoe zou het dan komen dat nu nog steeds in 

 sommige religies zo standvastig oude spirituele wetten worden 

 gehandhaafd? 

E: Mensen die religie nog niet hebben kunnen verinnerlijken, hebben deze 

 regels nodig. Die regels vormen hun grondvest, hun houvast. Die kun je 

 niet zomaar van hen afnemen, want dan stort hun wereld in. 

F: Groeit het nieuwe denken dan ook vanzelf in hén? 

E: Ja, in iedereen. Bij de een gaat het wat langzamer dan bij de ander. 

 Op een gegeven moment zal iedereen beginnen met zelf 

 verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen daden en dat zal het 

 begin vormen van de grote ommekeer. 

J: We zullen geduldig afwachten. 

F: In les U hebben we het over de persoonlijke driehoeken gehad. Ik heb 

 er thuis alvast één gemaakt. Ik wil er graag samen met jullie over   

 praten. 

R: Fijn dat je jezelf bloot durft te geven. 

F: Ik ga mijn broek niet uittrekken hoor, haha. Effe serieus nou. Kijk, hier istie. 

 In de bovenste punt van de driehoek van het gevoel heb ik ‘jaloezie’ 

 opgeschreven. Ik heb geprobeerd om niet met mijn verstand te 

 redenen wat de volgende laag zou zijn, van waaruit die jaloezie is 

 ontstaan, maar ik heb er echt over gemediteerd. Hierdoor ontdekte ik  

 de tweede laag: ‘bang de ander kwijt te raken’. In de derde laag: 

 ‘angst om alleen te zijn’. De reden hiervan staat in de vierde: ‘een 

 ander moet mij zekerheid geven dat ik de moeite waard ben om van te 

 houden’. 

R: Mijn verbazing stijgt met de minuut, Fyg. Wat mooi dat je er zo goed 

 over hebt nagedacht. 

F: Niet gedácht maar gemediteerd. Goed, ik ga verder met de vijfde 

 laag: ‘Ik kan mezelf niet volledig liefhebben’. In de bovenste laag van 

 de dadendriehoek heb ik staan: ‘Ik heb de ander niet voldoende 
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 liefgehad’. In de vierde: ‘Door kritiek te leveren heb ik anderen het 

 gevoel gegeven dat ze niet helemaal goed waren’. Het gevolg hiervan 

 staat in de derde laag: ‘Heb anderen het gevoel gegeven dat ze 

 alleen waren’. In de tweede staat: ‘Ik heb er zelf voor gezorgd dat de 

 ander wegging’. In de punt heb ik geschreven: ‘Ben egoïstisch geweest, 

 geen rekening gehouden met de gevoelens van een ander’.  

 Dit is dan meteen de clou, mijn levensles. Ik heb mezelf vergeven, want 

 ik wist  toen nog niet wat ik met dit gedrag veroorzaakte. Maar nu ik het 

 wel weet en écht kan invoelen hoe náár het voor een ander is geweest 

 wat ik gedaan heb, heb ik een keus om voortaan rekening te houden 

 met andermans gevoelens. Ik zal nog heel wat van mijn ego op  moeten                 

 ruimen, ben ik nu wel achter. 

R: Wow Fyg, wat fijn dat je aan jezelf werkt en hierdoor tegelijkertijd onze 

 relatie verbetert. 

J: Ik begin je langzaam met andere ogen te zien, beste neef. 

E: Je hebt in ieder geval al één ster gemaakt, één aspect aan het licht 

 gebracht. Mooi Fygo, heel mooi. Heeft er nog iemand een ster 

 gemaakt? 

S: Ik ben er nog niet mee klaar. 

E: Maakt niets uit, niemand bepaalt jouw tempo. Alles is goed. 

S: Nog even over de les. Voor mij was één zin een prachtige eyeopener: 

 ‘Er is niéts wat buiten God is, God vult alle ruimte’. Nu begrijp ik pas echt 

 goed waarom je niet hóeft te oordelen. Dit geeft zoveel rust in mij….  

 Ik begrijp nu pas de essentie van deze cursus; Anders denken maakt de 

 wereld om je heen mooier. Je creëert er zelf een mooiere sfeer mee. 

E: Misschien bedoelen ze dat wel met de wereldvrede of het duizendjarig 

 vrederijk….   

F: De zin die we duizenden malen moeten herhalen; God is, ik ben… tja…  

 Ik snap het wel hoor, maar toch… Om het zo tegen mezelf te zeggen of  

 in te prenten, gaat me geloof ik nog net iets te ver. Ik ben toch niet net  

 zo krachtig en puur als God. 

E: Misschien niet kwantitatief, maar wel kwalitatief. 

F: Bedoel je: niet de grootte maar wel dezelfde kracht?  

E: Precies. Voelt het voor jou misschien fijner om te zeggen: “Ik ben 

 Goddelijk”? 

F: Haha, ja die voelt al beter. Kijk eens naar mijn Goddelijk lichaam, Roos. 

 Is mijn torso niet Goddelijk en kijk eens naar die Goddelijke blik in mijn 

          ogen!  
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R: Jaja, je hebt mooie ogen, gekke kwibus. 

F: En wat dacht je van mijn Goddelijke kontje. 

R: Zo kan ie wel weer. Als het effe te serieus wordt, maak jij je ervan af met 

              een lolletje.  

E: Da’s juist leuk, dat maakt het juist luchtig. We hoeven niet altijd zo  

 plechtig te doen hoor. En als je iets niet kunt of wilt, hoef je het natuurlijk 

 niet te doen. Sofia verplicht ons tot niets, ze nodigt ons er alleen toe uit. 

 We blijven totaal vrij in wat we wel of niet doen. Je moet alleen dat 

 doen wat echt bij je past.  

 Als je klakkeloos een order opvolgt, ben je niet jezelf. 

F: Mooi, dan sla ik die uitnodiging beleefd af. 

E: Zullen we nu maar stoppen? 

J: Goed. Hebben jullie zin om morgen heel vroeg naar zee te gaan? 

F: Vroeg? Op zondag? Dan wil ik uitslapen hoor. 

R: Ach, toe nou. Het lijkt me geweldig om de zon te zien opkomen, uit de 

 zéé nog wel… super toch! 

S: Ik ben van de partij! 

E: Ik ook. Hoe vroeg vertrekken we? Het is maar een half uurtje fietsen, dus 

 dat valt best mee. 

J: Eens kijken op mijn mobiel hoe laat de zon morgen opkomt… 6.15 uur. 

 Zullen we om half zes aanfietsen? 

F: Dan zal ik vanavond maar gaan vóórslapen in plaats van úitslapen. 

 

 

F: Mwaaah, morge luitjes. 

J: Ook goeies smorges, lekker vóórgeslapen, Fygo? 

F: Tis nog steeds érrug vroeg. 

R: Kom luilak, niet zeuren maar fietsen. 

S: Hebben jullie al wat gegeten? Zoniet, dan heb ik lekkere krentenbollen 

 voor iedereen. 

E: Wat lief van je, Senna.  

S: Met een lege maag kun je niet fietsen. 

F: Ik lijk wel gek, het is half zes en ik zit op de fiets. 

J: Ja, maar dan héb je ook wat hè! Heb je überhaupt de zon al ééns in je 

 leven zien opkomen? 

F: Nuh, zo vroeg snurk ik nog. 

J: Het is oogstrelend, let maar op straks. 

R: En jij bent oogverblindend, Fygootje. 



231 

 

Het nieuwe denken van A tot Zijn.  Elvire van Vlijmen.  

F: Je streelt mijn ego lieverd. 

E: We zijn er zo, nog effe volhouden. 

 

 

J: Kijk, daar in de verte zijn de duinen al. 

F: Hoe zie je die? Het is nog pikkedonker, man. 

J: Ik weet dat achter die stoplichten de duinen beginnen. 

F: Hoerááá. 

 

 

E: Kom, fietsen stallen, schoenen uit en rennen maar.  

R: Yèèèèh! 

S: Er is helemaal niémand.  

J: Alleen de zee en wij. 

E: Hoe laat is het nu? 

F: Vijf over zes. Nog tien minuten, dan komt de zon op. 

J: Zullen we even mediteren om de zon te verwelkomen? 

E: Goed idee, we verbinden ons met de zon………. 

 

 

R: Gauw, open jullie ogen, de eerste straal. Kijk eens wat schitterend! 

F: Romantisch… 

E: Verstillend… 

J: Ontroerend… 

S: Intens en doordringend… 

E: Wat een kracht gaat er vanuit! Alsof elke porie gevoed wordt met licht. 

E: Voelen jullie dat ook? 

J: Ja, mijn lijf zúigt het licht op. 

E: Zullen we nu de volledige yoga-adem doen? Adem je buik bol, je

 flanken en dan je borst. Vul jezelf met zuivere zeelucht en blaas kráchtig 

 uit, pfffff. En nog een paar keer. Oké en dan nu de zonnegroet.  

 Kennen jullie ´m nog? 

R: Doe nog maar even vóór, dat kunnen we ´m nadoen. 
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J: Dat voelt toch weldááádig! 

E: Ik ken nog een bijzondere oefening om je met de vier elementen te 

 verbinden. Kom, dan gaan we met onze voeten vooraan in het water 

 staan. Voel maar eens hoe je voeten in het zand lijken weg te zakken, 

 de aarde draagt je en voedt je. Bedenk dat de kracht van het water al 

 je zorgen meeneemt en wegspoelt. Adem de frisse lucht diep in, zodat 

 elke vezel zuurstof krijgt en voel de kracht van de vurige zon, die al het 

 oude verbrand en je nieuwe energie geeft. 

S: Jááá, het voelt inderdaad grandioos!  

R: Ik voel nu pas hoeveel kracht er in de zéé schuilt. Man man, wat een 

 power, hij trok me bijna omver. 

E: Maar de aarde helpt je mee te blijven staan. 

J: Toen ik me op de zee concentreerde, was er één kort moment dat ik 

 voelde alsof ik samensmolt met de zee. 

F: Hoe bedoel je? 

J: Tja, hoe zal ik het zeggen…. alsof het water geen wáter was, maar 

 energie, waar ik deel vanuit maakte. 
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E: O, wat mooi Jelte, ik kén dat gevoel. Ik heb dat zelf ook vaker 

 meegemaakt. Je hebt dan éven mogen proeven aan de eenheid van 

 alles. Alles is energie, weet je. Het lijkt alsof wij van vaste materie zijn en 

 dat de zee vloeibaar is en dat het zand vaste korrels zijn, maar in wézen 

 is álles verdichtte energie. 

S: In dromen hebben we al veel minder last van het idee dat we vaste 

 materie zijn. We kunnen dan zomaar door muren vliegen, in twee 

 seconden naar de andere kant van de wereld reizen en zelfs met 

 dieren en met bomen praten. 

E: Maar als we wakker zijn, denken we dat we beperkt zijn in verband met 

 onze zogenaamde vaste lichamen. Als je denkt in beelden van energie, 

 weet je dat we door middel van de gezamenlijke energie in verbinding 

 staan met alles en iedereen. Dat is misschien wat je zojuist voelde, Jelte.  

R: Ik zou het ook wel eens willen voelen. Hoe doe je dat? 

E: Ik denk dat het begint met je open te stellen voor de gedachte dat 

 alles energie is. Vervolgens zet je je hart open, zodat er een échte 

 verbinding kan ontstaan. Je wil en je verstand zet je even buiten spel, 

 die hebben daar niets mee van doen. Dan wervelen de energieën op 

 een gegeven moment vanzelf door elkaar heen. 

J: Dat klopt, Evi, want toen ik dat moment van samensmelten voelde, 

 was mijn hoofd compleet rustig en maar op één ding gericht; de kracht 

 van de zee. 

S: Ik moest ineens sterk denken aan wat Evi ooit verteld heeft over de 

 druppel van de oceaan. 

R: Wat was dat ook alweer? 

E: Dat God als de zee is en wij mensen de druppels van de zee. Dus wij 

 met zijn allen vormen God. Elke druppel is nodig om de zee te vormen. 

 Geen enkel mens kan weggedacht worden uit die Goddelijke eenheid. 

F: Zullen wij ons nu dan maar eens verbinden met die weldadige 

 zeedruppels? 

E: Brrrr, lijkt me érg koud in deze tijd van het jaar. 

F: Ach watjes, kom op joh! 

R: Heb jij je zwembroek meegenomen? 

F: Nee, maar het kan ook prima in mijn boxer hoor. 

R: Nou, mij niet gezien hoor. 

J: Ik ga wel met je mee.  

F: Ja, wij mannen zullen die vrouwen wel eens laten zien dat wij geen 

 koukleumen zijn. 
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E: Wij zijn héél goed in kijken naar stoere mannen die de kou trotseren, 

 hahaha. Nou mannen, uit de kleren en rennen maar! 

S: Wat een heerlijke kleuters hè, zie ze eens lekker jolig spetteren. 

R: Als ze er uitkomen, zullen we ze eens trakteren op warme 

 chocolademelk met slagroom. Kijk maar, daar ginds gaat er al een 

 strandtent open. 

E: Zo vroeg al? 

R: Slagroom? Doet me ineens denken aan vorige week. Fygo spoot mijn  

 hele mond, gezicht en haren helemaal vol met zo’n spuitfles slagroom,  

 hahaha! Wat hadden we een lol! Toen moest hij er natuurlijk ook aan  

 geloven! 

S: En toen hebben jullie zeker elkaar schoongelikt. 

R: Dát houd ik liever geheim, hihi. 
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Y 
 
Lieve Evi, Senna, Jelte, Roos en Fygo. 
We gaan nu weer even terug naar les X over God. We hebben daar 
gezien dat je keuzes kunt maken tussen vele aspecten, als je eenmaal 
bewust bent geworden. Zonder bewustzijn heb je geen keus, dat is 
logisch. Maar nu breng ik jullie weer op een dieper denkspoor. Ik wil 
jullie laten zien dat er eigenlijk helemaal niet zoveel verschil is tussen 
twee kanten, maar dat het veel meer een kwestie is van anders kijken 
en denken. Tegenstellingen zijn met elkaar verbonden als yin en yang; 
het zwarte deel is yin en heeft een witte stip en het witte deel is yang 
en heeft een zwarte stip in zich. In het nieuwe denken besef je dat alles 
een EENHEID VAN TEGENDELEN is.  
We lopen de punten uit les X één voor één door: 
 
‘Kies je voor irritatie of voor vrij te zijn van oordeel?’ 
Als je nergens aan zou irriteren, kun je niet jezelf leren kennen. Die 
irritatie is een wegwijzer naar je eigen persoonlijkheid. Als je jezelf 
kent, weet je dat je denkfoutjes maakt. Dan realiseer je je dat een ander 
die ook heeft en oordeel je er niet meer over.  
 
‘Kies je voor gelijk willen hebben of voor geluk?’ 
Zonder het besef dat je gelijk wilt hebben, blijf je discussiëren en vind je 
nooit het geluk van de rust die ontstaat als je zou aanvaarden dat het 
gevoel en mening van de ander even belangrijk zijn.  
 
‘Kies je voor eigenbelang of voor het universeel belang?’ 
Zonder eerst te weten wat belangrijk is voor jezelf, kun je niet weten 
wat voor het hele universum belangrijk is. 
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‘Kies je voor zwakte te zien in je medemens of voor de kracht?’  
Zonder kritische blik naar de zwakte in de ander, kun je niet ontdekken 
wat je eigen zwakte is en andersom. Zonder kracht te zien in de ander, 
kun je je eigen kracht niet zien en vice versa. 
 
‘Kies je voor tekortkomingen zien of de pracht in ieder mens?’  
Zijn de tekortkomingen niet de langzaam groeiende prachtige parels 
van ons innerlijk? 
 
‘Kies je voor macht of voor gelijkheid?’  
Zonder gevoel van macht, zonder overheersing, zou je nooit kunnen 
voelen hoe belangrijk het is om gelijkwaardig behandeld te worden.  
 
‘Kies je voor hebben of voor delen?’  
Als je niets hebt, kun je niets delen. Dankzij hebzucht worden we 
aangemoedigd om onze overdaad te delen. 
 
‘Kies je voor duisternis of voor licht?’  
Als je in de duisternis bent, kun je leren om  te vóelen en je intuïtie 
ontwikkelen. In het licht leer je juist de dingen te zién. Beide lessen zijn 
even belangrijk. 
 
‘Kies je voor tijdelijke illusies of eeuwige waarheid?’  
Zonder ervaringen van de illusies zoals; bezit, macht, afgescheidenheid, 
tijd, ruimte, enzovoorts, kun je deze niet loslaten. Wat geeft méér 
verademing, rust en geluk dan het mogen loslaten van een last, die 
onwaar blijkt te zijn?   
 
‘Kies je voor verstand of voor liefde?’   
Eigenliefde is óók liefde! God is alles en daarom is alles een uiting van 
liefde, op welke manier dan ook. Egoïsme is dus óók goed; als je niet hebt 
geleerd om van jezelf te houden, weet je niet hoe je van een ander kunt 
houden. 
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‘Kies je voor verbittering of voor verbetering?’  
Verbittering is een sterk werkende stimulans tot verbetering van 
situaties. Zoals vieze ramen schoonspoelen door een flinke regenbui, 
zuivert verdriet je ziel. 
 
‘Kies je voor uitzicht of voor inzicht?’  
Hoe kun je ontdekken dat wat je buiten je waarneemt een 
weerspiegeling is van wat er binnen in je zit? Juist doordat uitzicht 
bestaat. Uitzicht bestaat náást inzicht. 
 
‘Kies je voor alleenheerschappij of voor de zoetheid van vriendschap?’  
Als je ervoor kiest alleen te zijn, in je eentje de baas wilt zijn of jezelf op 
een voetstuk zet, stoot je mensen van je af. Het resultaat is dat je je 
eenzaam kunt gaan voelen en door het lijden wat je jezelf hiermee 
aandoet, kom je tot de ontdekking dat vriendschap zeer waardevol is. 
Als je dat eenmaal ontdekt hebt, heb je mededogen voor eenzamen. 
Mededogen is weer een uiting van liefde. 
 
‘Kies je voor meningen of voor het zuivere begrip?’  
Na de ontdekking dat elk mens - jij dus ook - er miljoenen meningen op 
na houdt, voel je op zeker moment dat het vechten om de zogenaamde 
waarheid zinloos is. Hierna toon je een warm begrip voor ieders 
anders-zijn.  
 
‘Kies je voor projectie of verbinding?’  
Als zelfkennis zich als onverzadigbare nieuwsgierigheid aan je 
opdringt in je leven, leer je zien dat wat je in de ander waarneemt, 
enkel en alleen iets van jouw oude pijnen, verwachtingen en 
overtuigingen zegt. Dit inzicht zorgt voor een levenshouding zonder 
beschuldigingen en hierdoor voel je je verbonden met je medemensen. 
 
‘Kies je voor wraak of voor acceptatie?’  
Wanneer verbittering voor wraak zorgt, vernietigt dit niet jouw eigen 
eeuwig brandend liefdesvuurtje, maar werkt juist als een zachte wind 
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die het vuurtje aanwakkert. Dit innerlijk vuur zorgt ervoor dat je leert 
accepteren… een prachtige uiting van liefde. 
 
‘Kies je voor beperking of voor complete vrijheid?’  
Door vast te zitten in persoonlijke denkpatronen, beperk je je 
onbegrensde mogelijkheden. De stormachtige kracht die het kost om je 
zelf te bevrijden uit deze zelfgebouwde gevangenis, zorgt voor een 
gigantische innerlijke ommekeer. 
 
‘Kies je voor oordelen of duizend maal vergeven?’  
Is het niet onnoemelijk heerlijk om te kunnen vergeven?  
Heel je niet jezelf het meest als je kunt vergeven?   
Is er überhaupt iets te vergeven als je eerder niet had geoordeeld? 
 
‘Kies je voor starheid of zachtmoedigheid?’  
Starheid is angst voor verandering, je blijft veilig achter je harde 
muren verborgen. Het kost móed om zachtmóedig te zijn.  
Zie eens hoe zachtheid de hardheid kan ontdooien… 
 
Zie eens hoe alle bovengenoemde tegenstellingen een onlosmakelijke 
eenheid vormen. Het één is niet beter dan het ander.  
Beide zijn nodig, compleet en perfect zoals ze zijn.  
Het zijn allemaal expressies van Goddelijke energieën.  
In God IS alles, niets is buiten God.  
Zowel vrede als oorlog is uit God. Zowel de daders als slachtoffers zijn 
uit God. Zowel de doden als de levenden zijn uit God. God is zowel de 
muziek als de herrie, zowel de materie als de ruimte, zowel de wolken 
als de zon. Zowel de illusies als de waarheid, zowel de dieren als de 
mensen. Zowel de wetenschap als de spiritualiteit. God keurt niets af of 
goed, waardeert niets meer of minder. Alles is expressie, manifestatie 
van Goddelijke energie, die door middel van al deze manifestaties 
groeit, omdat ie niets anders kan dan groeien.  
‘Hij’ groeit niet omdat ‘ie’ een vastomlijnd plan heeft naar de perfectie, 
want alles IS al perfect. Hoe kan iets niét perfect zijn, als alles uit God 
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is? Je vraagt je misschien af waarom God nog moet groeien als alles in 
‘Hem’ al perfect is. Perfecter dan perfect… is dat mogelijk? Ja, zelfs de 
groei naar perfecter dan perfect is mogelijk. Er is geen grens aan groei 
binnen bewustzijn. Dat is voor menselijke hersens moeilijk te bevatten, 
alleen áán te nemen en op zeker moment ook te ervaren. Dit 
groeiproces dat zich in elke mens afspeelt, kun je een heilig proces 
noemen. Heilig omdat het perfect is. Kijk eens hoe perfect het proces in 
de mens werkt om zich uiteindelijk Goddelijk te kunnen voelen; kijk 
naar alle ‘toevallige’ gebeurtenissen, naar alle emoties waar je 
doorheen moet. Kijk naar alle illusies die je geschapen hebt om los te 
kunnen laten. Kijk naar alle spiegelende relaties en gedachten die 
nodig zijn. En zie hoeveel omwegen je moet bewandelen om weer terug 
in het centrum te ‘raken’ waaruit je feitelijk nooit bent weggeweest. 
Alleen je dwalende bewustzijn heeft zich afgescheiden gewaand van je 
wezenskern. Uiteindelijk voel je je weer verbonden met de liefde die je 
altijd bent geweest en besef je dat de heimwee naar je wezenskern voor 
niets is geweest. Het is net zo waanzinnig als een druppel in de oceaan 
verlangt naar de oceaan…Je bént altijd al Goddelijk geweest. Denk 
even terug aan Les W, over het eeuwige Nu.  
Het verlangen van de mens om ‘weer’ Goddelijk  te zijn, is een stem uit 
je Goddelijke kern, die de wens heeft te groeien in bewustzijn. Met alle 
mensen sámen laten we God groeien. Dit gebeurt door alle mogelijke 
tegendelen te ervaren, net zolang en zoveel tot je de eenheid van de 
tegendelen kunt zien. Wanneer je die eenheid kunt voelen tot in het 
diepst van je wezen, verdwijnen al je oordelen en krijg je diep respect 
voor je medemens. Dan maak je een diepe buiging voor het grootste 
wonder wat ooit op de aarde heeft plaatsgevonden: ‘het Goddelijke in de 
mens’. 
Een hartegroet van jullie vriendin Sofia 
 
Een hartegroet terug, lieve Sofia. Wat een prachtige woorden.  

Ik ben er stil van geworden…. 

Wat heb ik hierop nog te zeggen of te vragen? Eigenlijk niets meer, alles is 

duidelijk, perfect en helemaal waar. Ik dank u uit het diepst van mijn wezen. 
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En ik dank jou uit het diepst van mijn wezen. Volgende keer zal ik voor 
de laatste keer een les doorgeven. Ben niet bang dat ik dan uit je leven 
verdwijnen zal. Ik zal je de rest van je leven begeleiden, dat is een 
heilige belofte.  
Ontzettend fijn, Sofia. Ik was inderdaad een beetje bang u nooit meer te 

horen of te voelen. Tot over twee weken voor de allerlaatste les. 

 

Ik zal deze lange les nog eens goed doorlezen om alles op een rijtje te zetten 

in mezelf. Ik zal elke zin langzaam laten doordringen in mijn binnenste en over 

elk detail mediteren. 

Misschien kan ik er ook met Katja en Marie-Sofie over praten. Katja komt 

binnenkort toch hier logeren, dan kunnen we samen naar Marie-Sofie gaan. 

Dat wordt een fijne reünie. 

 

Hoi hartsvriendin! Tjonge, wat is het lang geleden dat ik je zag, Katja!!! 

Kom, dan brengen we je logeerspullen naar mijn kamer. Pap heeft al een 

matras op de grond gelegd. 

 O wat heerlijk, ouderwets gezellig met zijn tweetjes tot diep in de nacht 

 kletsen. 

We hebben heel wat in te halen. 

 Ik zal eens beginnen met het beste nieuws aller tijden. 

Vertel, je maakt me nieuwsgierig. 

 Papa gaat weer hier werken, dus….. we komen terug!!! 

Echt? Meen je dat nou? 

 Jáááá, geweldig hè! Groningen was toch wel erg ver weg hè! 

O, wat maak je me hier blij mee, ongelooflijk blij! Zullen we het goede nieuws 

aan Marie-Sofie gaan vertellen? 

 Goed, dan kunnen we misschien in de toekomst weer met zijn drietjes 

 yoga doen op haar zolder. 

En mediteren met zijn drietjes. 

  

Evi: Hallo Marie-Sofie. 

Marie-Sofie: Hé Evi? Hallo! Wat leuk dat jij erbij bent, Katja. 

Katja: Ja en dat zal nog wel vaker voorkomen in de nabije toekomst. 

M: Hoezo? 

K: Papa komt weer hier werken en daarom verhuizen we over twee 

 maanden weer terug van Groningen naar hier.  
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M: Wat geweldig! Dan kunnen we misschien weer opnieuw starten met de 

 yoga? 

E: Dat hadden wij ook al bedacht. We hebben nog genoeg stof om over 

 te praten. We hebben met zijn drieën dezelfde cursus gegeven en die 

 cursus loopt bijna ten einde. Wij zijn al bij de Y. En jullie? 

K: Bij de X. 

M: Ik ben iets later met mijn groep begonnen, we zijn nu bij de V. 

E: Het is ongelooflijk mooi, vind ik. Als je ziet hoe we met zijn allen in zo’n 

 korte tijd zijn veranderd… echt bijzonder. 

M: Wat ik ook bijzonder vind is dat deze cursus zowel voor jongeren als 

 ouderen geschikt is. 

K: Ja, nu je het zegt… 

E: In het begin dacht ik dat bij elke letter een bijpassend woord paste, 

 maar dat klopte niet.  

M: Misschien omdat woorden in elke taal anders zijn. 

K: Ik heb voor mezelf wel een andere lijst gemaakt van a tot z. Allemaal 

 woorden die ik ook bij de cursus vond passen. Ik heb ‘m  in mijn tas. 

E: Nou, lees maar eens voor. 

K: Hier komt ie: 

  

 de a van adem en aanraken 

 de b van Boeddha en bewustzijn 

 de c van Christus en centrum 

 de d van dualisme en DNA 

 de e van eenheid en eenvoud 

 de f van fijn en filosoferen 

 de g van God en gebed 

 de h van heilig en handreiking 

 de i van innerlijk en inzicht 

 de j van Jezus en Jahwe 

 de k van Krishna, kracht en kosmische wet 

 de l van liefde, licht en leven 

 de m van mededogen en meehelpen 

 de n van je naastenliefde en natuur 

 de o van oneindig en onvoorwaardelijk 

 de p van prachtig en precies 

 de q van quantum energie 

 de r van rust en rekening houden 
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 de s van schouwen en stilte 

 de t van tevreden en tijdloos 

 de u van ultiem en uiting 

 de v van vrede, vrijheid en vergeving 

 de w van weten en waarheid 

 de x is de vorm van het DNA 

 de y van yin en yang 

 de z van zachtheid en Zijn 

 

E: Gossie, da’s een mooi alfabet, Katja. De q en x waren zeker lastig. 

K: Beetje wel. 

M: Je alfabet is een mooie eigen aanvulling op de lessen van koningin 

 Sofia. 

E: Ik heb gemerkt dat ik behoefte voel om de lessen van haar te 

 verdiepen met jullie samen. Wat vinden jullie daarvan? 

K: Heel graag, Evi. Ik heb daar ook al aan gedacht. 

M: Misschien kunnen we dan binnenkort bijvoorbeeld een keer per week 

 gaan mediteren en daarna samen praten, lijkt jullie dat wat? 

K: Zodra ik verhuisd ben, kunnen we wat mij betreft beginnen. 

E: Oké dan. 

M:  Een poos geleden was koningin Sofia in mijn droom op visite. Ze vroeg 

 me of wij met zijn drietjes een brandpunt wilden vormen? 

E: Wat bedoelt ze daarmee? Ik heb er nog nooit van gehoord. 

M: Een brandpunt is een krachtig lichtpunt op aarde, van waaruit wij met 

 onze gebundelde gedachtekracht situaties die moeilijk zijn voor 

 mensen, positief kunnen beïnvloeden. 

K: Hoe gaat dat precies?  

M: Je stelt je open voor een hoge energie van meesters van licht en 

 wijsheid. Die energie geven wij dan door met onze gedachten. 

E: Jááá, dá’s mooi. Daar wil ik graag aan meewerken. 

K: Ik ook natuurlijk. 

M: Zo, en dan nu warme chocomel op de yogazolder, zoals jaren 

 geleden. 

E: Mmm, goed idee. 
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E: Hallo vriendjes en vriendinnetjes, welkom weer. Vandaag is het de op 

 één na laatste les van Sofia.  

Senna: Wel erg jammer als het straks is afgelopen. 

Roos: Vind ik ook. Zal het wel missen… ons groepje bedoel ik. En natuurlijk ook 

 de mooie lessen. 

J: Wie zegt dat we moeten stoppen om bij elkaar te komen? 

E: Nee, dat hoeft natuurlijk niet. We kunnen ook wat anders doen. 

F: Tennissen of basketball? 

J: Ik zou liever iets geestelijks doen met jullie doen. 

S: Ik eigenlijk ook. 

E: Zullen we er eens over nadenken hoe we verder gaan? Dan komen we 

 er volgende keer op terug, goed? 

R: Fijn. 

E: Wat vonden jullie van deze les over ‘eenheid van tegendelen’? 

J: Ik vond het zo onnoemelijk mooi, hoe ze twee verschillende aspecten, 

 bij elkaar kon voegen, zodat het geen tegenstellingen meer zijn, maar 

 páren. Alsof ze met elkaar getrouwd zijn. 

S: Hé da’s leuk gezien. Als mensen met elkaar trouwen, zijn ze uniek en 

 verschillend van elkaar en toch horen ze bij elkaar. 

E: Zullen we de voorbeelden van Sofia eens één voor één doorlopen, om 

 te kijken hoe we er zelf instaan? 

R: Best. 

F: All right. 

E: Zal het even voorlezen: 

 

 
Kies je voor irritatie of voor vrij te zijn van oordeel? Als je je nergens 
aan zou irriteren, kun je niet jezelf leren kennen, die irritatie is een 
wegwijzer naar je eigen persoonlijkheid. Als je jezelf kent, weet je dat je 
denkfoutjes maakt. Dan realiseer je je dat een ander die ook heeft en 
oordeel je er niet meer over.  
 

F: Ik maak geen énkele denkfout, haha! 

R: Nee natuurlijk niet, jij bent de énige perfecte jongen op deze aardbol. 

F: Dankjewel mademoiselle Roos. 

R: Kwallebal. 

E: Tadáá, ik ben kampioen in denkfouten maken.  
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 Minstens duizend op een  dag. 

S: Hoezo zoveel?  

E: Elke keer als ik het woordje ‘ik’ denk, denk ik al ‘fout’. 

S: Dat begrijp ik niet zo goed want we kunnen toch niet anders denken 

 dan in de ik-vorm? 

E: Juist daarom klopt het niet met de eenheid, verbondenheid en 

 grootsheid die we in werkelijkheid zijn. 

S: Mm, tja… inderdaad. 

R: Wat moet je dan doen om te voorkomen dat je alleen vanuit jezelf 

 denkt? Dat lijkt me eigenlijk onmogelijk. 

E: Er zijn vast en zeker een heleboel manieren. Ik kan dus alleen maar 

 zeggen wat voor mijzelf werkt. Ik heb er lange tijd over gemediteerd.  

 Op zeker moment kreeg ik een ingeving; het is een kwestie van mezelf 

 losmaken van wat ik waarneem. In plaats van te denken: ‘Ik voel’,  

 ‘ik denk’ of ‘ik vind’, begon ik te zeggen: ‘er is een waarneming’. 

R: Geef eens voorbeelden, wil je? 

E: Uuh… als ik me geïrriteerd voel, denk ik in mezelF: ‘Er is een waarneming 

 van irritatie’. En als ik ontdekt heb dat ik dacht: ‘Jee, wat ziet die er 

 slonzig uit’, dan herstel ik mezelf met de gedachte: ‘Er is een 

 waarneming van een mening over kleding’. 

S: Nou zeg, dat vind ik nou eens een goede tip. Je zet als het ware je 

 eigen ikje buiten spel. 

E: Precies. Ik ga er niet meer met mijn emotie inzitten. Ik weet dat er 

 miljoenen waarnemingen zijn, die allemaal emoties kunnen 

 veroorzaken, als je denkt dat het wáár is wat je waarneemt.  

F: Hoezo? Alles wat je waarneemt is toch wáár! Mijn ogen bedriegen me 

 nooit, ben pas nog bij de opticien geweest. 

 Iedereen ziet een zelfde voorwerp anders; je waarneming is gekleurd 

 door je emoties uit het verleden. 

F: Een boom is een boom en een tafel is een tafel. Daar kun je toch 

 weinig anders bij voelen dan een ander. 

J: Zeker wel. Het verschil zit ‘m in je herinneringen van belevingen aan 

 een boom en aan een tafel. 

E: Je kunt een leuke oefening doen; kijk eens rond en kijk rustig om je 

 heen. Bij elk voorwerp dat je ziet, denk je: ‘Is de betekenis die ik hieraan 

 geef, waar?’ 

J: Hé, da’s leuk… niets wat ik zie is de ultieme waarheid, omdat er 

 miljoenen herinneringen aan belevingen zijn. 
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F: Altijd al geweten dat je hallucineerde, haha. 

J: We hallucineren met zijn állen, beste neef. Jij ook dus. 

F: Dan kun je dus ook zeggen: ‘Niets wat ik zie is waar’. 

R: Ben ik ook niet waar voor jou? 

F: Oké, niets is waar voor mij, behalve jij. 

R: Dan is het goed, haha. 

E: De hele mensheid is bezig om betekenissen te geven aan voorwerpen, 

 levende wezens en situaties en nu is de kunst om onszelf los te maken 

 van die betekenissen, omdat we erachter zijn gekomen dat er geen 

 ultieme waarheid bestaat. 

S: Als ik het goed begrijp, kunnen we via de stoffelijke wereld ontdekken 

 dat onze persoonlijke meningen en oordelen er niets toe doen en 

 daardoor worden we bewust van onze oorspronkelijke zuivere 

 geestelijke aard. Als je nergens betekenis aan geeft, bevrijd je jezelf van 

 de ónwaarheid. 

J: Jij lijkt wel een verlegen en stil meisje, maar ik merk nu dat je die stilte 

 gebruikt om goed na te denken om alles op een rijtje te zetten en 

 samen te vatten. 

S: Hihi, zo kun je het ook zien ja… 

R: Zullen we maar een beetje lachen om onze menselijke omwegen en 

 rariteiten? 

E: Yes! Lang leve de zelfspot!  

 Nu de volgende: 

 
Kies je voor gelijk willen hebben of voor geluk?  Zonder het besef dat je 
gelijk wilt hebben, blijf je discussiëren en vind je nooit het geluk van de 
rust die ontstaat als je zou aanvaarden dat het gevoel en mening van 
de ander even belangrijk is.  

 
F: Hey, deze weet ik. Ik ben namelijk egodeskundige, want ik wil vaak 

 gelijk hebben en om eerlijk te zijn, ben ik nog niet zo’n ster in het 

 inleven wat de ander bedoelt. Ik ben nog veel te veel met mezelf bezig. 

R: Ach vriendje, dat maakt me niets uit hoor. Ik weet dat je je best doet 

 om het jezelf aan te leren. Dan is het toch helemaal goed! 

F: Lief dat je zo’n geduld met me hebt. What’s next Evi? 
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Kies je voor eigenbelang of voor het universeel belang? Zonder eerst te 
weten wat belangrijk is voor jezelf, kun je niet weten wat voor het hele 
universum belangrijk is. 

 
J: Ik zie in mezelf een groeiproces op dit gebied. In het begin van mijn 

 puberteit, zette ik me vreselijk af tegen mijn ouders. Ook mijn leraren op 

 school kregen het flink te verduren met mijn egoïsme. Door mijn dwarse 

 gedrag, kwam ik er wel achter wat voor mij belangrijk was in het leven. 

E: Volgens mij kun je deze belangrijke fase in je leven niet overslaan, 

 anders blijf je je gedragen volgens de waarden en normen van je 

 ouders, leerkrachten en andere mensen. Je móet jezelf gaan 

 ontdekken. Als je dat stuk verzet van je puberteit overslaat, kun je op 

 een later tijdstip in je leven nog met verzet te maken krijgen. Je voelt je 

 dan misschien ontevreden of niet gehoord. 

J: Tja, daar weet ik alles van. Wat kun je je toch klote voelen tijdens de 

 puberteit. Het zouden de mooiste jaren van je leven kunnen zijn, maar  ik 

 vind dat ze behoorlijk verziekt worden doordat je ego zo aan het klieren 

 is. 

E: Dat klopt zeker. En toch is die periode belangrijk om jezelf te leren 

 kennen. Oké, volgende: 

 

Kies je voor zwakte te zien in je medemens of voor de kracht? Zonder 
kritische blik naar de zwakte in de ander, kun je niet ontdekken wat je 
eigen zwakte is en andersom. Zonder kracht te zien in de ander, kun je 
je eigen kracht niet zien en vice versa. 

 
S: Ik heb ontdekt dat mijn gedachten vaak gericht zijn op het negatieve 

 van de mensen om me heen en ook vallen de negatieve dingen in 

 mezelf méér op dan de positieve. Ik heb mezelf de taak gegeven om 

 hier alert op te zijn. 

E: Ik denk dat erg veel mensen hier last van hebben. Negatieve dingen 

 vallen nu eenmaal meer op, juist óm er aan te kunnen gaan werken.  

S: Ach ja, da’s waar ook; hoe ik naar de dingen kijk, zegt iets van mezelf. 

 Als ik probeer om positieve dingen te zien in een ander, zal ik ze ook in 

 mezelf zien. 

E: En andersom werkt het dus ook. 
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 Volgende: 

 

Kies je voor tekortkomingen zien of de pracht in ieder mens? Zijn de 
tekortkomingen niet de langzaam groeiende prachtige parels van ons 
innerlijk? 
 

F: Dat lijkt me ongeveer hetzelfde als de vorige. 

J: Wel met een toevoeging; uit het negatieve groeit iets positiefs. 

F: Ah ja, je hebt gelijk. 

E: Duidelijk? En deze? 

 
Kies je voor macht of voor gelijkheid? Zonder gevoel van macht, zonder 
overheersing, zou je nooit kunnen voelen hoe belangrijk het is om 
gelijkwaardig behandeld te worden. 

 
R: Hier zit weer een stukje over oorzaak en gevolg in, volgens mij.  

 En misschien ook wel iets over reïncarnatie. Als ik me de ene keer  

 superieur gedraag, zal ik als direct gevolg moeten gaan ervaren hoe 

 het is om onderdrukt te worden, waardoor ik snak naar 

 gelijkwaardigheid. Dus ik creëer met ongelijkwaardigheid gedrag 

 meteen gelijkwaardigheid. 

E: Hartstikke goed gedacht, Roos. Petje af! 

R: Ik begin door te krijgen, hoe het zit. 

E: Welke uitleg kun je hierbij bedenken? 

 
Kies je voor hebben of voor delen? Als je niets hebt, kun je niets delen. 
Dankzij hebzucht worden we aangemoedigd om onze overdaad te 
delen. 

 
S: Volgens mij is dit weer ongeveer hetzelfde als de vorige. Je moet eerst 

 het één ervaren om het tegendeel naar je toe te trekken door oorzaak 

 en gevolg. Als je arm bent, snak je naar rijkdom en door rijkdom ben je 

 geneigd om een ander te gebruiken om zelf rijk te kunnen worden, 

 waardoor je weer negatieve gevolgen schept. 
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J: Dan blijf je dus gewoon in een cirkeltje ronddolen. Hoe ontsnap je 

 eigenlijk uit deze cirkel? 

E: Er staat dat als je niets hebt er niets te delen valt. Dus juist door de 

 ogenschijnlijke verkeerde hebzucht, worden we gestimuleerd om te 

 delen. In elk mens zit immers het Goddelijke stukje, dat er altijd weer 

 voor zorgt dat de kosmische wetten van gelijkwaardigheid en vrede 

 gewaarborgd blijven. Iemand die rijk is, kan niet alles zelf opsouperen. 

 Op zeker moment gaat het binnen in hem knagen, dat is zijn geweten; 

 zijn Goddelijke stemmetje. 

J: Goed… duidelijk ja. 

E: Wat vinden jullie van deze? 

 

Kies je voor duisternis of voor licht? Als je in de duisternis bent, kun je 
leren om  te vóelen en je intuïtie ontwikkelen. In het licht leer je juist de 
dingen te zién. Beide lessen zijn even belangrijk. 

 
F: Deze uitspraak raakte me vorige keer ook al. Ik vind het zó knap dat 

 Sofia op deze manier elke schijnbaar negatieve karaktertrek, naar het 

 positieve weet om te buigen. 

E: Ik denk dat ze niet eens denkt in termen van positief of negatief, maar 

 dat ze écht alles precies even gelijkwaardig vindt. 

F: Zou ze dan bedoelen dat iemand die een misdaad heeft begaan, aan 

 het leren is om beter te vóelen? 

E: Denk het wel ja. Misschien kun je het ook heel letterlijk proberen te zien; 

 als je in een donkere grot bent, heb je je handen en je alertheid nodig 

 om iets waar te nemen. Je bent gespitst op alle mogelijke vormen van 

 gevaar. Hierdoor ontwikkelt je intuïtie. 

F: Zó snap ik het. 

 Mooi. De volgende: 

 

Kies je voor tijdelijke illusies of eeuwige waarheid? Zonder ervaringen 
van de illusies zoals; bezit, macht, afgescheidenheid, tijd, ruimte, 
enzovoorts, kun je deze niet loslaten. Wat geeft méér verademing, rust 
en geluk dan het mogen loslaten van een last die onwaar blijkt te zijn?   
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R: Als je niet weet wat illusie of waarheid is, hoe kun je dan weten of je het 

 kunt loslaten of juist niet?  

E: Wanneer je iets niet hebt ervaren, kun je nooit weten of het waar is. 

 En trouwens; wat is wáár? Wat voor de een wáár is, is voor de ander 

 een leugen of illusie. Alle mensen mogen tijdens veel levens zelf op zoek 

 gaan naar allerlei ervaringen en mogen dan zelf bepalen of iets waar is 

 of niet. Mensen vinden over het algemeen iets wáár als het hen gelukkig 

 maakt. Als het weldadige gevoel wegvalt, is het voor hen géén 

 waarheid meer, maar illusie.  

R: Ik snap het nog steeds niet helemaal. 

J: Misschien dat rust een graadmeter is om te weten te komen of iets 

 waarheid is of illusie. Alles wat je met je eigen egootje bedenkt, is 

 belangrijk voor jezelf en geeft op de een of andere manier altijd 

 persoonlijke ónrust en heeft niets met de waarheid van doen. 

R: O ja, dat klopt. Daar hebben we het volgens mij wel eens eerder over 

 gehad. Ja, rust is een graadmeter voor waarheid. Poeh poeh, op zoek 

 naar rust dus. 

E: Volgende dan maar? 

 

Kies je voor verstand of voor liefde?  Eigenliefde is óók liefde! God is 
alles en daarom is alles een uiting van liefde, op welke manier dan ook. 
Egoïsme is dus óók goed; als je niet hebt geleerd om van jezelf te houden, 
weet je niet hoe je van een ander kunt houden. 

 
E: Dit vind ik zelf de allermooiste uitspraak: Eigenliefde is ook liefde.  

 Er wordt altijd gezegd dat je niet egoïstisch mag zijn. Nu zegt Sofia iets 

 heel anders; ze geeft totaal geen oordeel en stelt eigenliefde juist gelijk 

 aan liefde! 

 Egoïsme is dus in wezen een soort oefenen in ánderen lief te hebben en 

 er is geen verschil tussen uitingen van liefde. 

S: Jee, da’s wel een zuivere gedachte zeg! 

E: Ik denk dat deze uitspraken allemáál zuiver bedoeld zijn.  

F: Ze zetten mijn eigen gedachten helemaal op zijn kop! Ik weet niet 

 hoelang het gaat duren, voordat ik uit mezelf zo kan denken. 

E: Heb geduld, Fygo. Vertrouw erop dat we hiermee geholpen worden. 

F: Ik zal het proberen. 

E: Wat vinden jullie hiervan? 
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Kies je voor verbittering of voor verbetering? Verbittering is een sterk 
werkende stimulans tot verbetering van situaties. Zoals vieze ramen 
schoonspoelen door een flinke regenbui, zuivert verdriet je ziel. 

 
S: Ik ken wel iemand die verbitterd is, omdat ie zoveel tegenslagen heeft 

 gehad. Zijn vrouw is jong overleden en zijn zoontje blijkt dezelfde ziekte 

 te hebben als zijn vrouw. Toen hij haar thuis wilde verzorgen voordat zij 

 overleed, raakte hij zijn baan kwijt. Hij kon hierdoor zijn huis niet meer 

 betalen en moest verhuizen naar een kleine kamer, samen met zijn 

 zieke zoontje. Door dit alles raakte hij zwaar depressief. Hij is echt 

 verbitterd. Vind niets meer leuk in zijn leven. 

R: Getver, daar word je inderdaad niet blij van. Had hij iemand om bij uit 

 te huilen? 

S: Ik geloof dat een buurvrouw zich om hem bekommert. 

E: Denk je dat zijn tranen de vieze ramen kunnen schoonspoelen? Met 

 andere woorden; krijgt hij nieuwe inzichten door zijn verdriet en zou zijn 

 verbittering verbeteren? 

S: Misschien wel, ik hoop dat ie zijn verdriet kan uiten bij die buurvrouw, 

 waardoor hij weer lichtpuntjes kan gaan zien. 

E: Verdriet is een soort jas om je pure wezenskern van geluk. Als je die jas 

 uittrekt, kun je jezelf weer gelukkig voelen. 

F: Nu je het over een jas hebt… zullen we onze jassen aantrekken om 

 even naar buiten te gaan? Ik wil graag even pauzeren.  

J: Het is inderdaad best veel dit keer. 

E: We kunnen ook volgende week een keertje extra bij elkaar komen? 

F: Heel goed idee, dan kan het allemaal even bezinken. 

E: Allemaal mee eens? Mooi, dan gaan we lekker even naar buiten om 

 ons hoofd leeg te maken.  

F: Potje voetballen op het veldje? 

S: Als jij me de spelregels uitlegt, wil ik best mee voetballen. 

E: Ik ook, lekker achter een bal aanrennen. 

J: Er komt nog wel wat meer bij kijken dan alleen maar rennen. 

R: Ja scoren natuurlijk. Dat kunnen wij wel hè meiden?! 

F: Oké, twee jongens tegen drie meiden. Da’s wel eerlijk, hè Jel? 
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E: Goh, wat vliegt de tijd. Alweer een week voorbij.  

F: Ik had deze hele week nodig om over onze voetbalnederlaag te 

 komen. 

E: Stoer van ons dat wij gewonnen hadden, toch? 

F: Mwah, jullie speelden vals. Jullie wisten niet eens wat buiten spel was. 

S: Maar we hebben wél een hoop lol gehad. Daar gaat het toch om. 

F: Nou, vooruit dan maar. Laten we onze nederlaag maar gauw 

 vergeten, hè Jel, anders krijgt ons zelfvertrouwen echt een deuk. 

S: Zullen we weer verdergaan met les Y? 

R: Ik had deze week het eerste deel van de les langzaam op me in laten 

 werken. Ik denk eigenlijk dat het onmogelijk is om op de manier van 

 Sofia te denken. Ik stuit contant tegen een stuk verzet in mezelf. 

E: Kun je dat toelichten? 

R: Om eerlijk te zijn, bemerk ik toch steeds ontzettend veel oordelen in 

 mezelf. Die belemmeren me om mijn vastgeroeste overtuigingen los te 

 laten. 

J: Kun je je de vergelijking van de overtuigingen met de vogelkooi nog 

 herinneren? 

R: Jaja, maar mijn vogelkooi is zo groot en de vogels zijn steeds zo slim. Als 

 ik mijn vogels heel voorzichtig benader, dan vliegen ze meteen weer 

 weg. Ze voelen elke verplaatsing van lucht, lijkt wel. 

J: Er stond in die les ook dat alle overtuigingen er gewoon mogen zijn en 

 dat je er naar kunt kijken zonder dat je ze macht geeft. 

R: Verdwijnen ze dan vanzelf? 

J: Misschien gebeurt dat vanzelf als je je er niet meer druk om maakt. 

E: Dat klopt wel, volgens mij. Denk nog maar eens terug aan het stuk over 

 die wolkjes; eerst is alles losse energie en met jouw meningen en 

 overtuigingen verdicht je die losse energie. 

S: Ik zie mezelf nu met een dikke laag wolkjes om mijn kern heen. 

R: O ja, nu herinner ik me weer dat je die wolkjes ook kunt verdunnen, 

 net zoals je bij aanmaaklimonade steeds meer water toevoegt. 

 Dit beeld werkt voor mij misschien beter als de vogels. 

E: Het maakt niets uit, welk hulpmiddel je gebruikt. Voor iedereen werken 

 de dingen anders. Je moet zelf uitzoeken wat voor jezelf goed werkt. 

 Oké? De volgende gedachte van Sofia; 
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Kies je voor uitzicht of voor inzicht? Hoe kun je ontdekken dat wat je 
buiten je waarneemt een weerspiegeling is van wat er binnen in je zit? 
Juist doordat uitzicht bestaat. Uitzicht bestaat náást inzicht. 

 
J: Ik weet nu wel dat hoe ik naar de dingen kijk, iets zegt over mijn innerlijk,  

 Iedereen kijkt immers ánders naar dingen en situaties, dus één ultieme 

 waarheid bestaat niet.  

F: Zou dat de relativiteitstheorie van Einstein zijn? 

J: Dat weet ik niet precies, maar misschien zou jij dat eens kunnen     

 uitzoeken. Wil je dat? 

F: Dat vind ik wel een leuke uitdaging. Wordt vervolgd. 

 Wat is de volgende, Evi? 

 
Kies je voor alleenheerschappij of voor de zoetheid van vriendschap? 
Als je ervoor kiest alleen te zijn, in je eentje de baas wilt zijn of jezelf op 
een voetstuk zet, stoot je mensen van je af. Het resultaat is dat je je 
eenzaam kunt gaan voelen en door het lijden wat je jezelf hiermee 
aandoet, kom je tot de ontdekking dat vriendschap zeer waardevol is. 
Als je dat eenmaal ontdekt hebt, heb je mededogen voor eenzamen. 
Mededogen is weer een uiting van liefde. 

 
E: Zo te zien is alles wat Sofia schrijft een manier om steeds weer liefde 

 achter elk gedrag te zien. In eerste instantie lijkt alleenheerschappij 

 negatief, maar Sofia laat zien dat het resultaat hierin wéér liefde is. 

S: Dat begin ik ook steeds duidelijker te zien, Evi. 

 En deze? 

 
Kies je voor meningen of voor het zuivere begrip? Na de ontdekking 
dat elk mens - jij dus ook - er miljoenen meningen op na houdt, voel je 
op zeker moment dat het vechten om de zogenaamde waarheid zinloos 
is. Hierna toon je een warm begrip voor ieders anders-zijn.  

 
F: Wat bedoelt Sofia met het zuivere begrip? 

S: Ik denk dat je dan je gedachten hebt gezuiverd van egoperikelen. 
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F: Tja, mijn zwakke plek… 

R: En toch merk ik duidelijk verschil, Fyg. 

F: O ja? Hoe bedoel je? 

R: Wel, ik vind je een stuk minder fel als iemand een andere mening heeft 

 en ook merk ik dat je milder bent geworden. 

F: Je vindt me dan hopelijk geen watje worden, hè?  

R: Nee joh, integendeel.  

E: Hoe zou het eigenlijk komen dat je twijfelt of je te zacht overkomt, Fygo? 

F: Mm, jongens horen geen softie te zijn. 

E: Dat is een overtuiging. Je hebt een keus om die overtuigingsvogel vast 

 te houden of los te laten. 

F: Zal er eens goed over na gaan denken. Dankjewel dat je me erop 

 attent maakt. 

E: Wanneer je je eigen zachte kant accepteert, verdwijnt vanzelf het 

 oordeel over softiegedrag bij anderen. 

F: Da’s mooi meegenomen. Ik zal de volgende effe voorlezen. 

 
Kies je voor projectie of verbinding? Als zelfkennis zich als 
onverzadigbare nieuwsgierigheid aan je opdringt in je leven, leer je 
zien dat wat je in de ander waarneemt, enkel en alleen iets van jouw 
oude pijnen, verwachtingen en overtuigingen zegt. Dit inzicht zorgt 
voor een levenshouding zonder beschuldigingen en hierdoor voel je je 
verbonden met je medemensen. 

 
J: Dit is weer hetzelfde, maar een tikkie anders. Volgens mij heeft Sofia het 

 hier over de bekende beschuldigende wijsvinger en drie vingers 

 terugwijzend naar jezelf. Ik denk dat bij alle mensen op zeker moment in 

 het leven, een innerlijke stem hen ópheft. Zelfkennis kan namelijk niet 

 uitblijven. 

E: Klopt Jelte, innerlijk bén je namelijk al volkomen wijs. We zijn alleen even 

 afgeleid door allerlei wereldse rompslomp. Die wijsheid brengt ons weer 

 terug bij verbondenheid, waar we evenmin ooit uit zijn weggeweest. 

 Next:  

 
Kies je voor wraak of voor acceptatie? Wanneer verbittering voor 
wraak zorgt, vernietigt dit niet jouw eigen eeuwig brandend 
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liefdesvuurtje, maar werkt juist als een zachte wind die het vuurtje 
aanwakkert. Dit innerlijk vuur zorgt ervoor dat je leert accepteren… 
een prachtige uiting van liefde. 

 
S: Zó, dá’s mooi! Wraak klinkt nu niet eens agressief, maar zelfs als een 

 impuls tot liefde. Acceptatie klinkt hier niet als wanhopig je ergens bij 

 neerleggen, maar juist als liefdevolle overgave. 

R: Tja, het klinkt mooi, maar ik betwijfel of ik zo ooit zal kunnen denken. 

E: Niet zo somber, Roos. Vertrouw erop dat we met zijn allen worden 

 geholpen. 

 Deze vriendengroep is immers niet voor niets bij elkaar gebracht en we 

 zijn evenmin voor niets met zijn allen op de nieuwe planeet geweest.  

 We zijn goed voorbereid en je moet de leiding van boven niet 

 onderschatten. 

R: Wat bedoel je met leiding van boven? Ik dacht dat we alleen een 

 innerlijke leiding hebben. 

E: Met ons bewustzijn vormen we een eenheid met koningin Sofia en alle 

 andere lichtmeesters. Via je innerlijke stem kun je hen horen of voelen. 

R: Best verwarrend eigenlijk; wanneer weet je of het je eigen egostem is of 

 een belangrijke stem van een leidinggevende? 

J: Heb daar ook een poos mee geworsteld, daarom kan ik je nu zeggen 

 dat je eigen egostem niet onbelangrijker is dan de gedachten die je 

 worden ingefluisterd. Het verschil vind ik nog steeds moeilijk te ‘horen’. 

F: Als je nu net als ik, steeds bezig bent met je ikje, dan sluit je je toch af 

 voor mogelijke leiding? 

E: Daar heb je misschien wel gelijk in, Fygo. Denk dat het daarom 

 belangrijk is om te  gaan mediteren. Dan zet je ten eerste je eigen 

 denken op een laag pitje en ten tweede open je jezelf voor leiding. 

F: Hoe open je jezelf? 

E: Deze korte vraag, is niet zo kort te beantwoorden, maar ik zal proberen 

 het uit te leggen. Wanneer je je concentreert op je adem, kun je je niet 

 tegelijkertijd concentreren op je gedachten. Door de innerlijke rust die 

 hierdoor ontstaat, komen er herinneringen naar boven uit je 

 onderbewuste. Hierdoor krijg je zelfkennis. Die zelfkennis zorgt ervoor dat 

 je minder emotioneel reageert op situaties, waardoor je weer meer rust 

 en geluk ervaart in jezelf. Rust en geluk zijn kenmerken van de 

 oorspronkelijke geest, dus zonder dat er een dikke plaklaag van 
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 emoties, meningen en overtuigingen om je pure kern zijn geplakt. Die 

 puurheid heeft een hogere trilling dan de egogerichte eigenschappen. 

 Dezelfde trillingen trekken elkaar aan; dus trilling van puurheid, trekken 

 trillingen van puurheid aan en hiermee zet je jezelf in verbinding met 

 bijvoorbeeld lichtmeesters. 

F: Aha, duidelijk zo, een beetje in ieder geval.  

S: Vanaf de periode dat ik ben begonnen met meditatie, merk ik dat het 

leven veel makkelijker verloopt. Voel me rustiger, ‘k word eigenlijk nog 

zelden boos en ik heb helemaal nooit meer wraakgedachten. Ik denk 

dat ik tijdens meditatie in verbinding sta met leiding van boven of 

leiding van binnen. Het maakt me niet zoveel uit hoe het werkt, maar 

dát het werkt, staat voor mij als een paal boven water. 

E: Denk dat het héél belangrijk is om te weten dat iedereen een vrije wil 

 heeft en dat die wil als machtigste middel werkt. Hulp van boven zal 

 daarom nooit  proberen iets op te leggen, alleen mogelijkheden 

 voorleggen. 

R: Ik dacht al…. Ik heb geen zin in goed bedoelde adviezen die niet van 

 mijzelf zijn. 

E: Onthoud dat vrijheid het allerbelangrijkste is dat de mens heeft. 

 Nog even over de tekst; Sofia spreekt over innerlijk vuur. Dat vuur is 

 wrijving die ontstaat door verschillen, weet je nog? Dus wraak is 

 wederom niet fout, maar een aanzet naar liefde. 

 En toen: 

 
Kies je voor beperking of voor complete vrijheid? Door vast te zitten in 
persoonlijke denkpatronen, beperk je je onbegrensde mogelijkheden. De 
stormachtige kracht die het kost om je zelf te bevrijden uit deze 
zelfgebouwde gevangenis, zorgt voor een gigantische innerlijke 
ommekeer. 

 
S: Hier komt terug wat je zojuist zei over vrijheid, Evi. Als iemand anders 

 zegt hoe en wat ik moet denken, zouden we echt beperkt worden. 

F: Nou, denk maar eens aan landen met communistisch regime, daar 

 zou ik echt niet willen wonen! 

R: En Hitler dan? Als iémand anderen heeft beperkt in hun vrijheid, dan is 

 hij het wel! 
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E: Je hoeft volgens mij niet eens zo ver te denken… houd het eens 

 dichterbij, bij jezelf bedoel ik. 

F: Hoe bedoel je? Ik ben toch geen Hitler of communist. 

E: Dat zeg ik niet, maar werkelijk iédereen heeft een stukje in zich wat de 

 ander beperkt. Als ik zeg: “Zo is het en niet anders”, ontneem ik de 

 ander de vrijheid om iets ánders te bedenken. In wezen is elke stellige 

 mening een beperking voor de ander. 

J: Daar kan ik het wel mee eens zijn. Als ik me open voor de kwaliteiten 

 van de ander en nieuwsgierig ben naar zijn denkwijze, geef ik ‘m de 

 ruimte. 

E: Precies. En dan is het de kunst om ook je eigen meningen die 

 beperkend voor je werken, te zien en los te laten. Neem je eigen 

 meningen niet te serieus, ze zijn alleen gekleurde waarnemingen. Als je 

 jezelf hiervan hebt bevrijd, neem je de meningen van anderen evenmin 

 te serieus en word je niet zo gauw geraakt. 

R: Aha, nu snap ik het. 

 
Kies je voor oordelen of duizend maal vergeven?  
Is het niet onnoemelijk heerlijk om te kunnen vergeven?  
Heel je niet jezelf het meest als je kunt vergeven?   
Is er überhaupt iets te vergeven als je eerder niet had geoordeeld? 

 
E: Het lijkt alsof Sofia hier twee verschillende dingen zegt: enerzijds is het 

 helend te vergeven, anderzijds IS er niets te vergeven.  

 Wat denken jullie hiervan?  

J: Denk dat het een gradatie is. Eerst moet je beseffen dat jezelf ‘fouten’ 

 mag maken. Je vergeeft dus je eigen fouten. Vervolgens kun je 

 daardoor accepteren dat de ander ‘fouten’ maakt en kun je deze 

 vergeven. En dan als volgende stap realiseer je dat er eigenlijk geen 

 fouten bestaan, alleen door je eigen oordelen. Goed of beter zijn 

 eveneens oordelen. Wanneer je elk oordeel in je neutraliseert, is er niets 

 meer te vergeven, want er is nooit sprake van schuld of fout. Alles is 

 enkel en alleen ervaring. 

E: Dankjewel voor dit inzicht, Jelte. Lees jij de laatste? 
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Kies je voor starheid of zachtmoedigheid? Starheid is angst voor 
verandering, je blijft veilig achter je harde muren verborgen.  
Het kost móed om zachtmóedig te zijn. 

 
E: Zie je, starheid en zachtmoedigheid gaan weer hand en hand met 

 elkaar, ook al lijken ze elkaars tegengestelde te zijn. 

F: Ik denk dat ik zelf wel star ben in bepaalde opzichten. Ik vind het veel 

 makkelijker om hetzelfde te blijven dan om te veranderen. 

S: Misschien geldt dat wel voor bijna álle mensen, Fygo. Hoe sterker 

 iemands mening is, des te dikker is zijn muur, waarachter hij zich kan 

 verschuilen. Het lijkt dan alsof je heel zeker bent van je zaak, terwijl je in 

 wezen stoer doet uit ónzekerheid. 

F: Zo heb ik het nog nooit bekeken. 

S: Ik denk dat je dan een soort masker draagt om je zwakte te verbergen, 

 je doet je dan anders voor dan je bent. 

F: Mm, daar zit wel wat in. Ik zal er eens goed over nadenken.  

E: Zachtmoedig word je vanzelf als je je masker afzet. En dat kun je pas 

 wanneer je jezelf kent. Dan hoef je geen dikke muur van verzet of 

 bescherming te bouwen en word je vanzelf weer zacht. Zachtheid is je  

 oorsprong, evengoed als geluk en rust. 

S: Zó, wat was dit een ongelooflijk mooie les. Hier kan ik de rest van mijn 

 leven mee vooruit. Het geeft me een stevige basis, van waaruit ik elk 

 facet in mijn leven kan ómzetten. 

 Natuurlijk staat niet elk levensles hierin, maar we kunnen proberen om 

 zelf van elk persoonlijke onderwerp uit ons leven de tegendelen als 

 eenheid te zien. 

E: Precies, we hebben nu een goede leidraad. Volgende week geeft Sofia 

 de laatste les door.  

J: Eigenlijk vind ik het best jammer dat het bijna voorbij is. 

F: Ik ook. 

R: Natuurlijk kunnen we toch nog gewoon bij elkaar blijven komen om 

 over onze zielenroerselen te praten. 

E: Natuurlijk kunnen we dat doen. Zullen we er met zijn allen over 

 nadenken welke behoeften we hebben? 

F: Ik heb behoefte aan mijn Roosje. 

R: Jij verandert ook nooit, ben nou eens even serieus. 

F: Hahaha. 
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S: Ik heb behoefte aan de laatste les, geloof ik. Ben erg benieuwd wat de 

 ontknoping is van deze cursus. 

E: Afwachten maar. Tot volgende keer, zelfde tijd bij dezelfde meid.  
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Zijn 
 
De cursus heet; het nieuwe denken van A tót Zijn, niet tot en mét Zijn. 
Ik zou eigenlijk dus hier moeten stoppen, omdat Zijn niet in woorden 
vast te leggen is. Alles wat ik erover zou zeggen, is beperkt door 
woorden en gedachten. 
Toch wil ik niet zo maar een einde maken aan deze cursus en zal het 
Zijn zo goed als mogelijk is uitleggen. Eerst even een terugblik:  
Je hebt nu door middel van elk onderwerp in deze cursus ontdekt hoe je 
persoonlijkheid werd gevormd. Je hebt steeds een stukje meer ontdekt 
van je ziel. Je ziet nu hoe anderen een spiegel voor je zijn, dat je 
datgene projecteert waar je zelf innerlijk mee bezig bent.  
Je ziet dat je je met de materie identificeert. Je hebt ontdekt dat elke 
actie een gevolg heeft en dat er niets toevallig gebeurt. Je weet nu dat 
het leven niet stopt bij de dood en dat je steeds nieuwe kansen krijgt in 
elk nieuw leven. Je weet dat je het ego, de persoonlijkheid nódig hebt om 
je bewust te worden. Dromen krijg je cadeau als hulpmiddel om meer 
over het onderbewuste te leren en emoties zijn de wegwijzers naar 
binnen. Daarna heb je geleerd dat wérkelijke liefde onvoorwaardelijk is 
en dat je pas innerlijke vrede kunt ervaren, als je oordelen wegvallen. 
Het dualisme (tegenstellingen) is niet negatief maar nodig. In de les 
over gelijkheid heb je ervaren wat het wij-bewustzijn is.  
Je weet nu dat chakra’s energiewielen zijn, die de verbinding vormen 
tussen je lichaam en geest. Je hebt ervaren dat je met meditatie je 
innerlijke zelf leert kennen. Hierdoor sta je meer open voor een ander 
en kun je beter luisteren, beter communiceren en je écht verbinden.  
Ook heb je geleerd dat je veel onbewuste verborgen gedachten hebt en 
dat niet iedereen dezelfde ervaring heeft als jij. Niets is fout en daarom 
kun je de ander makkelijker vergeven. Je aangeleerde overtuigingen 
kun je leren kennen door middel van je emoties en als je je 
overtuigingen geaccepteerd hebt, mag je ze loslaten. Ieders bewustzijn 
groeit door ervaringen op te doen. Je hebt om zelfonderzoek te doen, 
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driehoeken gemaakt met verschillende dieptelagen, waarbij je de 
oorsprong ontdekte van je zelf geschapen leed. Langzaam maar zeker 
voel je jezelf beter verbonden met dat wat je wérkelijk bent, je 
innerlijke Goddelijke geest. 
 
En nu…. Tja, nu hebben we een moeilijk punt bereikt… Al deze 
onderwerpen zeggen alleen wat je eigenlijk NIET bent. Het zijn 
allemaal aspecten van de persoonlijke ziel, waar het dus in wezen niet 
om draait. Waar het wel om gaat is de onmetelijke, ongrijpbare bron 
van liefde, die God is én waarvan jij deel uitmaakt. Je kunt die bron 
niet beschrijven. Je kunt niet zeggen: “Nu heb ik ‘Hem’ gevonden, ik 
boetseer er een beeld van of ik hang ‘m aan de muur als schilderij”.  
Je kunt ook niet zeggen: “Nu heb ik over al deze onderwerpen 
nagedacht en ik ben ánders gaan denken, dan zal ik nu God wel 
kennen”. Je kunt je intellect niet gebruiken, geen trucjes toepassen of 
geen kerkelijke wet volgen om God te leren kennen. Ik moet je 
teleurstellen; God is niet te kennen of te doen, alleen maar te ZIJN.  
Zijn is pas te ervaren wanneer je al je persoonlijke gedachten kunt 
lóslaten. Alle herinneringen, wensen, idealen, motieven, dromen, 
ideeën, meningen, kortom álle gedachten moet je loslaten om Zijn te 
kunnen ervaren.  
Het nieuwe denken van A tot Zijn is de eerste belangrijke stap, een 
voorbereiding op het weer ervaren van Zijn. Maar gedachten zijn niet 
wat je werkelijk bént. Pas wanneer jouw innerlijk bereid is om alle 
gedachten los te laten, ervaar je wat Zijn is. Dan voel je je verbonden 
met al wat jou omgeeft. Alles is één!  
Het nieuwe denken is een manier van denken die past in de vierde en 
vijfde dimensie van bewust-ZIJN. Een dimensie is niet ergens anders, 
maar een diepere laag van onze belevingswereld, van ons bewustzijn.  
De aarde met al zijn bewoners zit in een spirituele groeispurt van de 
derde dimensie naar een meer eenheidsbewustzijn van de vierde en 
vijfde dimensie.  
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In de derde dimensie geef je kleur aan je eigen leven. De kleur is de 
invulling van je leven; je hebt een bepaalde trilling opgebouwd met je 
innerlijke verlangens, je motieven, je meningen en je eigenschappen. 
Op een gegeven moment is het tijd om deze kleuren van je 
persoonlijkheid samen te voegen zodat ze weer puur licht en puur geest 
vormen, net zoals het zonlicht alle kleuren van het spectrum bevat. 
Wanneer je één kleur buitensluit, oftewel niet accepteert en 
veroordeelt, kun je niet het pure licht zijn en creëer je steeds weer 
nieuwe geboorten met nieuwe kansen. 
Zoals alle tegenstellingen, horen denken en Zijn bij elkaar. Het één kan 
niet zonder het ander. Het denken gaat vooraf aan een intense 
beleving van Zijn; het denken is een hulpmiddel, een drijvende kracht.  
Het nieuwe denken uit deze cursus hoort bij deze nieuwe tijd.  
Vanaf ongeveer 2012 staan alle mensen beter in verbinding met een 
hogere trilling, afkomstig van de grote Goddelijke oerzon. Die oerzon 
straalt een ongekend hoge liefdesenergie uit, die helpt om de liefde van 
de mensen te verhogen. Het nieuwe denken wordt hierdoor steeds 
eenvoudiger en gaat meer vanzelf. Het is dan een vanzelfsprekendheid 
dat je vanuit je pure Goddelijke bron leeft, denkt en handelt.  
Het is dan helemaal vanzelf dat je jezelf volkomen aanvaardt en 
liefhebt, dat je al je medemensen volkomen aanvaardt en liefhebt, dat je 
de Goddelijkheid ziet in álle mensen en in jezelf die liefde kunt 
aanraken. Dat je voorzichtig omgaat met emoties van anderen, dat je 
de ander vergeeft en ook jezelf. Dat je al je innerlijke deuren openzet 
voor een ander, dat je alleen liefdevolle gedachten aanvaardt en al het 
andere ziet als roep om hulp. 
 
Teken nu een cirkeltje, schrijf daarin ‘geest’. Daarom heen teken je een 
grotere cirkel, hierin zet je het woord: ‘ziel’ en in de derde cirkel schrijf 
je ‘lichaam’. Je oorspronkelijke bron: geest, wil groter worden, bewuster 
worden. Hiervoor is dualisme nodig en daarom trek je een ziellichaam 
naar je toe. In de zielenwereld kun je niet genoeg leren en daarom heb 
je een gevoel van afgescheidenheid nodig. De beste manier hiervoor is 
om lichaamsatomen naar je toe te trekken. Je hebt je geest omwikkeld 
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met een dikke laag van gedachten, angsten, illusies, wensen en 
overtuigingen. Met je hersenen heb je bedacht dat je een persoon bent, 
die zelfstandig bestaat in een wereld vol afgescheiden wezens. Met elke 
les van het nieuwe denken, kun je deze dikke plaklaag van jouw 
persoonlijke illusie, stukje voor stukje ontdekken en ‘m van je aftrekken. 
Als je meester bent over je gedachten, gevoelens en gedrag, is je 
ziellichaam transparant en schijnt het heldere licht van je geest dwars 
door je ziel én lichaam. Dat is het licht dat je bij de lichtende man op de 
nieuwe planeet zag. Hij is meester over het licht, één met het licht.  
Niet alleen hij, maar wij allemaal zijn afkomstig uit de grote Goddelijke 
bron van licht, we hoeven het ons alleen maar weer te herinneren en 
aan te nemen. Op het moment dat je volledig bewust bent van je 
Goddelijke ZIJN, kun je werkelijk van binnenuit zeggen:  
‘GOD IS, IK BEN.’  
Vanuit deze wezenkern, kún je niet anders dan vanuit een zoete liefde 
Zijn. Je oordeelt niet meer en voelt je toeschouwer van de wereld. 
Tegelijk kun je niet anders dan je verantwoordelijk weten voor anderen 
en diep mededogen voelen. Van binnenuit bied je de ander hulp met 
daden en gebed. Je weet dat niet JIJ het bent die helpt, maar jouw 
Goddelijke kern die jouw lichaam gebruikt om grenzeloze liefde te 
geven in complete eenheid, waardering en harmonie. Je hebt je ware 
Goddelijke innerlijke Zelf werkelijkheid gemaakt. Dat is ZIJN. 
 
Lieve Evi, Jelte, Senna, Roos en Fygo; jullie zijn voor eeuwig in liefde 
verbonden met mij en met elkaar. Ga door met jezelf te onderzoeken. 
Als je me in gedachten roept, zal ik bij je zijn om je te helpen.  
Zoek steun bij elkaar en geef de lessen van A tot Zijn door aan alle 
mensen die op jullie pad zullen worden gebracht.  
Ik zal je influisteren met welke woorden je hen kunt helpen. 
Graag wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor jullie interesse, inzet en 
het werken aan jezelf. Hiermee hebben jullie de trilling verhoogd van 
een grote groep mensen, omdat alle mensen een eenheid vormen. 
Realiseer dat je met slechts één gedachte of daad, in staat bent de hele 
wereld te veranderen.  
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Weet dat ik intens van jullie houd. 
Een lichtgroet in alle liefde van Sofia. 
 
Nu maak ik een diepe buiging voor u, mijn dierbare koningin Sofia. Een buiging 

als teken van respect voor al uw wijze woorden. Deze woorden zullen de 

redding van de aarde zijn. De ideeën van de mensen op de nieuwe planeet, 

waren nodig om onze aardbol te redden, maar uw lessen zijn nodig om de 

mensheid van binnen te redden.  

 Nu is het mijn beurt om voor jou een diepe buiging te maken, 
 mijn kind, omdat je open stond voor mijn woorden. 
Kon ik u nu maar even omhelzen… 

 Je wens gaat nu in vervulling. 
Hé, uh… wat krijgen we nou? Bent u het écht? 

 Jazeker, kom maar mijn kind. 
O lieve koningin Sofia, ik laat u nooit meer los. 

 Mag ik nog wel even ademhalen? 
Sorry, zo stevig wilde ik u nu ook weer niet vasthouden… hihi. 

 Ach mijn lief, jij zit in mijn hart en ik in de jouwe, dus we zijn 
 altijd verbonden met elkaar. Ik houd van je en ik zal eeuwig bij je 
 zijn. Ik raak nu je derde oog aan… 
Wat is het dat ik nu zie? 

 Dat is het duizendkleurig licht… met duizend uitingen van liefde. 
 Geef het door… Tot ziens, mijn kind. 
Tot ziens, lieve Sofia… 

 

 

Ik zal deze laatste les meteen even aan de groep doormailen.  

Ze zitten er volgens mij op te wachten. O ja, zal hen nog even vragen of ieder 

een soort slotrede wil houden. Een soort conclusie voor zichzelf, wat het 

belangrijkste voor hen was van ‘het nieuwe denken van A tot Zijn’.  

Juist ja… en nu op verzenden klikken. Klaar. 

Zal zelf natuurlijk ook eens over mijn slotpleidooi moeten nadenken. Wat heb ik 

zelf het afgelopen jaar uit Sofia’s lessen geleerd? Wat vond ik het moeilijkst? 

Tegen welke overtuigingen was ik aan het vechten? Welk thema kwam steeds 

terug? Heb ik mezelf helemaal geaccepteerd of zijn er nog aspecten blijven 
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liggen? Welke oordelen probeer ik weg te stoppen, terwijl ik ze nog wel voel? 

Nounou, ik heb nog genoeg te overdenken…. 

 
 

 

Roos: Hey Evi, hier zijn we weer. Alles goed? 

Evi: Jazeker, dank je.  

Fygo:: Je hebt ons wel een zware opdracht gegeven. Ik bedoel de slotrede. 

E: Om eerlijk te zijn vond ik het zelf ook best moeilijk, maar ik denk dat het 

 wel zinvol is om op deze manier terug te blikken en samen te vatten wat 

 ieder van ons belangrijk heeft gevonden. 

Jelte: Zeker Evi. Het dwong mij op een goede manier om eerlijk naar mezelf 

 te kijken. 

Senna: Ik weet niet of ik alles wel durf te vertellen over mezelf. Ik vind sommige 

 dingen best gênant. 

R: Ik dacht dat je je verlegenheid hier wel overwonnen had… 

S: Het gaat niet om verlegenheid, maar meer dat ik het té persoonlijk 

 vind. 

E: Je bent en blijft vrij om het wel of niet met ons te delen. No hard 

 feelings. 

S: Oké, fijn. 

E: Wie wil beginnen? 

R: Laat mij maar. Ik heb het op papier gezet en zal het voorlezen: 

Toen we een jaar geleden begonnen met de cursus, vond ik het 

ontzettend belangrijk dat ik er goed uitzag. Shoppen was mijn grootste 

hobby. Ik was alleen bezig met het uiterlijk van mezelf en dat van 

anderen. In dat opzicht was ik erg kritisch naar mezelf en dus ook naar 

anderen. Als ik maar knap was, zou ik zeker ook een knap vriendje 

krijgen. Ik kwam erachter dat ik erg oppervlakkig was en dat ik eigenlijk 

erg onzeker was over wat anderen van mij dachten. Daarom verschool 

ik me achter een gedrag van uiterlijk vertoon, die mijn onzekerheid 

moest verhullen. Over innerlijke zaken, dacht ik eigenlijk nooit na.  

Tot ik me weer dingen ging herinneren van de nieuwe planeet… ik 

droomde er vaak over en werd dan zo gelukzalig wakker… 

 Enfin, toen we begonnen met de cursus, vielen er steeds meer dingen 

 op zijn plek. Ik ging me steeds meer afvragen hoe ik die onderwerpen 

 zelf toepaste en langzamerhand voelde ik een echte verschuiving in 

 mezelf; mijn interesse voor het uiterlijk veranderde in een interesse voor 
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 het innerlijk. Elke les kwam er een stukje inzicht bij. Ik merkte dat ik 

 anders naar mijn omgeving ging kijken; toen Sofia uitlegde dat alles 

 een spiegel voor ons was, ontdekte ik via anderen hoe ik zelf was. Mijn 

 soms snerende opmerkingen, waren aanvallend en ik vond mezelf niet 

 echt een aardig persoontje. Tot ik erachter kwam dat het iets zei over 

 oude pijnen, die ik niet verwerkt had en die ik tot toen toe gewoon 

 weggestopt had. Als ik er niet over sprak, nou dan was het er gewoon 

 niet. De bekende kop in het zand steken dus. Tijdens een van de 

 bijeenkomsten heb ik jullie verteld over de verkrachtingen van mijn 

 oppas. Ik denk dat dáár een soort survivaltechniek uit voort is gekomen; 

 als ik maar hard genoeg blaf, dan komen ze niet te dichtbij en ben ik 

 veilig. Ik merkte dat ik anderen niet vertrouwde, vooral jongens niet. 

 Toen Fygo mijn vriendje werd, kwamen die oude angsten iedere keer 

 weer opploppen. Ik ben erg blij dat ik jullie destijds het verhaal verteld 

 heb, want toen kon de heling beginnen. Vooral toen ik erachter kwam 

 dat alles oorzaak en gevolg moet zijn geweest, kon ik niet meer écht 

 kwaad zijn op die knul, omdat ik het zelf veroorzaakt heb in een ander 

 leven. Maar ik besloot het mezelf te vergeven, omdat ik toen 

 waarschijnlijk uit onwetendheid heb gehandeld. Ik wist toen nog niet 

 hoe het voelde voor de ander. Nu ik het zelf heb ervaren en écht de 

 innerlijke pijn heb gevoeld, weet ik dat ik het nooit, maar dan ook nooit 

 meer zou doen.  

 Sinds die tijd voel ik dat ik zachter ben geworden. Ik oordeel veel 

 minder snel. Ik zie nu veel meer de mooie eigenschappen in de mens. 

Waar ik nog wel tegenaan loop is mijn manipulatieve trekje. Mijn 

egootje is slim en probeert vaak haar zin te krijgen. Ook merk ik dat ik 

anderen toch nog graag probeer te overtuigen van mijn gelijk en 

daarmee probeer ik mezelf te verheffen boven de ander. Ik weet dat 

ook dat gedrag voortkomt uit een bepaalde zwakte, anders zou ik dat 

verheffen immers niet hoeven te doen. Dus ik ga daar nog flink aan 

werken. Nou… dat wastie geloof ik wel. 

E: Tjee Roos, wat een zelfkennis en wat een geestelijke groei…  

S: Ik ben er stil van…. 

J: Ik zie in jou zoveel veranderingen, Roos. Allemaal in positieve zin. 

F: Ze wordt met de dag mooier… van binnen dan, bedoel ik. 

R: Van buiten niet dan? 

F: Tuurlijk wel, liefie. Maar…. je hebt vandaag wel een pukkel op je wang. 

R: Nou zeg, pestkop! 
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F: Hap hap! Zie je, je bent je je onzekerheid over je uiterlijk nog niet 

 helemaal kwijt.  

R: Nee, da’s waar. 

F: Je hoeft je niet onzeker te voelen, je bent zó mooi. Mét of zónder 

 pukkeltjes, dat maakt mij toch niets uit. Ik heb er zelf ook meer dan 

 genoeg. Zal ik nu maar met de billen bloot gaan. Ik heb ook een 

 slotrede gemaakt. 

E: We zijn benieuwd, Fygo. 

F: Oké, komt ie. 

 Ik weet dat ik een rare snuiter ben, een haantje de voorste met een 

 grote bek. Altijd in voor een lolletje. Ik houd van uitdagen; de ander 

 een beetje prikkelen. Ik kijk altijd hoever ik kan gaan en toegegeven; ik 

 ga wel eens te ver. Anderen worden dan een beetje pissig op me. 

 Verder ben ik inderdaad een beetje patserig, ik doe me stoerder voor 

 dan ik eigenlijk ben. Tijdens deze cursus kwam ik erachter dat dat jolige 

 en stoere gedrag er eigenlijk voor zorgt dat ik mijn wérkelijke onzekere 

 zelf niet hoef te laten zien. Toen ik een beetje ging mediteren, kwam ik 

 er al gauw achter dat ik eigenlijk niets over mezelf wil vertellen. Wel 

 gewóne dingen, maar zo gauw als het om echte wezenlijke dingen 

 gaat, ben ik niet thuis. Dan lach ik er maar een beetje overheen. 

 Maar…. het ráákt me wel, dus zit er iets waar ik iets mee moet. Dat 

 moet ik niet blijven ontkennen. Ik denk dat ik niet voor niets bij zo’n 

 materialistische vader en zo’n perfectionistische moeder ben geboren. 

 Het maakte gevoelens in mij los, die mij terugbrachten bij mijn zwakke 

 kanten. En zoals Roos al zei, is alles oorzaak en gevolg, dus ben ik zelf 

 net als mijn ouders perfectionistisch en materialistisch geweest of  

 wellicht ben ik dat nog steeds. Als ik niet perfect wil zijn, zou ik evenmin 

 last hebben van faalangst en als ik niet zo gesteld was op materie, zou 

 me elke Porsche gestolen kunnen worden, nietwaar? Toen ik mijn 

 angsten verder ging onderzoeken, waren er twee die bijzonder groot 

 waren. De eerste was mijn angst om egoïstisch gevonden te worden en 

 de tweede mijn panische angst voor oorlog. Als ik geen egotripper zou 

 zijn, zou ik geen angst hebben om egoïstisch gevonden te worden. En 

 als ik geen oorlog in mezélf zou ervaren, zou ik er evenmin zo bang voor 

 hoeven zijn. Op een gegeven moment, zag ik tijdens een meditatie 

 steeds soldaten. Elke dag weer. Ik hoefde mijn ogen maar dicht te 

 doen en daar zag ik ze weer. Gék werd ik ervan! Tot ik een belangrijke 

 ingeving kreeg… Die soldaten waren allemaal deeltjes van mij.  
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 Ze hadden allemaal verschillende taken, net zoals in een echt leger.  

 De ene was een verkenner en was alert op alle mogelijke aanvallen. 

 Dan waren er schutters, die de vijand moesten neerknallen en dan was 

 er ook nog een officier, die de opdrachten in het veld gaf een majoor 

 die de boel van bovenaf coördineerde. Met zijn allen beschermden ze 

 mijn zwakke vesting; namelijk mijn onzekerheid. Steeds als er iets in mijn 

 omgeving gebeurde, kwamen de soldaten tevoorschijn die mij hielpen 

 mijn zwakte te beschermen. Poef, daar vuurde ik weer een kogel af 

 naar mijn zogenaamde belager. Beng, wéér een knal en een stomp 

 onder de gordel. Ik begroef zelfs landmijnen en ik groef valkuilen.  

 Ja, mijn innerlijke soldaten waren gewiekst en erg gemeen. 

 Toen ik dat spelletje van mijn onderbewuste doorkreeg, wilde ik dat 

 proberen te doorbreken. En weet je hoe ik dat deed? Ik ging met mijn 

 soldaatjes praten. Ik zei: “Ik vind het geweldig dat jullie mij al zoveel 

 jaren van dienst zijn geweest en ik bedank jullie vanuit de grond van 

 mijn hart dat jullie je me met man en macht verdedigd hebben.  

 Ik speld jullie zelfs een lintje op, voor jullie bijzondere diensten en vooral 

 voor jullie moed om te vechten tegen zoveel vijanden. Ik vind dat jullie 

 nu rust verdiend hebben en ik stuur jullie nu met verlof”. Met een big 

 smile op hun snoeten, gingen ze naar huis. Tja, en toen was het voor mij 

 belangrijk dat ik ging leren vertrouwen. Dus riep ik in mezelF: ‘Hé 

 ‘zelfvertrouwen’, zou je me willen helpen? Ik heb je nodig om mezelf 

 zekerder te voelen. Ik ben het beu om anderen aan te vallen ter 

 verdediging van mijn onzekerheid’. Ik beschouwde ‘zelfvertrouwen’ als 

 een deel van mezelf. Iets wat al IN me zat en ik alleen hoefde aan te 

 roepen om voor me te werken. En weet je…. het wérkte! Vanaf toen 

 voelde ik me ineens een stuk zekerder. In het begin, kwamen er nog 

 een paar soldaten terug van het thuisfront, omdat ze het zo gewend 

 waren om me te beschermen tegen de vijand. Maar omdat ik steeds 

 tegen hen zei: ‘Nee, jullie zijn vrij. Ga maar naar huis, ik dop mijn eigen 

 boontjes wel’, bleven ze op een gegeven moment weg. Soms moest ik 

 gewoon nog even mijn zelfvertrouwen bewust oproepen, tot die er aan 

 gewend was, dat ie een hoofdrol mocht spelen in mijn leven. 

 Ik denk dat ik op deze manier een goede manier gevonden heb om 

 met mijn onderbewuste te communiceren en ik denk dat ik in de 

 toekomst nog meer onderdelen van mij ga leren herkennen. Op die 

 manier kan ik zelf de touwtjes in handen nemen en hoef ik niet meer 
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 vanuit lastige emoties te reageren. Hoewel ik er wel achter ben dat juist 

 die emoties een wekker zijn, die me wakker maken.  

 Zó, en nu kwam er een olifant met een lange snuit en blies mijn hele 

 verhaaltje uit. 

J: Verdulleme Fyg, hier kan iedereen wat van leren. Dát is een verdraaid 

 geschikte manier om problemen in jezelf aan te pakken. Ik vind dit echt 

 uniek. Dat van die soldaten is een beeldspraak die voor menigeen  

 van toepassing is, want hoeveel mensen vallen elkaar niet aan met 

 woorden! Zowat de hele dag hoor je niets anders om je heen! 

 Dankjewel voor je gouden tip, Fygo. Ik ga op deze manier ook 

 proberen om mijn eigen innerlijke oorlog aan te pakken. 

E: Wil jij nu jouw betoog houden, Jelte? 

J: Goed.  

S: Of mag ik eerst? Nu heb ik eindelijk genoeg moed verzameld. 

J: Natuurlijk, dames gaan voor. 

S: Zoals jullie misschien wel gemerkt hebben, vind ik het best moeilijk om 

dingen over mezelf te vertellen. Ik ben daar niet zo handig in, geloof ik. 

Dat was ook de reden dat ik als enige niet mijn angst had uitgediept, 

weet je nog? Deze slotrede is voor mij dus dé ultieme uitdaging. Als ik zo 

meteen knalrood word, onderbreek me dan maar niet, want dan vind ik 

het nóg moeilijker. Ik heb gemerkt dat ik een flink stuk somberheid met 

me meedraag. Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb het nu eenmaal. 

Van kleins af aan, ben ik al overgevoelig voor stemmingen van anderen 

en ik kan absoluut niet tegen harde geluiden of mensen die 

schreeuwen. Al tijdens de eerste lessen werd me duidelijk dat ik me niets 

hoefde aan te trekken van wat anderen deden of dachten, omdat het 

iets van hen zelf zegt en niets van mij. Dat gaf al een flink stuk rust in 

mezelf, omdat ik voor die tijd me suf prakkiseerde als iemand 

commentaar op me leverde. Vooral met een vader die zo vreselijk 

kritisch  is, heb ik flink kunnen oefenen om hierin te veranderen. Toen we 

de driehoeken van gevoel en daden moesten maken, kwam ik erachter 

dat ik zelf kritisch ben, anders zou ik me er niet zo rot onder            

voelen. Ik ben toen eens goed gaan opletten en merkte dat ik eigenlijk 

bijna constant innerlijk commentaar aan het leveren ben. En dan niet 

zomaar een béétje, nee echt heel veel en héél negatief. Ik ontdekte 

mijn zwartgallige kant. Als ik naar iemand kijk, valt me eerst het 

negatieve op. Het kan vanalles zijn. Ik zal een paar voorbeelden geven: 

“Jee, wat een vette haren”, “Wat doet ze verwaand”, “Wat een 
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lafbek?”, “Wat zit ze weer onnozel te kakelen”, “Wat een 

aandachttrekker”, “Wat een onzin, bespaar je de moeite”. Ook allerlei 

situaties in de wereld bekijk ik absoluut negatief. Ik denk dan 

bijvoorbeeld: “Er is tóch niets meer aan te doen”, “Dit is waanzinnig 

idioot”, “Waarom staat God dit toe?” of “Wat een stelletje politieke 

hypocrieten bij elkaar”. Tja, ik kan er wat van… 

Jullie waren getuigen van mijn huilbui over de derde wereld. Ik vind alles 

zielig en weet niet wat ik eraan moet doen. Toen ik ging mediteren en 

dus mezelf ging ‘bestuderen’, botste ik steeds tegen mijn zwartgallige 

inslag. Ik wilde er eerst vooral niet naar kijken en stopte het weg. Ik 

verpakte mijn negativiteit in een mooi papiertje en deed er een strikje 

om, zal ik maar zeggen. Hoe harder ik het wegstopte, des te vaker het 

naar boven kwam als ik probeerde te mediteren. Dus besloot ik om hulp 

te vragen aan mijn betere zelf. Door de lessen over het ego en dualiteit, 

wist ik zeker dat niet alleen mijn ego in mezelf zit, maar daarnaast ook 

mijn Goddelijke zelf. Ik wilde dus hulp van mijn Goddelijke deel in mezelf. 

Ik wilde per se ontdekken waarom ik geen schoonheid en positiviteit kon 

zien. Ineens kreeg ik een duidelijk beeld in mijn gedachten; Ik moest mijn 

zwartgalligheid allemaal bij elkaar stoppen zodat het een grote zwarte 

bal vormde. Deze bal moest ik meezeulen, een berg op. Dat was erg 

zwaar en de weg was lang. Op de top van de berg stond een klein wit 

gebouwtje. Toen ik binnenkwam, zag ik een stevige ronde tafel. Door 

een glazen dak scheen een brede lichtbundel precies op de tafel. Ik 

legde mijn zwarte bal op tafel en liet de lichtbundel op de bal schijnen. 

Ik zag hoe het licht de bal in duizenden flinterdunne sliertjes veranderde 

en tenslotte oploste in het licht. Toen bedacht ik dat het ook wel fijn zou 

zijn als ik mezelf met dit licht helemaal zou opvullen en ging gewoon 

boven op die tafel staan en ik voelde hoe het licht me zuiverde en alle 

verstopte restjes zwartgalligheid leken hiermee te verdwijnen. 

 Ik voelde me hierdoor echt heel erg goed en veel positiever. Voor het 

 eerst leek ik met andere ogen te kunnen kijken. Ik betrapte mezelf erop 

 dat ik dacht: “Hé, wat ben jij mooi anders”, “Wat heb je bijzondere 

 ideeën” of “Samen komen we er wel uit”. Ik ontdekte dat de wereld 

 een weerspiegeling van mijn innerlijk was; toen ik mezelf negatief zag, 

 keek ik negatief naar de wereld. Toen ik mezelf positiever ging zien, 

 werd de wereld met alles en iedereen voor mij ook mooier. De eeuwige 

 kritiek van mijn vader heeft me er uiteindelijk toe bewogen, dit deel van 

 mezelf te zien en te helen. Dus pap, dankjewel!  
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 Misschien dat ik zelfs later wel in een derde wereldland wil gaan 

 werken, in een weeshuis bijvoorbeeld. Punt één kan ik er dan echt zijn 

 voor de kinderen omdat ik hun leed goed kan aanvoelen en punt twee 

 kan ik dan nog beter leren om in de puinhopen de lichtpuntjes te zien. 

 De hulp van mijn betere oftewel hogere zelf bestond hieruit dat ik met 

 mijn voorstellingsvermogen allerlei gevoelens in mezelf kan veranderen. 

 Nou, dit was het dan… 

J: Lieve lieve Senna, ik vind jou totaal niet zwartgallig. Je bent bij mij juist 

 altijd zo opgewekt en positief. Maar als je het bij jezelf zwartgalligheid 

 hebt ontdekt hebt en eraan wilt werken, dan neem ik mijn petje voor je 

 af en wens je hier veel succes mee. 

S: Je hebt niet eens een petje, haha. En trouwens; hoe jij mij ziet, zegt iets 

 van jou, weet je nog? 

J: Ah ja, da’s waar ook. 

E: Ik vind het mooi hoe jouw hogere zelf je instructies heeft gegeven hoe je 

 met je fantasie kunt werken. Het schijnt dat je met beelden maken, de 

 scheppende gedachten een stuk krachtiger maakt.  

S: Dat is mooi meegenomen. Wil jij nu jouw verhaal doen, Jelte? 

J: Ja graag. 

 Net zoals voor jullie, betekenden Sofia’s lessen een radicale 

 omwenteling in mijn leven. Voordien kabbelde mijn leven rustig voort en 

 bleef ik in een kringetje ronddolen. Er was geen verandering en geen 

 vooruitgang. 

Sofia schudde mijn onderbewuste wakker, soms heel subtiel en soms             

flink hardhandig. 

Van kinds af aan was ik een gevoelig manneke. Ik kon er niet tegen als 

anderen schreeuwden of agressief waren. Ik trok me dan gauw terug in 

mijn eigen kamer. Daar voelde ik me veilig en kon ik uren met mijn lego 

spelen en dagdromen. 

Ik denk dat ik me in die tijd toch een beetje teveel begon af te sluiten 

voor de buitenwereld. Misschien dat ik hierdoor veel angsten 

ontwikkelde. Ik heb tijdens de les over angsten, verteld waar ik allemaal 

bang voor ben. Nou da’s een fikse waslijst. Na die les vond ik dat ik iets 

met die angsten moest gaan doen en ik moest daarvoor eerste de 

oorzaak opsporen. Ik kwam er niet goed uit, maar toen ik leerde 

mediteren, voelde ik dat ik diep in mijn hart hier op aarde eigenlijk niet 

wilde zijn. Dat voelde extra scherp als ik aan de nieuwe planeet 

terugdacht. Dáár voelde ik mezelf in mijn element. De sfeer was 
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liefdevol en zacht. De mensen hielpen elkaar met liefde. Ze vulden 

elkaar aan en luisterden naar elkaars bijzondere gedachten. Er was 

respect en mededogen, rust, vrede en harmonie. Ja, daar voelde ik me 

echt thuis. Toen we weer teruggingen naar de aarde, kwamen de 

angsten in alle heftigheid terug. Op een avond, toen ik me weer zo rot 

voelde, ben ik gaan bidden. Ik smeekte God om een oplossing. Van 

Sofia hebben we geleerd dat God in ons zit, dus moest de oplossing 

dichtbij te vinden zijn. Tegelijkertijd moest ik ineens denken aan dat wat 

Evi ons vertelde over haar visioen van hoe energie met elkaar 

verbonden is, door middel van ontelbare cirkeltjes. Dus als ik hulp nodig 

heb, zet ik met mijn gedachten die cirkeltjes in beweging en kan ik de 

oplossing naar me toetrekken, zo redeneerde ik. Als ik mijn eigen trilling 

omhoog zou brengen, zou ik een oplossing met een hogere trilling naar 

me toe kunnen trekken. Diezelfde nacht kreeg ik een bijzondere droom. 

Ik zag een man in Indiase kleding. Zonder dat hij het vertelde wist ik dat 

hij een spiritueel leraar was. Hij stelde zich voor als Sri Yukteswar. Hij gaf 

me een mantra, die ik dagelijks kon gebruiken om mijn trilling te 

verhogen: ‘Om Nama Shivaya.’  

Hij vertelde ook de betekenis erbij: ‘Ik eer de God die in mij is.’ Ik moest 

die zin zo vaak mogelijk achter elkaar zeggen, elke dag weer. Elke vrije 

minuut van de dag, zei ik: ‘Om Nama Shivaya’, niet hardop, maar in 

mezelf. Tegelijkertijd concentreerde ik me dan op mijn derde oog. Het 

werd steeds rustiger in mijn hoofd. Langzaam maar zeker voelde ik me 

veiliger in de wereld en namen mijn angsten in ernst af. Ergens ver weg 

zitten ze er nog wel, denk ik, maar ze krijgen geen voeding meer. 

Angstige gedachten verdorren, net als plantjes die geen water meer 

krijgen. 

Ik heb ze geaccepteerd en daarmee krijgen ze geen energie meer.  

De hogere trilling van de mantra, leek de lagere energie van angst te 

verdrijven en ik kon hierdoor veel meer vanuit liefde denken en 

handelen. Toen ik me angstig voelde, duwde ik mensen weg. Niet 

letterlijk maar figuurlijk natuurlijk. Wegduwen is geen liefde, maar 

verbinden wel, zei Sofia. Dus ben ik gaan leren hoe ik me kon verbinden. 

De eerste echte verbinding was met Senna. Bij haar durfde ik me voor 

het eerst kwetsbaar op te stellen. Daarna leerde ik hoe ik me met 

anderen kon verbinden. Eerst ging ik leren hoe ik met oprechte 

belangstelling kon luisteren. Toen zag ik pas de kwetsbaarheid van alle 

mensen… iedereen had kleine en grote angsten, waarvoor ik 
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mededogen begon te voelen. Ik zag ineens hoe mooi mensen van 

binnen zijn en ik zag hun prachtige creatieve innerlijk. Daarna 

realiseerde ik me dat ik hun Goddelijkheid zag en hiérdoor ontdekte ik 

mijn eigen Goddelijkheid met mijn eigen scheppende kracht. 

Na enkele maanden voelde ik tijdens mijn meditaties steeds mijn derde 

oog tintelen en licht worden van binnen. Niet alleen licht als van een 

zon, maar ook licht in de vorm van inzicht… Inzichten in wat ik werkelijk 

ben… geest bedoel ik. Ik kan het nog niet zo goed uitleggen, geloof ik… 

In ieder geval kon ik vanaf die tijd mijn gedachtekracht gebruiken om 

mensen en dieren te helen. Het begon heel toevallig met Bruno, mijn 

hond. Hij had zijn poot bezeerd en liep mank. Ik legde mijn hand op zijn 

poot, terwijl ik dacht: “Dankjewel God, dat Bruno’s poot is genezen. Ik 

ging er dus meteen vanuit dat ie al genezen was. Mijn hand begon heel 

warm te tintelen en even later liep Bruno zonder te strompelen weg. 

Daarna heb ik geprobeerd of ik op dezelfde manier de hoofdpijn bij 

mijn moeder kon weghalen. En ja hoor, het lukte. Er gebeurde nog iets 

wonderlijks; toen mijn kleine zusje zich verbrandde aan gloeiend hete 

thee, had ze grote blaren op haar arm. Ik hield meteen mijn hand 

boven haar arm en we zagen hoe de knalrode kleur en de blaren 

verdwenen. Ik weet dat ik het niet zelf doe, maar dat ik Gods kracht 

mag gebruiken. 

Ik weet dat het in mijn leven niet alleen draait om anderen te genezen, 

maar dat ik mezélf moet leren genezen van mijn egogerichte denken.  

Ik weet dat ik nog heel wat zal tegenkomen in mijn leven en dat ik met 

behulp van Sofia’s lessen hier goed aan kan werken.  

Zo… dit was mijn eindconslusie. 

E: Bijzonder dat je Sri Yukteswar in je droom hebt ontmoet Jelte. 

J: Ken jij hem toevallig ook? 

E: Nee, maar ik heb zijn naam wel eens gelezen in een boek. Hij leeft 

 allang niet meer, maar schijnt nog wel allerlei mensen te helpen. 

J: Bijzonder….  

F: Zou je mijn achillespees eens kunnen behandelen? Ik heb er weer eens 

 last van. 

J: Te hard getraind in de sportschool? 

F: Uh, geloof van wel. Jaja, ik weet dat Sofia me ervoor waarschuwde… 

J: Ik zal het straks proberen, na Evi’s slotrede, goed? 

F: Fijn. 

E: Ook ik heb erg veel aan de lessen gehad. Als ik alle lessen in twee 
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 Woorden mag samenvatten, dan zou ik zeggen: ‘Geen oordeel’. 

 Frappant dat hier het woord God in zit; Geen oordeel. Dat klopt 

 natuurlijk alleen in het Nederlands. Ik denk dat het nieuwe denken een 

 groei is naar neutrale zachtheid. Als je de koppels van tegenstellingen 

 bij elkaar voegt en ze even veel waarde geeft, dan neutraliseer je ze. 

 Door bepaalde emoties kwam ik erachter dat er nog tegenstellingen 

 zijn, waar ik absoluut niet neutraal in ben.  

 Een paar voorbeelden: als ik barst van de hoofdpijn, wil ik alleen maar 

 dat de pijn zo vlug mogelijk weer verdwijnt en ik kan op dat moment 

 niet denken dat welzijn in hetzelfde gecreëerde wolkje zit als pijn.  

 Dat kan ik pas als de hoofdpijn weer weg is.  

 Ook heb ik ontdekt dat ik niet neutraal ben als ik zie dat er iemand 

 gepest wordt. Ik moet dan steeds weer denken aan vroeger. Ik werd 

 namelijk uitgescholden voor heks, toen ik mijn sterke voorgevoelens er 

 gewoon uitflapte. Ik voel dan weer woede en machteloosheid 

 opborrelen en wil niets anders dan meteen in de bres springen voor het 

 pestslachtoffer. Door mijn heftige emoties, die ik bijna dagelijks wel een 

 keer voel, werd ik extra geraakt door de lessen over onvoorwaardelijke 

 liefde en over eenheid van tegendelen. Ik dacht goed in staat te zijn 

 om mensen onvoorwaardelijk lief te hebben, maar toen ik mezelf kritisch 

 ging observeren, zag ik dat ik wel de theorie achter deze gedachte 

 kende, maar nog niet in de praktijk kan toepassen. Steeds als ik me op 

 een of andere manier ongemakkelijk voel, realiseer ik me dat er een 

 oordeel onder verscholen ligt. Een oordeel is géén onvoorwaardelijke 

 liefde. Als ik iets in de ander niet volledig accepteer en waardeer, heb ik 

 niet onvoorwaardelijk lief. 

 Ik ging toen op zoek naar alle mogelijke overtuigingen, van waaruit mijn 

 oordelen ontstaan waren. Wel, da’s een hele klus, kan ik je zeggen en ik 

 ben er nog lang niet mee klaar. Maar het begin is gemaakt. Een van de 

 belangrijkste overtuiging is dat ik vind dat ik altijd mensen moet helpen. 

 Helpen voel ik als mijn missie in dit leven, da’s dus zal wel één van mijn 

 karmische levensopdracht zijn. Helpen is mijn natuurlijke aard, een soort 

 basis van waaruit ik leef. Soms ben ik geneigd om de ander belangrijker 

 te vinden dan mezelf, waardoor ik voorbij ga aan mijn eigen behoeften 

 en dan word ik te moe. Ik geef mezelf leeg en weet dat ik daar een 

 betere balans in moet zien te vinden. Ik heb ontdekt dat er nog wat 

 meer gebeurt door mijn voortdurende hulp; de ander kan afhankelijk 

 worden van mijn adviezen. Eigenlijk stel ik me boven de ander als ik 
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 mezelf wijzer vind. Ik maak dus door mijn helpende aard de ander 

 kleiner. Ik ga dan niet uit van zijn of haar wijsheid maar van hun zwákte. 

 Eigenlijk voel ik dat het beter is om te proberen om elkaars kracht en 

 wijsheid te stimuleren. Zelf te laten nadenken en elke gedachte van de 

 ander als volwaardig en goed te beschouwen. Als God alle ruimten vult 

 en buiten ‘Hem’ niets anders is, is ‘Hij’ tevens álle gedachten van álle 

 mensen.  

 Dus daarmee is álles compleet goed. Omdat God de essentie is van 

 alles, bestaat er in wezen geen verschil tussen mensen. Wie ben ik dan 

 om een oordeel uit te spreken of zelfs maar te bedénken…. Tegelijkertijd 

 denk ik dat ‘t oordelen op zich niet alleen maar slecht is, omdat het 

 nodig is om onderscheidingsvermogen te kweken binnen in jezelf en 

 daarnaast heb je juist de oordelen nodig om tot bevrijding ervan te 

 komen.  

 Ik zou willen dat ik mijn oordelen naar anderen zó uit mijn hoofd kon 

 plukken en ze als een voetbal naar de maan kon schoppen, maar dat is 

 me nog niet gelukt, haha. Elke keer als ik bewust of onbewust een 

 oordeel uitspreek, verwerp ik één deel van het koppel van 

 tegenstellingen, terwijl beide uit God zijn. Elke keer als ik oordeel, trek ik 

 een emotie naar me toe, om te kunnen ontdekken wát ik heb 

 veroordeeld en wat ik nog niet als eenheid van tegendelen heb gezien, 

 dus nog niet neutraal heb gezien. 

 Na veel mediteren voelde ik dat er pas echte rust en zachtheid in me 

 zal zijn, wanneer ik volledig  bewust bent van het feit dat alles goed is 

 wát er is en hóe het is. Als er geen oordeel meer in me is, wordt ruzie 

 even goed als vriendschap, vrede even goed als oorlog, verheven even 

 goed als onderdanig, knecht even goed als baas, armoede even goed 

 als rijkdom, ziekte even goed als gezondheid, verwerpen even goed als 

 acceptatie, aanvallen even goed als verdedigen, liefde even goed als 

 haat en individueel bewustzijn even goed als eenheidsbewustzijn.  

 Een van de eerste lessen op de nieuwe planeet was: hoe je denkt, zo 

 voel je je. Ik ben er achter gekomen dat mijn denken en voelen nog niet 

 helemaal op één lijn zitten. Daarom weet ik dat er nog meer dan 

 genoeg werk voor me ligt in dit leven op het gebied van het vóelen.  

 Ik weet dat ik nog niet zover ben dat ik geen oordeel meer voel van 

 binnen, maar ik weet dat het mogelijk is om de eerste stap te zetten 

 door te accepteren dat alles is zoals het is.  
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 Als ik alles accepteer, valt er niets meer aan te vallen, niets meer te 

 verdedigen en dus niets meer te veroordelen. 

 Tijdens mijn laatste meditatie heb ik gezegd: 

 “Ik accepteer ALLES; 

 Koude, pijn, hebzucht, honger, dorst, egoïsme, armoe, oorlog, haat, 

 ruzie, plicht, leugen, moeite, ziekte, ellende, ergernis, roddel, 

 oneerlijkheid, afhankelijkheid, opschepperij, jaloezie, poep aan mijn 

 schoen en zelfs de dood. Ook accepteer ik genot, leergierigheid, 

 blijdschap, gaves, gulheid, vertedering, gemak, eerlijkheid, vriendschap 

 en eenheid. Verder accepteer ik  elk celletje van mijn lichaam, elke 

 hartklop, elke innerlijke stem, elke incarnatie hier op aarde, elke 

 toevalligheid en elke seconde. Elke vorm van leven, elke uiting van 

 liefde, elke emotie, elk beroep, elke religie, elk motief, elk idee, elk 

 geheim, elke daad, elk woord en elk gevoel van mezelf en van 

 anderen”. 

 Niet alleen acceptatie vanuit een schouderophalend: ‘Het is nu 

 eenmaal zo’, maar vol verbijstering kijken naar Gods wonderen in elke 

 daad en gedachte. Kijken naar wat er uit voortkomt, zoals je naar een 

 ei kijkt, waaruit een zacht teder kuikentje geworsteld komt. Kijken naar 

 hoe het leven in al zijn puurheid ontstaat en groeit. 

 Op deze maner zal mijn hart wérkelijk open gaan voor ieder mens en 

 elke situatie. Dan zal ik bevrijd zijn van elk oordeel en kan ik alles 

 beschouwen als compleet goed. 

 Dan kan ik zien dat alles IS. Alles is aanwezig omdat God al wat mogelijk 

 is geschapen heeft. Alles is verschillend omdat in God alles voorkomt 

 wat denkbaar en ondenkbaar is. Ja… alles IS. Alles is en mag er ZIJN.  
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