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VAN HET HOOFDBESTUUR 
 
Beste leden, 
Het jaar 2010 is al weer een heel aantal weken oud. 
Terugkijkend  kunnen we concluderen dat 2009 een 
bijzonder jaar is geweest, zowel in positieve als in 
negatieve zin.  
 
De wereld wordt telkens opgeschrikt door 
natuurrampen die veel slachtoffers eisen. Ook de 
start van dit jaar heeft zijn tol op dat gebied al weer 
geëist, zoals in Haïti en Chili. De financiële crisis 
heeft ook voor velen consequenties. Veel mensen 
lijden onder deze gebeurtenissen. Als spirituele 
vereniging wil ik de leden oproepen al die mensen, 
die betrokken zijn bij deze gebeurtenissen in 
gedachten mee te nemen in de meditaties en/ of 
ziekendiensten.  
 
Binnen onze vereniging heeft ook het een en ander 
plaatsgevonden. Helaas hebben we een schrijven 
ontvangen van de afdeling Amersfoort, dat deze 
zich per 1 januari 2010 heeft losgekoppeld van de 
landelijke vereniging. Wij betreuren dit zeer. 
 
Verder is er gelukkig ook mooi nieuws. De stichting 
'Het Johan Borgmanfonds' is bezig het landelijk 
archief te inventariseren. Alle afdelingsarchieven 
(boeken en tijdschriften) voor zover nu aanwezig 
worden in deze actie meegenomen. Er is al veel 
werk gedaan. De keuze voor deze weg is een 
goede. Het archief van Harmonia blijft zo 
behouden. 
 
Er is een nieuwe redactie! Nadat de redactie tijdens 
de Algemene Vergadering, via stemming is 
ontheven van haar taken en wij het hierdoor een 
paar maanden zonder redactie hebben moeten 
stellen, hebben we ook op dit terrein goed nieuws.  
We hebben mevrouw Loes Modderman van de 
afdeling Arnhem bereid gevonden de redactie op 
zich te nemen en de eerste resultaten van haar 
werk zijn al zichtbaar geweest in de oktober uitgave 
van vorig jaar. 
Het hoofdbestuur is zeer blij met haar enthousiaste 
nieuwe aanpak, die ook gesteund worden door 
reacties uit het land. 
De redactie nodigt iedereen uit om reacties, 
persoonlijke visies, ervaringen op te sturen en het 
haar te laten weten als u graag over een bepaald 
onderwerp een artikel zou willen in het tijdschrift. Zo 
kunnen we er met elkaar een boeiend tijdschrift van 
maken. 
 
Dit jaar valt de ledendag op 6 november en vindt 
plaats in Arnhem. Harmonia wil dan opnieuw een 
dag organiseren die voor de leden een bron van 
licht en inspiratie zal zijn. Uiteraard ontvangt u over 
de invulling van deze dag nadere informatie. 
Namens het bestuur wens ik u allen een spiritueel 
en harmonieus 2010 toe! 
 
Tineke de Ruiter, voorzitter 

VAN DE REDACTIE 
 
2010 is alweer een paar maanden onderweg. 
Hopelijk bent u allemaal het jaar goed begonnen. 
Wat Harmonia betreft gaan we ons 122ste jaar in 
en voor het tijdschrift betekent dat hopelijk 'een 
nieuwe lente, een nieuw geluid' . 
Sommigen van u hebben persoonlijk en anderen 
via via hun waardering voor de nieuwe opzet laten 
horen.  
Hartelijk dank voor de vele positieve geluiden!   
Het is fijn om te weten dat er steun is in het land en 
dat we dus gerust op de nieuwe weg kunnen 
voortgaan. Ik zeg 'we', maar tot nu toe ben ik nog 
alleen. Dus als u hebt zitten denken over het 
redactielidmaatschap...laat het horen! 
 
Zoals u ziet is ook het uiterlijk van Harmonia 
Nederland veranderd. Dat hadden we al 
aangekondigd in het vorige nummer. 
Meinie van Bommel uit Zeeland stuurde een 
kunstwerk dat de spits afbijt en van de cover een 
blikvanger maakt.  
Op blz 3 vindt u een artikeltje over haar en haar 
werk. 
 
Het aantal van 24 bladzijden willen we ook in het 
komende jaar volhouden. 
Héél veel dank aan de mensen die hun bijdragen 
hebben gestuurd. Fantastisch. Ga vooral door met 
het leveren van kopij, liefst nog wat meer! 
In de afgelopen maanden hoorde ik hier en daar dat 
er mensen zijn die eigenlijk veel te vertellen 
hebben, maar die opzien tegen het schrijven. 
Daarom wil ik nog eens benadrukken dat u zich 
daardoor niet moet laten tegenhouden. 
Schrijfvaardigheid is helemaal niet nodig, het gaat 
om de inhoud. We zitten gelukkig niet op school en 
u krijgt geen cijfer . In overleg met u komen we er 
altijd uit.  
En zoals ik in het vorige nummer al schreef: 
bijdragen aan ons tijdschrift kan op veel manieren. 
Stuur ons bijvoorbeeld eens een foto van een 
afdelingsbijeenkomst! Er zijn zoveel mogelijkheden 
om ons blad inhoud te geven! 
 
Wat betreft het inzenden van kunst of fotografie: 
Het zou fijn zijn als u drie foto's  in goede resolutie 
opstuurt, zodat we kunnen kiezen. Niet alles is 
geschikt voor de cover, vanwege het formaat of de 
kleur. Onze voorkeur gaat uit naar iets wat een 
relatie met spiritualiteit heeft.  
Dus, creatieve Harmonianen, stuur ons wat van uw 
eigen werk!! 
 
Nog even iets over de gebruikte achtergrondjes van 
sommige teksten: daarvoor zijn door de microscoop 
gemaakte foto's van chemische kristallen en 
vloeistoffen gebruikt, hetzelfde soort foto's die ook 
op de omslagen van onze nieuwe brochures staan. 
Wie ze in kleur wil zien: www.scienceart.nl   
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DE KUNST VAN MEINIE VAN BOMMEL  
 
Het mooie schilderij op 
de cover werd ter 
beschikking gesteld door 
Meinie van Bommel, van 
de afdeling Zeeland. 
Zij beet de spits af, en 
we zijn daar natuurlijk 
heel blij mee. Ze stuurde 
ons enkele schilderijen 
waarvan we er een 
gekozen hebben voor de 
cover. Eén staat op de 

achterkant, en een andere staat hieronder 
afgedrukt. 
 
Meinie schrijft: 
Graag wil ik de foto's van mijn schilderijen voor de 
nieuwe buitenkant van HN beschikbaar stellen..  
Dit schilderij maakte ik in 2007 en het is voor mij de 
verbeelding van 2012: het tevoorschijnkomen van 
een nieuwe wereld. 
Hieronder een foto van een recent schilderij dat op 
het eerste gezicht misschien weinig zegt. Ook voor 
mij was het eerst "een gewoon schilderij". Zoals 
gewoonlijk zie ik pas na enkele dagen/of weken wat 
ik werkelijk geschilderd heb.  

Dit schilderij is 
gemaakt in een 
periode dat ik voelde 
een beetje de weg 
kwijt te zijn. Het 
gevoel van op een 
kruispunt te staan en 
niet te weten welke 
richting te moeten 
gaan. Het schilderen 
lijkt dan ook wat 
minder goed te gaan 
en voelt alsof de 
"inspiratie" wegebt. Er 
bekruipt je een gevoel 

van innerlijke eenzaamheid. De beste remedie is 
om gewoon te blijven schilderen en als vanzelf 
schilder je je gevoelens van dat moment op het 
doek. Dit schilderij is er een goed voorbeeld van. 
Mijn werken hebben zelden of nooit een titel, op 
een enkele na. Maar dit werk kreeg de titel "Never 
Alone" nadat ik zag wat ik geschilderd had. Het 
rode figuurtje met daarachter de blauwe "schaduw" 
symboliseert heel goed dat we werkelijk nooit alleen 
zijn ook al voelen we ons soms wat alleen of 
eenzaam. Als je goed kijkt dan lijkt het ook of er 
'vingers'  om het middel te zien zijn waardoor het 
'kind' als het ware geleid wordt.  
 
Dit kind heb ik al eerder gezien in eerdere werken 
waardoor het een symbool is geworden van mij en 
het kind in mezelf. 
 
 

Voor wat mijn werk betreft kan ik vertellen dat ik 
werkelijk niet weet wat ik ga schilderen. Ik begin 
gewoon en laat het simpelweg gebeuren.  
De kleuren en vormen worden aangebracht zonder 
daarbij na te denken. M'n rationele denken is op dat 
moment op een heel laag pitje. De bloemen die 
soms tevoorschijn komen zijn voor mij totaal 
onbekend en vaak naar verhouding erg groot.  
Ik schilder nu ruim 10 jaar en heb leren schilderen 
vanuit mijn gevoel. Veel van mijn werken uit de 
beginperiode zijn gemaakt om heel veel zaken uit 
het bewuste en onbewuste verleden te verwerken. 
Van lieverlee mag ik nu mooie schilderijen (op 
kunststof sheets) gaan maken voor de mensen. Ik 
ben in ieder geval heel erg gelukkig dat ik dit mag 
doen ook al is het vaak moeilijk aan anderen uit te 
leggen als ze vragen stellen. 
 

Van de website : 
 
Meinie 
studeerde in 
2007 cum laude 
af aan de 
Academie voor 
Schone Kunsten 
in Antwerpen, en 
heeft veel 
tentoonstel - 
lingen op haar 
naam staan. 
Sinds kort heeft 
ze een eigen 
atelier waar ze 
ook schilderles 

geeft aan volwassenen en kinderen. 
 
Binnen de afdeling Zeeland van Harmonia had 
Meinie 5 jaar lang een bestuursfunctie, waarvan 1 
jaar als voorzitter. Ook redigeerde ze in die jaren 
het nieuwsblad van de afdeling. 
 
Het kunstwerk op de achterkant van dit nummer is 
ook van Meinie. 
 
Voor mensen die meer van haar werk willen zien: 
haar website is te vinden op: www.meinie.eu. 
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TOEVAL BESTAAT 
Loes Modderman 
 
Toeval overkomt ons allemaal. Een merkwaardige 
samenloop van omstandigheden, een ontmoeting 
met een vriend terwijl je allebei op een niet-
geplande locatie bent, een voorwerp wat je, jammer 
genoeg, kwijt was en dat je door een 
ongebruikelijke handeling terugvindt, een boek dat 
voor je voeten valt, en precies het boek is waar je al 
zo lang naar op zoek was. Duizenden voorbeelden 
in ons leven, sommigen vluchtig, anderen een 
verhaal waard.  
Want écht toeval blijft ons bij, of onthult z'n 
betekenis later, in tegenstelling tot de vele 
toevalligheden die we niet of nauwelijks opmerken. 
 
Onder spiritueel gerichte mensen is de kreet 'toeval 
bestaat niet' de bijna automatische aanvulling 
wanneer een ander iets 'toevallig' noemt. Meestal 
zonder er bij na te denken wordt een toevalligheid 
voorzien van een spiritueel etiket. 
Maar wat zeg je dan eigenlijk? 
Het woord 'toeval', toe-val, zegt letterlijk dat ons iets 
toevalt, en dat impliceert een hogere macht die dat 
toe-vallen voor ons regelt. De zin 'Toeval bestaat 
niet'  is daarom niet alleen een belijdenis van geloof 
in 'de Voorzienigheid' , maar ook een ontkenning 
ervan.  
Toeval bestaat immers niet?  
 
 
 

 
Terwijl we in één adem impliceren dat Iets of 
Iemand aan de touwtjes trekt telkens als ons een 
toevalligheid toe-valt. Daar moeten ze het in de 
Andere Wereld druk mee hebben. 
 
Lang niet iedere toevalligheid is toe-val. 
Als je namelijk tegen je buurvrouw opbotst in de 
supermarkt op de hoek, dan is dat meer logisch dan 
toevallig. Het betekent niets anders dan dat je 
buurvrouw óók om die tijd haar boodschappen doet. 
Daar is geen sturing van bovenaf voor nodig, dat 
ligt in de lijn der verwachtingen. 
Echt toeval ligt dat juist niet. Echt toeval heeft 
betekenis, en echt toeval heeft consequenties. 
Om bij de buurvrouw te blijven: het zou anders zijn 
als je die dag eigenlijk geen boodschappen had 
willen doen, maar omdat je onverwacht bezoek 
krijgt die middag besluit om nog even naar AH te 
lopen voor koekjes bij de thee. Dan loop je tegen de 
buurvrouw op, die je voorstelt aan een logé die met 
haar mee is naar de winkel en waarmee je nu 
boven je boodschappenmand een klik beleeft.  
En zo ontstaat er een vriendschap die uiteindelijk 
leidt tot een huwelijk van jouw zoon met haar 
dochter.  
Om maar iets te noemen.  
Terugkijkend kun je dan zeggen: wat toe-vallig dat 
we elkaar in die supermarkt tegenkwamen.  
Dat heeft vast zo moeten zijn.  
  
 
 

TWEEDEHANDS 
 

Op de site http://psychictimes.com/  stond pas een vraag van iemand die bij een 
helderziende was geweest. Die had haar aangeraden alle kledingstukken maar 
één keer te dragen, vanwege de vibraties die ze onvermijdelijk oppikte en niet 
meer kwijt zou raken. 
Oei. Goede raad is duur! 
Hoe goed die raad was vroeg die vrouw zich gelukkig ook af. 
Dus nam ze een andere paragnoste in de arm, die van de site. 
Die was praktischer. Ze vertelde de vraagster dat het in principe waar is dat 
men op moet passen met vibraties, maar dat dat alleen opgaat als je in een 
bepaald kledingstuk traumatische ervaringen hebt beleefd, of knallende ruzies 

hebt uitgevochten.  
Voor alle andere gelegenheden is de wasmachine een betere, en vast en zeker goedkopere optie. 
Gelukkig maar. 
De helderziende zei er wel bij dat ze zelf nooit tweedehands kleding koopt, al was het alleen maar omdat ze 
bij tweedehandswinkels overstroomd wordt door de vibraties die aan de spullen hangen. 
Als ik zulke dingen lees ben ik toch heel blij daar geen last van te hebben, maar ik kan me voorstellen dat 
het voor veel mensen een rem op de kooplust zet en dat ook krijgertjes niet welkom zijn. 
 
Hoe zit dat bij u? Wat zijn uw gevoelsmatige of mis schien psychische ervaringen met tweedehands 
spullen? Mijdt u rommelmarkten, antiquairs en antiq uariaten, omdat u last hebt van de vorige 
eigenaar? Koopt u wel eens op Marktplaats? 
Doet u iets speciaals om tweedehands artikelen te ' ontsmetten'? 
 
 
Wie wil daar eens op ingaan??  
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LEVEN 
Ton Dupuis 
 

Als de menselijkheid 
overgaat in 
eeuwigheid zijn dat 
momenten van 
bezinning, ook al 
'weten' wij met een 
zekere stelligheid dat 
er een leven is na dit 
aardse leven - een 
geestelijk leven in 
een omgeving die wij 

als mooi en spiritueel, eens hopen te 
aanschouwen.  
Maar het verdriet en onbegrip vechten om de 
eerste plaats; de plaats die eigenlijk werd 
ingenomen door een dierbare die ons is ontvallen. 
De leegte die dat met zich mee brengt zal een 
invulling moeten krijgen.  
Hierbij is het afscheid nemen een begin van de 
verwerking; het afscheid dat zoveel indrukken 
achterlaat van een definitief en ongrijpbaar 
gevoel.  
Het delen van dat gevoel van onmacht geeft een 
bepaalde geborgenheid voor het moment. De 
troost van bloemen en mooie woorden, 
uitgesproken met een brok in de keel geeft steun 
voor dat moment. Maar die steun is van tijdelijke 
aard. Zie het als een paar krukken bij een 
gebroken been. Langzaam heelt de breuk met het 
verleden. Soms komt de pijn in alle hevigheid 
terug, maar met steeds langere tussenpozen.  
 
 
 
 
 
 
 

De krukken zijn niet altijd meer nodig en worden 
vervangen door loopgips. Een bemoedigend 
woord of een schouderklopje hebben de plaats 
ingenomen van de krukken van permanente 
steun.  
Op eigen benen staan, het is net of je weer moet 
leren lopen. Maar het lijkt wel of niemand je daar 
bij helpt. Lijkt, want de realiteit is anders.   
Het loskomen van het verdriet en de grote leegte 
om je heen moet van binnen uit helen en dat kan 
alleen op eigen kracht. Die kracht moet worden 
opgebouwd. Hoe? Dat is voor een ieder een 
andere beleving.  
Maar dat je het zelf moet doen wordt steeds meer 
duidelijk naar gelang de tijd vordert. Het denken 
aan de goede zaken die samen zijn beleefd, 
maken bijvoorbeeld dat de minder prettige dingen 
naar de achtergrond verdwijnen en zelfs uit de 
herinnering wegebben. 'Over de doden niets dan 
goeds' krijgt op deze manier een heel andere 
invulling, minder negatief. Een nieuw en ander 
leven dient zich aan.  
Langzaam maar zeker keren de interesses terug 
of er komen andere voor in de plaats. Het leven 
gaat weer een ritme aannemen.  
Je gaat uit en je amuseert je. De eerste vakantie 
is een belevenis van hernieuwde kracht. In het 
begin met een zeker schuldgevoel ‘kan ik dat wel 
maken’? Die beslissing neem je zelf in de vaste 
overtuiging dat het leven verder gaat, alleen of 
met een andere partner. Die kan op geen enkele 
manier als plaatsvervanger optreden. Dit zou een 
bovenmenselijke opgave zijn die op niets uitloopt. 
De verantwoording ligt ook bij jezelf en zeker niet 
bij een ander; het is jouw leven naar een nieuwe 
toekomst die is gebouwd op een verwerkt 
verleden.  
 
 
 
 
 

REDDING 
uit Wes Nisker: Crazy Wisdom 
 
Er is een christelijk verhaal van onbekende oorsprong, dat gaat over een 
dwaas die ook erg religieus was. 
Die vrome man leefde ergens in Europa in de tijd van een grote overstroming. 
Als het water rijst en de huizen begint te vullen, komt er een reddingsboot 
langs om de man in veiligheid te brengen. Maar de man stuurt de boot weg en 
zegt "Maak je over mij niet ongerust, ik geloof in God en Hij zal mij redden." 
Later, als het water nog hoger is gestegen, kan de man niet anders doen dan op het dak van zijn huis te 
klimmen, en weer komt er een boot voorbij En opnieuw wuift de man de boot weg, roepend dat ze zich geen 
zorgen hoeven te maken, want hij vertrouwt op God. 
Uiteindelijk komt het water aan de schoorsteen en de man moet op z'n tenen gaan staan om nog adem te 
kunnen halen. Een helikopter vliegt over en gooit een touw uit. Maar de vrome man grijpt het touw niet, en 
enkele ogenblikken later wordt hij meegesleurd en verdrinkt. 
Als de man in de hemel aankomt, krijgt hij een audiëntie bij God en na een diepe buiging gemaakt te hebben 
zegt hij : "Heer, ik was Uw trouwe dienaar en ik heb U geëerd, vertrouwd en liefgehad, maar toen de vloed 
kwam hebt U mij niet gered. Waarom God, waarom?" 
God kijkt naar de man en zegt: "Ik begrijp het niet, ik ben er toch zeker van dat ik je twee boten en een 
helikopter heb gestuurd."  
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DE KOREAANSE SOLDAAT 
uit David St.Clair: Psychic Healers 
 

De patrouille, 
voornamelijk 
Koreanen, was ergens 
in de buurt van de 
Cambodjaanse grens.  
De arts was een jonge 
Amerikaan.  
Ze waren tevoren 
gewaarschuwd om op 
hun hoede te zijn voor 
scherpe staken die de 

VietCong overal in het gebied in de grond had 
gestoken. 
Die staken waren van ijzer met gekartelde randen 
die met ziekteverwekkers waren besmeerd.  
Die hadden al aan veel soldaten het leven gekost. 
De jonge arts liep voor de patrouille uit toen hij 
een kreet van pijn hoorde. 
Hij draaide zich om, en zag tot z'n ontzetting hoe 
een van de Koreanen aan zijn rechter been trok. 
Een staak was dwars door de zware legerlaars 
gedrongen en bij de enkel naar buiten gegaan.  
De soldaat viel op de grond. 
De Amerikaan stond geschokt toe te kijken, niet 
wetend wat hij hier kon uitrichten met alleen een 
eerste-hulp kistje. Het bloed spoot er uit; een van 
de slagaderen was doorboord. 
De arts rende naar de Koreaan, die nu in de 
lotushouding op de grond zat. 
De Amerikaan ging naast hem zitten en bood hem 
de weinige hulp aan die hij kon geven, maar de  
 

Koreaan schudde zijn hoofd. Hij had zijn vingers 
een paar centimeter boven de wond gelegd en 
drukte, zijn ogen gesloten. 
De arts kon de gescheurde spier zien en een stuk 
van het bot dat door de kapotte huid kwam. "Maar 
terwijl ik keek" vertelde hij later tegen zijn overste 
"zag ik een korst ontstaan over de wond, die er 
even later afviel. Een nieuw stuk huid werd 
zichtbaar. Het hele proces kan niet langer dan 
drie minuten geduurd hebben." 
Een helikopter landde en nam de Koreaan mee 
naar het veld hospitaal. Toen hij daar aankwam 
bleek dat er geen wond was, en geen opening in 
zijn voet of enkel. Een röntgenfoto liet zien dat er 
om de slagader, daar waar die was doorboord, 
een dikke band zat, ongeveer zoals een 
loodgieter aanlegt rond een kapotte afvoer.  
De volgende dag was die band weg. 
En ook de Koreaan. Hij liep het ziekenhuis uit en 
werd niet meer gezien. 
De arts werd gevraagd 'iets anders' in zijn rapport 
op te nemen, want een waar verslag van de 
gebeurtenis zou hem alleen kunnen schaden bij 
zijn superieuren. De medici in het hospitaal deden 
alsof ze de foto's nooit hadden gezien. 
De arts, gefascineerd, begon navraag te doen 
naar de Koreaan. 
Andere Koreanen in het kamp konden, of wilden 
hem niet veel vertellen. De gewonde man was 
ouder dan de meesten van hen, een jaar of 40.  
Hij kwam uit een klein dorp en was ongetrouwd. 
Dat was alles wat ze wisten. En, o ja, er was nog 
iets wat er in dit geval misschien toe deed: hij was 
een Boeddhistische priester.  

 

 

DE MYSTERIEUZE HANDAFDRUK 
uit David St. Clair : Psychic Healers 

 
De jongeman werd met 
spoed naar het ziekenhuis 
gebracht met een zware 
longontsteking. Hij was 
ziek geworden op een 
uitgestrekte ranch in 
Texas waar hij werkte, ver 
van de bewoonde wereld.  
Omdat er al een paar 
dagen niets van hem 
gehoord was, reed een 

collega naar zijn cabin in the middle of nowhere, 
en vond hem daar bewusteloos op de vloer.  
De dokters zeiden dat er niet veel  was wat ze 
voor hem konden doen, en ze legden hem in een 
zuurstoftent en vulden z'n lijf met antibiotica.  
Hij werd op de lijst van kritieke gevallen gezet en 
iemand belde zijn moeder. 
 
De moeder belde al haar vrienden, en een 
gebeds-keten werd georganiseerd; 48 uur lang 
was er steeds iemand, ergens, aan het bidden 
voor de jongeman. 

Het ziekenhuispersoneel hing een 'geen bezoek' 
bordje op zijn deur. 
 
Op de ochtend van de derde dag ging de 
dienstdoende zuster kijken bij de patiënt.  
Tot haar ontsteltenis zag ze de zuurstoftent op de 
grond liggen. De jongen zat op de rand van zijn 
bed. 
Hij was bewusteloos toen ze hem binnen brachten 
en nu was hij verbaasd dat hij wakker was 
geworden in een ziekenhuis.  
De zuster rende weg om de dokter te 
waarschuwen, maar de jongeman weigerde om 
weer in de zuurstoftent te gaan liggen. 
'Ik voel me prima", zei hij. "Ik hoorde een stem 
roepen dat ik wakker moest worden. Toen ik m'n 
ogen open deed zag ik een arm in het midden van 
de tent en een hand drukte op m'n borst. Ik 
probeerde er onderuit te komen, maar een stem 
zei dat die hand er was om me te helpen en te 
genezen. 
Toen viel de tent uit zichzelf om." 
 
De dokters deden de nodige testen. Zijn longen 
waren schoon. De longontsteking was verdwenen. 
Op zijn borst stond de rode afdruk van een hand 
en vijf vingers. 
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EXPERIMENTEN MET KLEUR 
Uit: Raymond Buckland: Color Magick 

 
1. Neem 7 
stukken 
gekleurd 
materiaal, in de 
7 kleuren van 
de regenboog.  
Alle stukken 
moeten van 
dezelfde 

grootte en van hetzelfde materiaal zijn, maar 
verder doet het er niet toe.  
Je kunt papier, karton, vilt, fluweel of zijde 
gebruiken, of wat je maar in huis hebt. 
Ga nu rustig voor een tafel zitten en adem een 
tijdje ritmisch in en uit. Voor je een experiment 
gaat doen, kun je je het best voorbereiden door 
even 'adem-tijd te nemen. 
Als je wilt, zet dan muziek op. 
Teken op een papier drie kolommen. Zet daar 
boven: 1. kleur, 2. gevoel, 3. sensatie. 
Dat papier heb je nodig om je bevindingen op te 
schrijven. 
Doe nu je ogen dicht en meng de kleuren die voor 
je liggen. Pak dan een kleur, houd hem tussen je 
handpalmen, en laat hem op je inwerken. 
Concentreer je op wat je voelt, en probeer de 
kleur te raden. Voel zo goed mogelijk wat je 
sensaties zijn. Voel je warmte? Koelte? Wat zijn je 
impressies? Tintelen je vingers? Leg het materiaal 
tegen je voorhoofd, je wangen, je polsen. Hou je 
ogen dicht.  
Als je denkt te voelen welke kleur het is, open dan 
je ogen. Heb je het verkeerd? Hindert niets. 
Schrijf de kleur die je had gepakt in de eerste 
kolom, de kleur die je dacht dat het was in de 
tweede, en je sensaties in de derde. 
Doe nu de kleur weer terug tussen de andere 
kleuren, en begin opnieuw. 

Doe het op een andere dag nog eens, en kijk of, 
hoe en waar je ervaringen verschillen. 
 
2. Neem de zeven kleuren van de regenboog en 
doe die elk in een envelop met een venster. Meng 
ze, met het venster naar beneden. 
Leg nu iedere nacht een willekeurige envelop 
onder je kussen, zonder te kijken welke kleur erin 
zit. Leg papier en een pen naast je bed. 
Wanneer je bezig bent in slaap te vallen ben je 
bijzonder ontvankelijk voor indrukken. Dat heet de 
'hypnagogische toestand' waarin je hersengolven 
het langzamere alpha-ritme aannemen  Probeer 
in die toestand te voelen welke kleur er onder je 
kussen ligt. Hetzelfde kun je proberen tijdens de 
'hypnopompische' ogenblikken als je wakker 
wordt, maar nog niet helemaal wakker bent. 
Schrijf beide ervaringen op. En controleer dan pas 
of je het goed had of niet.  
Doe diezelfde proef drie weken lang, zodat je kunt 
zien of je vooruitgang boekt, en ook of er verschil 
is tussen je ontvankelijkheid bij het in slaap vallen 
en het wakker worden. 
 
3.  Neem een kurkbal van ongeveer 3 tot 5 cm Ø. 
Kurkballen kun je krijgen in handenarbeid- en 
dierenwinkels. 
Bevestig een draad aan een speld en steek die in 
de bal. 
Hang nu die bal op op een plek waar hij vrij naar 
alle kanten kan bewegen. 
Wijs nu met je wijsvinger zo dicht mogelijk naar de 
bal toe zonder hem aan te raken, en concentreer 
je op de kleur blauw. Voel jezelf blauw worden, je 
lijf, arm en vinger. Laat het blauw naar de bal 
toestromen. 
De bal zal nu van je weg wijken. 
Doe hetzelfde met rood. Nu komt de bal naar je 
toe. 
Probeer het ook met andere kleuren. 
 

 
 

DVD BESPREKING: TALKING TO HEAVEN 
 

Deze dubbele DVD is Nederlands ondertiteld en gaat over het leven van 
medium James van Praagh. 
De film, oorspronkelijk als serie uitgebracht, duurt 3 uur, en is boeiend van 
begin tot eind. 
We volgen van Praagh vanaf zijn bewogen jeugd waarin zijn gave effectief 
werd onderdrukt in het gezin en op de katholieke school. Verbijsterend hoe 
een kind met paranormale gaven wordt wijsgemaakt dat hij flirt met de duivel. 
Na een pijnlijke weg van strijd en weerzin tegen gaven die hij steeds probeert 
te ontkennen, vindt hij na vele jaren zijn uiteindelijke bestemming als succesvol 
medium. 
De film zal veel herkenning teweegbrengen bij mensen die zelf hebben 
geworsteld met hun gave. 
Een film om bij Harmonia te vertonen. Jammer dat hij te lang is voor vertoning 

op één avond. Niettemin een aanrader.  
Te krijgen in DVD winkels. Bij Bol.com: € 12.99 
 
 
. 
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PARANORMALE NIEUWSBERICHTEN 
 

DIE ELFEN.....      
Uit Paranormal Magazine 2009 
 

Op het eiland 
Man in de UK 
is de traditie 
nog levend: 
men gelooft 
er sterk in 
elfen.  
Zo sterk dat 

er speciale voorzieningen moesten worden 
getroffen. 
Op het eiland is een stuk weg dat over een 
riviertje gaat, de z.g. 'Fairy Bridge' . Van oudsher 
is dat een plek waar de Fairies op gesteld zijn, 
hoewel ze moeten uitkijken met oversteken: het is 
een drukke weg.  De traditie schrijft voor dat men 
de elfen groet als men over die brug komt. 
Doet men dat niet, dan gebeuren er ongelukken. 
 

 
De bomen rond Fairy Bridge wordt steeds weer 
bespijkerd en beplakt met briefjes en tekeningen, 
maar ook de meest uiteenlopende versierselen, 
speelgoed en bloemen vinden er een plek. Aan 
die verwildering wordt nu iets gedaan. Er zal een 
postbus komen waar kinderen hun briefjes aan de 
Fairies in kunnen doen. De inhoud van die bus 
komt terecht bij de eigenares van de Fairy Shop 
op het eiland, en briefjes worden door haar 
beantwoord, in elfenstijl, verlucht met glinsterend 
elfenstof . Ze heeft het er druk mee, want alle 
briefjes gericht aan 'the Fairies, Isle of Man' 
komen bij haar terecht.  
Een filmpje op YouTube laat zien dat mensen in 
een winkelstraat zonder uitzondering geloven in 
de elfen van hun eiland. 
 
Dat moet vooral zo blijven. 
 

 

 

ONTMOETING... 
Two Worlds, sept 2009 
 
Aan 3000 Britten is gevraagd wie ze willen ontmoeten als ze dood zijn. 
Ongeveer 1000 mensen kozen voor Jezus. 
Prinses Diana werd een goede tweede. 
De anderen kozen voor o.a. Marilyn Monroe, Elvis Presley, Freddy Mercury en Leonardo da Vinci. 
 
 
VOORBESTEMD? 
Fortean Times 2009 

 
Klein berichtje: in 2008 trouwden Kelly Robinson en Dale Wilson. Niets bijzonders natuurlijk, ware het niet 
dat de beide gelieven toevallig ontdekten dat hun moeders naast elkaar in hetzelfde ziekenhuis hadden 
gelegen en Kelly en Dale ongeveer op hetzelfde moment geboren waren. Die ontdekking kwam toen de 
beide moeders elkaar weer ontmoetten en ze over de geboorte van hun kinderen kwamen te spreken. 
Marriage made in Heaven? 
 
 

WAT NU TOCH? 
 
Het volgende bericht 
komt uit Psychic News 
- het Weekblad voor 
alle Spiritualisten in 
Engeland - van 23 
januari 2010. 
Op de foto zien we 
Mike, een 
Australische jongen 
die in 2006 op  
17- jarige leeftijd 
omkwam bij een 
ongeluk. Zijn ouders 
George en Lina zijn er 
van overtuigd dat 

Mike sindsdien wonderen verricht in hun huis.  

De muren van enkele vertrekken in het huis 
produceren olie van onbekende oorsprong.  
Die olie blijkt geneeskrachtige eigenschappen te 
hebben. 
Een Australische krant meldt dat de politie de 
menigten die zich steeds weer verzamelen bij het 
huis in Sidney waar Mike woonde in goede banen 
moet leiden; de zieken blijven maar komen. 
Vrouwen die niet zwanger kunnen worden hebben 
9 maanden later een kind. 
 
Niet alleen de muren 'huilen' olie, ook portretten 
van Mike en religieuze beelden doen dat. 
Moeder Lina is er van overtuigd dat Mike een 
boodschapper is tussen God en mensen, en dat 
hij heilig verklaard zou moeten worden. Mocht de 
Kerk daarin meegaan, dan wordt Mike de eerste 
Australische mannelijke heilige.  
Niet gek voor een jongen van 17. 
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HOE PARANORMAAL IS JEZUS' 

LEVENSVERHAAL? 
Leo Wiering 

 
VOORAF: 

 
Een biografie van 
Jezus van 
Nazareth bestaat 
niet! Mensen die 
Christelijk zijn 
opgevoed 
schrikken nu 
misschien.  
Wat we wel 
hebben, en dat is 
al heel wat, is een 
groot aantal 
verhalen van en 
over Jezus. 
Aanvankelijk 
werden deze 
verhalen alleen 

maar mondeling doorverteld. Maar enkele 
decennia na zijn overlijden bedacht men: "We 
moeten de verschillende verhalen op gaan 
schrijven anders gaan ze verloren! " 
Ook toen al wist men: het sterkste geheugen legt 
het af tegen de meest verbleekte inkt! En let wel, 
de gemiddelde leeftijd toen lag rond de dertig jaar. 
Na veertig of meer jaren vielen steeds meer oog- 
en oorgetuigen van Jezus weg door overlijden. 
 
In de loop van de komende jaren hebben 
verschillende mannen (en bij mijn weten één 
vrouw) verzamelingen van verhalen aangelegd. 
Uiteindelijk zijn vier van de verzamelbundels door 
de officiële kerk erkend.  
De oudste verhalenbundel is van Marcus.  
Aan de hand van zijn verhalen probeer ik te laten 
zien hoe ook het paranormale een rol speelt bij 
Jezus van Nazareth, zeker in de belevenis van de 
mensen toen!  
Waarom alleen Marcus? De andere drie schrijvers 
gaan alle drie op de een of andere manier op hem 
terug. Soms door zijn verhalen 'aangepast' over te 
nemen, soms door zijn tijdsvolgorde ook voor de 
eigen verhalen te kiezen. 
 
MARCUS 
 
Zoals gezegd: Marcus heeft een aantal verhalen 
van en over Jezus in een tijdsvolgorde bij elkaar 
gezet. We hebben het dan over 75 verhalen.  
Zijn laatste twee verhalen zijn niet door hemzelf 
geschreven, maar door een overijverige klerk, die 
het open einde van het geheel kennelijk niet zo 
kon waarderen. 
Het gaat dan om de vrouwen die bij het lege graf 
weggaan. Marcus schrijft dan: ..."schrik en 
ontsteltenis hadden hen overweldigd en uit vrees 
zeiden ze er niemand iets van...." 
 

Hoe kwam Marcus aan zijn verhalen? Hij is als 
het ware 'de boer opgegaan' om uit de monden 
van mensen de verhalen op te tekenen. Wellicht 
te vergelijken met wat de gebroeders Jakob en 
Wilhelm Grimm deden aan het begin van de 19de 
eeuw. Zo hebben we de sprookjes  van Grimm 
leren kennen. Geen wonder dus dat Marcus heel 
veel verschillende verhalen heeft opgeschreven. 
 
Eerst verhalen die direct het leven van Jezus 
betreffen: doop, woestijn, prediking, roepen van 
volgelingen, optreden in zijn vaderstad Nazareth, 
hoe men over hem denkt, het lijdensverhaal en 
begrafenis. 
Vervolgens rond de twintig genezingsverhalen: 
genezing door het Woord alleen, door aanraking, 
handoplegging, genezing op afstand. Vooral hier 
ligt het paranormale als het ware voor het 
oprapen. 
Dan nog een tiental voorbeeldverhalen, 
waaronder ook de gelijkenissen of parabels. 
En tenslotte zijn lijdensverhaal, opgebouwd uit 
ongeveer zesentwintig korte verhaaltjes. Een en 
ander was reeds door Jezus zelf aangekondigd 
(anderen spreken van voorspeld) op grond van 
zijn paranormale gevoel! 
 
DE VERHALEN 
 
Het is ondoenlijk om alle verhalen na te lopen. 
Een keuze wil ik maken om toch verantwoord te 
kunnen zeggen: veel paranormale elementen 
zitten er in het leven van Jezus volgens de door 
Marcus opgeschreven verhalen. 
 
GENEZINGSVERHALEN 
 
De schoonmoeder 
van Petrus ligt met 
hoge koorts te 
bed. Jezus pakt 
haar bij de hand 
en de koorts 
verlaat haar.  
Een melaatse 
wordt gereinigd 
door hem aan te 
raken met het 
begeleidend woord: "Ik wil, word rein".  Op het 
woord van Jezus alleen staat een lamme man 
genezen op. De man met de verschrompelde 
hand wordt genezen door op Jezus' woord alleen 
maar zijn hand naar voren te steken. Alleen op 
Jezus' woord: "Onreine geest, ga weg!" wordt de 
duivel uitgedreven. De dochter van Jaïrus wordt 
ten leven gewekt door een woord op grote 
afstand. En de blinde van Betsaïda wordt 
genezen door Jezus' speeksel en handoplegging. 
Een door de duivel bezeten jongen wordt door 
Jezus' woord alleen verdreven. 
 
Al die verhalen kun je doorlezen. Het valt dan op 
hoeveel we herkennen in woorden en gebaren 
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van Jezus, die ook vandaag de dag nog gebeuren 
en gelden als paranormaal. 
 
 
VOORBEELDVERHALEN 
 
In deze verhalen staat een woord of gezegde als 
levenswijsheid, als voorwaarde voor een goed 
menselijk leven. Wie probeert daarnaar te leven 
werkt mee aan een menselijker samenleving, 
waarin niet meer het recht van de sterkste geldt. 
Het meest duidelijk komt dit uit in de gelijkenis van  
'De misdadige wijnbouwers'. Zijn deze verhalen 
paranormaal? Naar mijn bescheiden mening niet! 
Wel is het goed te bedenken, dat elk van deze 
verhalen een stellingname van de toehoorders 
vraagt. Met andere woorden:  "Waar sta ik in dit 
verhaal?" Het antwoord is aan mij, dat moet ik zelf 
geven. 
 
LIJDENSVERHAAL 

 
Op het eerste 
gehoor niets 
paranormaals, of 
toch? Denk er aan: 
het zijn verhalen 
opgetekend vanuit 
een lange 
mondelinge 
overlevering.  
Er verandert dan 
nogal wat in het 
verhaal.  
Maar wat te denken 

van de voorzegging van het verraad van Judas en 
de verloochening van Petrus? Zo in de 
mondelinge overlevering geënsceneerd of toch 
echt een 'voorspellende' gave van Jezus? 
Een gave waar vele jaren later nog over wordt 
gesproken! 
Hetzelfde geldt ook voor de ondergang van 
Jeruzalem zeventig jaar na Jezus' woorden 
hierover. En de vrouw die Jezus' voeten zalft: 
.....waar ook ter wereld mijn verhaal verteld wordt, 
daar "zal tevens ter herinnering aan haar verhaald 
worden wat zij gedaan heeft." 
Hier is voor mijn gevoel, ondanks mondelinge 
overlevering, zeker sprake van een paranormale 
gave. 

VERHALEN UIT JEZUS' LEVEN 
 
Jezus' doop door Johannes.  
De geest (trance) komt over hem en een stem uit 
de hemel klinkt luid. 
Jezus' prediking. De mensen zijn verbaasd - "hij 
onderrichtte niet zoals de schriftgeleerden, maar 
als iemand die gezag bezit." 
Is dat de gave van het woord? Ik denk het wel. 
Ook wordt er aan Jezus aanstoot genomen, in zijn 
eigen stad nog wel. 
Opmerkingen als: "Waar heeft hij dat vandaan? 
....Is dat niet de timmerman...? En zij namen 
aanstoot aan hem." 
De meningen over Jezus zijn duidelijk verdeeld, 
maar er zijn er die zeggen "Hij is een profeet zoals 
de andere profeten."  
Wanneer iemand deze indruk maakt ervaren 
mensen toch wat paranormaals! 
 
Naar mijn inzicht zijn er verschillende 
paranormale momenten aan te wijzen in het leven 
van Jezus. Het ene wat overtuigender dan het 
andere, maar wel duidelijk aanwezig. 
 
Voor een goed verstaan kun je het evangelie van 
Marcus, het kortste van alle vier, eens lezen. Je 
kunt het achter elkaar lezen, zoals waarschijnlijk 
in het begin in Rome gebeurde in de Paasnacht. 
Het werd in z'n geheel gelezen als voorbereiding 
op de doop. In die begintijd werden de Christenen 
door de Romeinse overheid vervolgd. De kerk 
was toen letterlijk een ondergrondse kerk 
(catacomben). Het was ook beter niemand 
hierover te vertellen. daarom eindigt Marcus zijn 
evangelie met de waarschuwing: "En uit vrees 
zeiden ze er niemand iets van...." 
 
CONCLUSIE 
 
Het antwoord op de vraag in de titel is niet met 
een eenvoudig 'ja' of 'nee' te beantwoorden.  
Lees het verhaal van Marcus gewoon. 
Paranormale elementen zullen dan zeker, volgens 
mij, zich aandienen. De een is er gevoeliger voor 
dan de ander, maar toch..... 
 

 
     

  HOGER 
  Er is een Chassidisch joods verhaal van een rabbi die iedere vrijdagavond voor de Sjabbat begon,  
  verdween om in het bos met God te communiceren. Dat dachten zijn leerlingen tenminste.  
  Dus zonden ze één van hen op een avond achter de rebbe aan, om zijn heilige ontmoeting gade te slaan. 
  Dieper en dieper in het bos ging de rabbi, tot hij bij een kleine hut kwam waar een oude niet-joodse 
  vrouw op bed lag, doodziek en niet in staat voor zichzelf te zorgen. De rabbi kookte voor haar, bracht 
  hout voor het vuur en veegde de vloer. Toen hij daarmee klaar was, spoedde hij zich weer naar zijn  
  eigen huisje naast de synagoge. 
  Terug in het dorp ondervroegen de leerlingen degene die de rebbe achterna was gegaan:  
  "En, is onze rebbe opgestegen naar de hemel zoals we dachten?" 
  "Oh nee", zei de leerling, "onze rebbe is veel, veel hoger gegaan." 
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AGENDA MRT. / APR. / MEI / JUNI 2010  
Ledenbegunstigers hebben alleen met toestemming van het afdelingsbestuur en op vertoon van hun 

lidmaatschapskaart toegang tot de afdelingsbijeenkomsten. 
L=uitsluitend voor Leden LK =Leden en Kandidaat-leden + = en Introducé(e)s O =Openbaar  B=Beurs 
 

 

ALKMAAR 

Secr.: Mw.T.Logger,Magnolialaan 97,1834 KC St.Pancras; tel.:072-8503372/072-5336195; e-mail: Harmonia.Alkmaar@tele2.nl 
Pennm.: Dhr.R.M.Bertrand, , Tooroplaan 56 1816 XB Alkmaar; tel.:06-30327944 / Bankrek. t.n.v. "Harmonia" afd. Alkmaar no. 317013 
Bijeenkomsten in "De Wijkwaard" Muiderwaard 242 Alkmaar / Huiswaard 1 Aanvang 20.00 uur; Entree leden € 2,00 en niet-leden € 6,00  
 

ma 08 mrt.: Helderziende waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal door Dhr. Martin Reul O 
ma 15 mrt.: Psychometrie d.m.v. de kaarsvlam van een door u meegebrachte kaars op kandelaar door Mw. Willy Coppens O 
ma 22 mrt.: Helderziende waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal en na de pauze Zandlezen door Mw. Kitty Woud O 
ma 29 mrt.: LEDENVERGADERING uitsluitend toegankelijk voor leden en kandidaat-leden LK 
ma 12 apr.: Psychometrie d.m.v. tekeningen door Mw. Sonja Wijnker O 
ma 19 apr.: Helderziende waarnemingen d.m.v. door u meegebrachte beeldjes door Dhr. Simon Bakker O 
ma 26 apr.: Gezichtsdiagnostiek door Mw. Chris Sijm O 
ma 17 mei: Helderziende waarnemingen d.m.v. een krijttekening met een boodschap door Margaretha O 
ma 31 mei: Ledenavond LK 
 

AMSTERDAM 

Secr.: Mw.A.Kamphuis, Staalmeesterslaan 3, 1057 NG Amsterdam; tel.:020-6160975; e-mail: j.w.kraaier@wxs.nl 
Pennm.: Mw.W.v.Gent, Binnenvaart 9, 1034 SG Amsterdam; Bankrek. t.n.v. Stichting Beheer "Harmonia" afd. Amsterdam  
 nr. 4705950 p/a Volendammerweg 24 1023 BG Amsterdam 
Info.: Mw.T. de Ruiter; tel.:020-6659814 /  Bijeenkomsten: Jan de Louterstraat 15, Amsterdam-Slotermeer 
 bereikbaar via tramlijn 13 of 14; via buslijn 19 of 21; Aanvang 19.45 uur  Entree leden  € 1,50 en niet-leden  € 6,= p.p. 

 

do 11 mrt.: Bloemenseance d.m.v. door u meegebrachte bloemen in een vaasje door Dhr. Jans Hoffmann O 
do 18 mrt.: Psychometrie d.m.v. uitsluitend foto’s van overledenen door Mw. Tini de Ruiter O 
do 25 mrt.: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte voorwerpen door Mw. Gertien van de Gracht O 
do 01 apr.: LEDENVERGADERING uitsluitend toegankelijk voor leden en kandidaat-leden LK 
do 08 apr.: Waarnemingen / Psychometrie d.m.v. foto’s en voorwerpen door Mw. Marjan Huisman O 
do 15 apr.: Mixavond van waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal, psychometrie, tarot en numerologie door Dhr. Freddy Kaak O 
do 22 apr.: Psychometrie d.m.v. Tarotkaarten door Mw. Diet List O 
do 29 apr.: Waarnemingen d.m.v. Tenenlezen door Mw. Chris Sijm O 
do 06 mei: Psychometrie d.m.v. uitsluitend foto’s van overledenen door Mw. Tini de Ruiter O 
do 13 mei: Geen bijeenkomst i.v.m. Hemelvaartdag - 
do 20 mei: Psychometrie d.m.v. uw toegangsbewijs door Mw. Lia Schippers O 
do 27 mei: Psychometrie d.m.v. waterlezen door Anouska en Ilse O 
do 03 jun.: Psychometrie d.m.v. voorwerpen door Mw. Ida de Booij O 
do 10 jun.: Helderziende waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal door Mw. Zwaan van Dam O 
do 17 jun.: Psychometrie d.m.v. door Mw. Marina Hoffmann gemaakte kaartjes O 
do 24 jun.: Psychometrie d.m.v. uitsluitend foto’s van overledenen door Mw. Tini de Ruiter O 
 

ARNHEM 

Secr.: Mw.E. Edie, Mariaweg 4, 6861 DS Oosterbeek; tel.:026-3342107 of 06-30867519 / 026-3815400; e-mail: 
harmonia.arnhem@gmail.com 

Pennm.: p/a Klaverhof 23, 4041 BC Kesteren; tel.:0488-482765 / Bankrek. t.n.v. "Harmonia" afd. Arnhem no. 918540 
Bijeenkomsten in de Coehoorn, Coehoornstraat 17, Arnhem. Aanvang 20.00 uur. Entree:leden  € 2.= en niet-leden  € 7.50   

 

vr 05 mrt.: Ontwikkelingsavond voor leden met paranormale proeven en spelletjes door Loes Modderman L 
vr 12 mrt.: Bloemsenseance d.m.v. symboliek in uw meegebrachte bloemen in een vaasje door Dhr. Keimpe Zwart O 
za 13 mrt.: 12.00-17.30 uur aanwezig met informatie op de PARAVIEW-Beurs, Eusebiuskerk, Kerkplein 1, Arnhem  B 
zo 14 mrt.: 11.00-17.30 uur aanwezig met informatie op de PARAVIEW-Beurs, Eusebiuskerk, Kerkplein 1, Arnhem  B 

vr 19 mrt.: Ziekendienst door Floris Habets voor leden en kandidaat-leden LK 
vr 26 mrt.: Workshop Tenenlezen door Dhr. Cor van der Horst; graag een handdoek meebrengen O 
vr 02 apr.: Geen bijeenkomst i.v.m. Goede Vrijdag - 
vr 09 apr.: Helderziende waarnemingen via je geleidegids en dierbare overledenen door Dhr. Hans de Haan O 
vr 16 apr.: Ziekendienst voor leden/kandidaat-leden en belangstellenden O 
di 20 apr.: LEDENVERGADERING uitsluitend toegankelijk voor leden en kandidaat-leden LK 
vr 23 apr.: Psychometrie in diverse disciplines d.m.v. foto’s, voorwerpen, bloemen, tarotkaarten etc. door Dhr. Freddy Kaak O 
vr 30 apr.: Geen bijeenkomst i.v.m. Koninginnedag - 
vr 07 mei: Ziekendienst in het kader van Dodenherdenking voor leden en kandidaat-leden LK 
vr 14 mei: Bloemenseance d.m.v. door u meegebrachte bloemen in een vaasje door Marina & Jans Hoffmann O 
vr 21 mei: Ontwikkelingsavond uitsluitend voor leden L 
vr 28 mei: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte foto’s door Mw. Jannie Dronkers O 
wo 02 jun.: Laatste huiskameravond voor nieuw ingeschreven kandidaat-leden vóór de installatieavond; info secr. LK 
vr 04 jun.: Ontwikkelingsavond voor leden / kandidaat-leden en belangstellenden O 
vr 11 jun.: Ziekendienst voor leden en kandidaat-leden LK 
vr 18 jun.: Helderziende waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal door Mw. José Gosschalk O 
vr 25 jun.: Slotavond / Installatie nieuwe leden door Mw. Thilly Ran LK 
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GRONINGEN 

Secr.: Mw.G.Dijk, Scheepshellingstraat 98, 9665 KG Oude Pekela; tel.:0597-618462; e-mail: grietdijk@zonnet.nl 
Pennm.: Mw.R.Stevens, Dr.Brouwerstraat 87-a, 9663 RM Nieuwe Pekela; tel.:0597-645572 / Bankrek. t.n.v. "Harmonia" afd. Groningen  
 no. 817937 
Bijeenkomst: Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, 9713 VA Groningen. Aanvang: 20.00 uur; zaal open 19.30 uur. Entree niet-leden €5.=  
 

wo 03 mrt.: Ledenavond / Seance m.m.v. Mw. Corrie Haverlag L 
wo 10 mrt.: Ledenavond / Meditatie m.m.v. Mw. Samira Debane LK 
wo 17 mrt.: Helderziende waarnemingen en/of psychometrie d.m.v. foto’s en voorwerpen door Mw. Ria Bakker O 
wo 24 mrt.: Ledenavond/ Roettekeningen duiden m.m.v. Mw. Ria Stevens LK+ 
wo 31 mrt.: Ledenavond / Psychometrie d.m.v. foto’s voor en door leden LK 
wo 07 apr.: Ledenavond / Seance m.m.v. Mw. Corrie Haverlag L 
wo 14 apr.: LEDENVERGADERING uitsluitend toegankelijk voor leden en kandidaat-leden LK 
wo 21 apr.: Helderziende waarnemingen en/of psychometrie d.m.v. foto’s en voorwerpen door Mw. Corrie Haverlag O 
wo 28 apr.: Ledenavond / Symboolkaarten duiden m.m.v. Mw. Grietje Dijk LK+ 
wo 05 mei: Ledenavond / Seance m.m.v. Mw. Corrie Haverlag L 
wo 12 mei: Ledenavond / Reiki voor en door leden LK 
wo 19 mei: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte beeldjes door Dhr. Simon Bakker O 
wo 26 mei: Ledenavond / Eindafsluiting van het seizoen LK 
 

LEEUWARDEN 

Contact: Mw.J.Clarent, Pollepaed 8, 9083 AA Snakkerburen, tel.: 06 - 2385766; e-mail: janerosekellyclarent@hotmail.com 
Pennm.: Dhr.W.Rozeboom, Croleskwartier 19, 8651 HB IJlst, tel.: 0515 – 532695; e-mail: edenhannie@chello.nl / Bankrek. t.n.v. 
"Harmonia"  afd. Leeuwarden no. 817440 
Bijeenkomsten in Zalen Tivoli, Huizumerlaan 59 Leeuwarden (volg route MCL-zuid; na MCL-zuid 2e str.links), aanvang 19.45 uur 
Toegang niet-leden:  € 7,50 ;Bibliotheek alleen op bijeenkomsten. 
 

do 04 mrt.: LEDENVERGADERING uitsluitend toegankelijk voor leden en kandidaat-leden LK 
do 11 mrt.: Ontwikkelingsavond door Rienske Riemersma LK 
do 18 mrt.: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Loes van Loon O 
do 25 mrt.: Ontwikkelingsavond door Wilko Rozeboom LK 
do 01 apr.: Ontwikkelingsavond door Jikkie de Vries LK 
do 08 apr: Ontwikkelingsavond door Henk Alkema LK 
do 15 apr: Ontwikkelingsavond LK 
do 22 apr.: Nog geen programma bekend; Info via secr. O 
do 29 apr: Ontwikkelingsavond LK 
do 06 mei: Ontwikkelingsavond LK 
do 13 mei: Ontwikkelingsavond LK 
do 20 mei: Nog geen programma bekend; Info via secr. O 
do 27 mei: Afsluiting van het seizoen LK 
 

TILBURG 

Secr.: Mw.H.Clijsen, Jasmijnstraat 17, 5014 AR Tilburg; tel.:013-5470747; e-mail: tilburg@harmonia-nl.org 
Pennm.: Mw.H.van de Wetering, Fr.Lisztstraat 312, 5011 RJ Tilburg; tel.:013-5470747 / Bankrek. t.n.v. "Harmonia" afd.Tilburg no. 601443 
Info: 013-5470747 of 013-4557178  
Bijeenkomsten:De Goede Herder Zaal Isidoriusstraat 6 Tilburg-West (Rooi Pannen/Bus 1 of  Westermarkt/Bus 2 of  Bus 3) Aanvang 20.00 uur. 
Entree voor leden  € 1.60 en voor niet-leden  € 4.=  
 

ma 08 mrt.: Paranormale waarnemingen d.m.v. een door u  meegebracht persoonlijk voorwerp door Mw. Clara Snel O 
ma 15 mrt.: Paranormale mixavond door Dhr. Freddy Kaak  O 
ma 22 mrt.: Paranormale waarnemingen d.m.v. door u meegebrachte foto’s en voorwerpen door Mw. Ria Verhoeks O 
ma 29 mrt.: Paranormale waarnemingen d.m.v. door Fien meegebrachte Aimée Zwitser kaarten O 
ma 05 apr.: Geen bijeenkomst i.v.m. Pasen - 
ma 12 apr.: Paranormale waarnemingen d.m.v. door u meegebrachte bloemen door Mw. Marina en Dhr. Jans Hoffmann O 
ma 19 apr.: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw entreebewijs door Dhr. Martin Reul O 
ma 26 apr.: LEDENVERGADERING uitsluitend toegankelijk voor leden en kandidaat-leden LK 
ma 03 mei: Paranormale waarnemingen d.m.v. foto’s van overledenen door Mw. Tini de Ruiter O 
ma 10 mei: Paranormale waarnemingen d.m.v. tasiografie (gebruikt koffiekopje meebrengen) door Dhr. Peter Coppens O 
ma 17 mei: Paranormale waarnemingen d.m.v. door Mw. Paula Schirmer life getekende portretten van overledenen O 
ma 24 mei: Geen bijeenkomst i.v.m. Pinksteren - 
ma 31 mei: Paranormale waarnemingen d.m.v. door u meegebrachte bloemen door Mw. Hennie Schot O 
ma 07 jun.: Paranormale waarnemingen vanuit de zaal en na de pauze Zandlezen door Mw. Kitty Woud O 
ma 14 jun.: Ledenavond LK 
ma 21 jun.: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw geboortedatum door Dhr. Gerrit Jansen O 
ma 28 jun.: Paranormale waarnemingen d.m.v. edelstenen met Tarotkaarten door Mw. Willie Coppens O 

UTRECHT 

Secr.: Mw.W.M. van den Berg-Verschuur, Wagenmaker 2, 3648 KK Wilnis; tel.:0297-288908; e-mail: harmonia-utrecht@kpnmail.nl 
Pennm.: Mw.C.J.Rooke-v.Soest, Lupine-oord 9, 3991 VG Houten; tel.:030-6382720 / Bankrek. t.n.v. "Harmonia" afd. Utrecht no. 510862 
Info: 030-6661143 (na 19.00 uur graag)  Bijeenkomsten in gebouw Ambachtstraat 12, Utrecht. 
Aanvang avondbijeenkomsten 20.00 uur. Entree leden  € 1,60 niet-leden  € 5,= 
 

wo 10 mrt.: Psychometrie d.m.v. uw entreebewijs door Dhr. Martin Reul O 
wo 17 mrt.: Helderziende waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal door Mw. Greet Vermeulen O 
wo 24 mrt.: Psychometrie door Dhr. Jack van Breemen met life gespeelde geïnspireerde muziek / na de pauze Tarotkaarten O 
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wo 07 apr.: Psychometrie d.m.v. door Mw. Yvon van Heel meegebrachte bloemenkaarten met een gedicht O 
wo 14 apr.: Psychometrie d.m.v. foto’s en voorwerpen door Mw. Carla Snel O 
wo 21 apr.: Psychometrie d.m.v. foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Tini de Ruiter O 
wo 28 apr.: LEDENVERGADERING uitsluitend toegankelijk voor leden en kandidaat-leden LK 
wo 05 mei: Geen bijeenkomst i.v.m. Bevrijdingsdag - 
wo 12 mei: Geen bijeenkomst i.v.m. Hemelvaartdag - 
wo 19 mei: Psychometrie d.m.v. door Mw. Sonja Wijnker geïnspireerd gemaakte tekeningen O 
wo 26 mei: Roetlezen d.m.v. door u in de zaal gemaakte roettekeningen via de kaarsvlam door Mw. Sonja van der Linden O 
wo 02 jun.: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Gerdien van de Gracht O 
wo 09 jun.: Psychometrie d.m.v. door Mw. Corry Dupuis meegebrachte waskaarten O 
wo 16 jun.: Psychometrie d.m.v. door Mw. Margriet Rijsenbrij meegebrachte Orakel-kaarten O 
wo 23 jun.: Psychometrie d.m.v. foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Tineke de Ruiter O 
wo 30 jun.: Ledenavond als afsluiting van het seizoen LK 
 

VUGHT 

Secr.: Mw. M.C.Trap, Palfrenier 1, 1188 DN Amstelveen; tel.: 073-5223456 (tussen 17.30-18.30 uur graag)  
 of 0049-5961-916620;  e-mail: Harmonia-Vught@ewetel.net   Bankrek. t.n.v. "Harmonia" afd. Vught   no. 175419248 
Bijeenkomsten:"Zaal Moleneind", Moleneindplein 17, Vught; aanvang 20.00 uur. Entree: niet-leden € 5.= en leden € 2.= 

 

ma 01 mrt.: Paranormale waarnemingen d.m.v. door Mw. K. Tijssen meegebrachte gedichten O 
ma 15 mrt.: Paranormale waarnemingen d.m.v. bandstemmen door Dhr.Jan Stuivenberg O 
do 25 mrt.: LEDENVERGADERING uitsluitend toegankelijk voor leden en kandidaat-leden LK 
ma 29 mrt.: Psychometrie door Dhr. Jack van Breemen met life gespeelde geïnspireerde muziek O 
wo 05 apr.: Geen bijeenkomst i.v.m. Pasen - 
ma 19 apr.: Paranormale waarnemingen d.m.v. door Mw. A. Berkers meegebrachte tarotkaarten O 
ma 03 mei: Paranormale waarnemingen d.m.v. door u meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Hennie Schot O 
ma 17 mei: Paranormale waarnemingen d.m.v. door Mw. Joke Anneveldt meegebrachte paraffinebloemen O 
wo 24 mei: Geen bijeenkomst i.v.m. Pinksteren - 
ma 31 mei: Paranormale waarnemingen d.m.v. door u meegebrachte voorwerpen door Jock O 
ma 07 jun.: Paranormale waarnemingen d.m.v. door u meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Marina Hoffmann O 
ma 21 jun.: Paranormale waarnemingen d.m.v. door u meegebracht briefje met uw geboortedatum door Dhr. Martin Reul O 
 

ZAANSTAD 

Secr.: Mw.S.Mus, Lagedijk 200, 1544 Zaandijk; tel.:075-6281532; e-mail:  harmoniazaanstad@kpnplanet.nl 
Pennm.: Dhr.F.Gravesteijn, De Bakker 16, 1911 JH Uitgeest; tel.:06-33315500  
 Bankrek. t.n.v. Stichting Beheer "Harmonia" afd. Zaanstad  no.317251 
Bijeenkomsten:"Jagersplasschool", Bergumermeer 23b (ingang Bergumermeer), Zaandam. Aanvang 19.45 uur. Entree niet-leden  € 4.= p.p. 
 

vr 05 mrt.: Ontwikkelingsavond LK 
vr 12 mrt.: Psychometrie d.m.v. door Dhr. Robert Raap meegebrachte Tarot- en moederaardekaarten O 
vr 19 mrt.: Seance uitsluitend voor leden L 
vr 26 mrt.: LEDENVERGADERING uitsluitend toegankelijk voor leden en kandidaat-leden LK 
vr 02 apr.: Psychometrie d.m.v. door Mw. Sonja Wijnker meegebrachte tekeningen O 
vr 09 apr.: Ontwikkelingsavond LK 
vr 16 apr.: Psychometrie d.m.v. door de bezoekers meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Roos Bos O 
vr 23 apr.: Seance uitsluitend voor leden L 
vr 14 mei: Psychometrie d.m.v. door Mw. Lilian Klaassen meegebrachte tekeningen O 
vr 21 mei: Ontwikkelingsavond LK 
vr 28 mei: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Mirjam Leféber O 
vr 04 jun.: Seance uitsluitend voor leden L 
vr 11 jun.: Psychometrie d.m.v. uw entreebewijs door Mw. Lia Schipper O 
vr 18 jun.: Leden voor leden LK 
 

ZEELAND 

Secr.: Mw.J. van de Plasse – vden Dries, Oudewaterlaan 4, 4388 AC Oost-Souburg; tel.:0118-463077 
 E-mail:jokevandeplasse@zeelandnet.nl 
Pennm.: Dhr.G.v.d.Velde, Nagtglasstraat 6, 4331 WJ Middelburg; tel.:0118-611765; E-mail: veldevandaele@kpnmail.nl 
 Bankrek. t.n.v. "Harmonia" afd. Middelburg te Middelburg no.5258960  
Bijeenkomsten: Wijkcentrum “Open Hof” Alex. Gogelweg 59, 4384 EV Vlissingen, aanvang 20.00 uur. Entree leden  € 2,= niet-leden  €6.= 
 

ma 08 mrt.: Ledenavond met psychometrie d.m.v. door u meegebrachte foto’s en voorwerpen door Mw. Lia Leeuwenburgh  LK 
ma 22 mrt.: Psychometrie d.m.v. uitsluitend foto’s van overledenen door Jock O 

ma 29 mrt.: LEDENVERGADERING uitsluitend toegankelijk voor leden en kandidaat-leden LK 
ma 12 apr.: Ledenavond met Zandlezen door Mw. Hennie Schot  LK 
ma 26 apr.: Psychometrie d.m.v. voorwerpen en foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Clara Snel O 
ma 10 mei: Ledenavond met Sjamanistische Orakels door Dhr. Ben van Heesch  LK 
ma 31 mei: Psychometrie d.m.v. tekeningen door Mw. Marina Hoffmann en via foto’s en voorwerpen door Dhr. Jans Hoffmann O 
ma 14 jun.: Ledenavond met Psychometrie d.m.v. foto’s en voorwerpen door Dhr. Ton Bons  LK 
ma 28 jun.: Psychometrie d.m.v. foto’s en voorwerpen door Dhr. Edward van Erp O 
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Dit mens zijn... 
 

Dit menszijn is een soort herberg, 
Elke ochtend weer nieuw bezoek. 

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid, 
Een flits van inzicht komt 
Als een onverwachte gast. 

 
Verwelkom ze, ontvang ze allen gastvrij! 

Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt 
Die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat. 

 
Behandel dan toch elke gast met eerbied. 
Misschien komt hij de boel ontruimen 
Om plaats te maken voor extase... 

 
De donkere gedachte, schaamte, het venijn, 

Ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns, 
En vraag ze om erbij te komen zitten. 

 
Wees blij met iedereen die langskomt, 

De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd 
Om jou als raadgever te dienen. 

 
 

Rumi  (1207-1273) 
soefi, dichter mysticus 

 
ingestuurd door Lia van Sante-van Rossum 

 
 
 
 
 
 

 
OPROEPEN!!! 

 

Geachte lezers,  
Momenteel heb ik een aantal 
droomwoordenboeken bij elkaar gespaard. Ik ben 
benieuwd of er nog andere schrijvers van 
droomwoordenboeken te vinden zijn, naast 
Haddenbach, Doucet, Fink, Ball, Fontana, 
Chandu, en Corbett. Zouden er nog drukken zijn 
van oudere datum, van andere schrijvers, of weet 
u misschien een exemplaar gebaseerd op de 
Bijbel, de Koran, of de Talmoed?  
 
Ik ben gekomen tot verzamelen van 
droomwoordenboeken omdat ik trefwoorden niet  
 

 
direct kon vinden, en de index ontbrak vaak. Mijn 
nieuwsgierigheid is hierdoor gewekt om 
trefwoorden te vinden die 
of ‘vergeten’ zijn, of nog 
niet zijn geduid.  
Zijn er onder u, die 
misschien dit initiatief 
eerder hebben opgepakt?  
Uiteraard ben ik benieuwd 
naar uw ervaringen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Hr. Fokkema, Harmonia Zaanstad . 
re.fokkema@chello.nl 
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SPIRITUELE 
HEALING  No 1 
Peter M. van 
Veldhoven 
 
Jaren geleden 
schreef Peter van 
Veldhoven, lid van 
de afdeling 
Arnhem en zelf 
healer, drie 
artikeltjes over  
spirituele healing. 
Peter gaf 
toestemming om 
die in HN over te 

nemen, in drie opeenvolgende nummers. 
 
In elk mens op aarde is een vorm van 
magnetisme aanwezig. Dat geldt ook voor enkele 
andere belangrijke disciplines, zoals bijvoorbeeld 
helderziendheid, heldervoelendheid en 
helderwetendheid. Via een gedegen training kun 
je gaan ervaren waar je mee bezig bent. Zo kom 
je erachter wat je het beste ligt op spiritueel 
gebied, en ontstaat jouw vorm van specialisme. 
Je kunt niet alle disciplines volledig beheersen. 
Zoveel energie heb je niet. 
We houden ons in dit artikeltje bij de Healing-
discipline. 
 
Je kunt je vorm van magnetisme (Healing aspect) 
aanwenden voor jezelf, of voor een ander. 
Ook dieren kunnen door een mens worden 
geheald. 
Een gedegen training bij alle vormen van healing 
is wel noodzakelijk. 
Is het niet prachtig om te ervaren, als je ziet dat 
een moeder, volkomen vanzelfsprekend, haar 
hand (een natuurlijke vorm van magnetisme - 
overdracht) legt op de pijnlijke knie van haar kind? 
Zoals de meesten onder ons zullen weten, 

reageert een kind 
hier in het 
algemeen goed 
op. 
Onderstaande 
oefening laat ons 
het bestaan van 
die energie in 
onze handen zelf 
ervaren. 
 
- Neem eens 

even de tijd voor jezelf, ga eventueel op een stoel 
zitten en bouw rust in. 
Leg je handen tegen elkaar zodat de vingertoppen 
elkaar raken. Voel en ervaar nu dat er tussen je 

handen druk ontstaat, en dat die druk langzaam 
maar zeker groter wordt. 
Het lijkt erop of er een bal van energie tussen je 
handen ontstaat. 
Je ervaart nu je eigen energie; een natuurlijke 
vorm van magnetisme. 
 
- Concentreer je op je handen en beweeg ze 
ongeveer 5 cm van elkaar vandaan. Ervaar dat de 
bal energie groter wordt. 
Je kunt nu je handen 
enkele centimeters van 
elkaar heen en weer 
bewegen, waardoor je de 
energiedruk beter gaat 
voelen. Ook de 
energieoverdracht tussen 
je vingertoppen van beide 
handen is voelbaar. Houd 
je vingertoppen maar 
recht tegenover elkaar, en 
ervaar hun energie. 
 
- Houd je handen vervolgens een 10 tot 15 
centimeter van elkaar en voel de energie tussen 
je handen stromen. Voel de verandering in het 
energiepatroon als een ander persoon de hand 
tussen jouw handen houdt. Oefen met elkaar in 
groepsverband. 
 
- Ervaar dat op een afstand van 20 of 30 
centimeter de energie tussen je handen nog 
steeds voelbaar is. 
Kijk eens naar je handen en zie of je kleuren in of 
rondom je handen waar kunt nemen. 
Er zijn meerdere vormen van helderziendheid en 
een daarvan is door middel van voelen. Ervaar 
dat bij jezelf, en oefen je erin. Misschien zie je dat 
de kleuren veranderen als iemand met zijn hand 
tussen jouw handen komt. 
  
- Oefen eens met een ander persoon, die achter 
je staand de handen op je schouders legt. 
De ander kan hierbij gewoon de eigen energie 
gebruiken. Ook dan treden er veranderingen op in 
het energiepatroon van je handen, en in de 
kleuren die ze uitstralen. 
 
- Tenslotte: leer werken met je begeleiding, vraag 
hen om hulp en voel/zie dat ook op deze wijze de 
kleuren die je waarneemt en de energiestroom 
veranderen. 
Maak je al deze veranderingen eigen.  
 
Een en ander vergt veel geduld en oefening.  
Het is een eerste aanzet naar Spiritual Healing.  
In de volgende HN meer hierover. 
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BELLENBOOMPJE 
 
In het verleden was het bij spiritistische séances gebruikelijk dat er 
'geestenspeelgoed' werd neergezet om aanwezige geesten de 
gelegenheid te geven van zich te laten horen. 
Daarvoor werden trompetten (of beter: toeters) van licht materiaal 
gebruikt waardoor geestenstemmen werden versterkt, maar ook 
zette men vaak speeldozen, belletjes en instrumenten binnen 
geestbereik. 
Dat zulke gebruiken nog steeds in zwang zijn op plaatsen waar 
men nog ouderwetse séances houdt, blijkt uit de website van een 
Engels bedrijfje dat zulke spullen in de aanbieding heeft. 
Nieuwsgierig bestelde ik een 'bellenboompje' dat er heel 
aantrekkelijk uitzag. Intussen heb ik het gekregen, en het valt me 
niet tegen. 

 
U kunt het makkelijk zelf maken. Dit exemplaar is van koperdraad dat bij iedere hobbywinkel verkocht wordt. 
Het voetstuk is verzwaard met het een of ander, zodat het stevig staat. 
Een steentje of een brokje klei is genoeg. 
De belletjes zijn ongeveer een centimeter groot en hebben 5 kleuren, maar dat kan natuurlijk ook anders.  
(Internet) kralenwinkels hebben vaak verschillende soorten, maar let op dat ze ook echt rinkelen, want dat is 
niet altijd vanzelfsprekend! 
Het boompje op de foto is ongeveer 15 cm hoog en tinkelt uitnodigend. 
Een sierraad op een séancetafel.... Nu de geesten nog. 
 
 

 
ENGELEN IN VOOR EEN CRASH 
Bron: Psychic News 23 januari 2010 
 

De eerstvolgende 
keer dat u een 
engel laag ziet 
overvliegen, 
vertel hem/haar 
dan alstublieft dat 
hij gevaar loopt 
neer te storten. 
Engelen kunnen 
namelijk niet 
vliegen. 
Wie zegt dat?  
De Engelse 
bioloog Professor 
Roger Wotton, en 

die kan het weten, die heeft er voor doorgeleerd. 
In een Engelse krant zet hij uiteen dat de engelen 
zoals wij ze op afbeeldingen zien met geen 
mogelijkheid kunnen opstijgen. Hun anatomie laat 
dat niet toe.  Zelfs als ze de voorkeur geven aan 
een glijvlucht zouden ze aanzienlijke 
windsnelheden nodig hebben om op te stijgen, en 
dan is de kans groot dat ze gewoon weggeblazen 
zouden worden. Je moet er niet aan denken. 
De geleerde professor maakt zich vooral zorgen 
over de Cherubs, die met hun kleine vleugeltjes 
en mollige lijfjes het vliegen wel kunnen vergeten. 

Ze beschikken immers niet over de krachtige 
spieren waarmee vogels hun vleugels bewegen. 
Prof. Wotton heeft zich ook gebogen over de 
vliegkwaliteiten van elfen.  
Ook hier geldt: een fairy is er niet op gebouwd. 
Hun vlindervleugelige aangroeisels zouden bij een 
zuchtje wind al problemen opleveren. Ze missen 
de borstspieren om vleugels succesvol te kunnen 
bedienen. 
Conclusie: vliegende elfen? Geen denken aan. 

 
Zijn wij nu een illusie armer? 
Dat is niet te hopen. 
Een geluk bij een ongeluk: engelen en elfen lezen 
geen kranten. 
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BOEKBESPREKING door R.N. Koppen, K.N.O.-arts 
 
“Van geest tot lichaam” 
Spirituele anatomie en fysiologie van het 
menselijk lichaam. 
door Paulus Rijntjes & Mangolia Heijboer. 
Schilderij op omslag is van Pieter Torensma.  

Dit unieke boek heeft mij  
zeer getroffen; waarbij ik  
echter besef, dat ik nog  
lang niet alle diepe  
inzichten en verbindingen 
tussen geest en materie die 
hier worden aangereikt, 
doorgrond. Het deel dat  
mijn denkraam op dit  
moment wel kan bevatten,  
vervult mij met grote 
bewondering: voor het unieke 
vermogen van Zohra  
Bertrand om deze 
bovenmenselijke inzichten 

aan ons door te geven; voor de schrijvers vanwege de 
wijze waarop zij hun boek hebben vormgegeven; en, 
nog het meest, voor de mate waarin in het lichaam.  
met recht goddelijke wijsheid gestalte blijkt te hebben 
gekregen, waarbij werkelijk in alle aspecten van zelfs 
ook een tijdelijke vorm en functie - zoals bijvoorbeeld 
de foetale bloedsomloop - een diepe betekenis schuilt.  
Nu slechts op de materie gerichte medische en 
aanverwante wetenschap de grenzen van hetgeen 
daarin mogelijk is lijkt te hebben bereikt, is 
misschien de tijd gekomen voor de - mijn inziens 
hoognodige - integratie van de hier gegeven 
geïnspireerde geestelijke kennis en wijsheid in ons 
medische denken en handelen.  
Ik hoop en verwacht dat de inhoud van dit boek 
over tien à vijftien jaar reguliere examenstof zal zijn 
in onder andere de medische opleidingen; daarmee 

zal de huidige overgespecialiseerde, niettemin vaak 
te symptomatische en mechanische beoefening van 
de geneeskunde tot het verleden behoren. Hiervoor 
is echter nodig, dat de artsen en overige werkers in 
de gezondheidszorg zich meer gaan openstellen 
voor kennis als deze, in plaats van zich door 
afweermechanismen te laten leiden zoals ik tot 
dusver merendeels heb ervaren.  
De macht tot het begroeten of uitstellen van de 
geneeskunde van de toekomst is aan u.  
 
Recensie:  Redactie Biblion  
Dit boek begint met een uitgebreide inleiding en 
uitleg van de spirituele benadering van de mens. 
De mens wordt geplaatst in een kosmisch geheel. 
Daarna wordt per orgaan ingegaan op de spirituele 
anatomie en -fysiologie. Een mens bezit vele 
organen die gezamenlijk functioneren. Het is een 
ingewikkeld en mooi samenspel. Er is echter meer: 
elk orgaan heeft een speciale betekenis en kan ons 
veel zeggen over het zielenleven van een bepaalde 
persoon. Vanuit deze optiek kan bestudering 
hiervan leiden tot meer inzicht en ook de 
mogelijkheid de mens te helpen een bepaalde 
levensfase op aarde beter te kunnen doorleven en 
er meer van te leren. Tot slot ruim honderd 
fragmenten uit gesprekken met Zohra Bertrand 
(een bekend spiritueel genezeres) en een 
verklarende woordenlijst. Het boek is duidelijk en 
systematisch van opzet en prettig leesbaar.  
 
Bij ons in de C.B.B.H. is een iets beschadigd 
exemplaar te koop voor € 14,95   
Onbeschadigd boek is € 20,95 
 
Bron: voorwoord in het boek 
         biblion-bol.com    
  
Beheerder CBBH  /  Ditje v.d.Vossen-Broekhoff 
 

 
 
ONTMOETING 
 
Wonderlijke dingen gebeuren overal. Mijn persoonlij ke aanraking door het ongerijmde vond een paar 
jaar geleden plaats in een winkelstraat in Zutphen,  een stad waar ik zelden kom. 
Gericht op de etalages en zigzaggend door de menigt e winkelaars stond er opeens een jonge man 
voor me, een Indiër. Hij viel met de deur in huis: over m'n aura, over m'n bestemming, over m'n 
naaste toekomst, en hij liet me een foto zien van z ijn guru, denkend dat dat een garantie was voor 
zijn eigen betrouwbaarheid. 
Ik luisterde naar zijn slechte Engels en voelde me ongemakkelijk. Wat hij over me zei was 100 %waar.  
Wat hij voorspelde kon ik natuurlijk nog niet weten . Of ik met hem mee ging voor een uitgebreid 
advies. Ik kon het betalen, zei hij. Het koste maar  10 minuten. 
Tijd had ik wel, maar dat hij met stelligheid over mijn credietwaardigheid oordeelde stond me tegen, 
ook al had hij vast gelijk. Nee dus. Jammer dan. 
Zonder een verder woord loste hij op in de menigte.  Ik zag hem niet weggaan. 
Korte tijd later kwam precies uit wat hij had voors peld; iets wat ik met geen mogelijkheid had kunnen 
voorzien en wat hij dus niet uit mijn hoofd kon heb ben geplukt. 
Waar kwam die man vandaan? Waarom pikte hij mij uit  tussen al die anderen? En de meest 
prangende vraag: had ik met hem mee moeten gaan?  W AT ZOU U HEBBEN GEDAAN??? 
 



 18 

BOEKBESPREKING 
door Leo Wiering 
 

Spirituele Symbolen 

- Volkeren, Religies, 

Mysteries  Redactie 

Robert Adkinson. 

Prijs € 19.90 

Met 770 illustraties, 

waarvan 595 in 

kleur.  792 blz. 

Vertaald door 

Jeannet Dekker 

Uitgever: Thoth, Bussum 2009  ISBN 

978.90.6868.495.7     

 
Ongeveer eens per maand maak ik een rondje 
langs boekhandels in Arnhem en dan kom je nog 
wel eens iets tegen wat je aandacht trekt. Toen ik 
met dit boek naar de kassa liep, antwoordde ik op 
de vraag "is dit een kado? " met de woorden: "Ja, 
voor mezelf". 
Daarop zei de cassière: "Het boek is ook te mooi 
om weg te geven!" En ze heeft gelijk. 
Opvallend zijn de vele, grote en duidelijke 
illustraties in kleur, voorzien van een korte maar 

heldere tekst, waaronder ook veel korte teksten 
uit heilige boeken en citaten van auteurs over het 
betreffende onderwerp. 
Leerzaam en verhelderend. 
Echt een doorbladerboek! Voor mij een 
verrijkende aanwinst. 
Het boek is verdeeld in drie afdelingen: Volkeren, 
Religies en Mysteries. 
 
De eerste afdeling beschrijft: 1. De oude 
Egyptenaren; 2. De Kelten; 3. de N-Amerikaanse 
Indianen; 4. De Maya's. Kaarten maken duidelijk 
waar we deze volkeren in onze wereld moeten 
plaatsen. 
De Tweede afdeling beschrijft drie religies: 1. het 
Boeddhisme; 2. Taoïsme; 3. Christendom. 
Symbolen, feestdagen, rituelen passeren de 
revue en worden verduidelijkt. 
De derde afdeling geeft drie mysteries:  
1. Mandala's; 2. Spirituele seks; 3. De tarot. 
 
Vanuit mijn theologische achtergrond ontdekte ik 
wel enkele storende fouten in de tekst, fouten die 
de meesten onder ons niet zullen opvallen. 
Maar wat wil je ook? Voor de prijs van € 19.90 
kun je niet alles hebben. Voor mij echter is dit 
boek een bijzondere aanwinst waar ik erg blij mee 
ben. 

 
 
INTERVIEW met OLAF VAN DER HOEVEN 

Loes Modderman 
 
Dit korte interview is het eerste in een reeks interviews met mensen van binnen en 
buiten Harmonia die ik in toekomstige HN's hoop te plaatsen.  
Enkele maanden geleden maakte ik kennis met healer Olaf van der Hoeven, en had 
ik het voorrecht hem aan het werk te zien. Olaf werkte graag en enthousiast mee 
aan een vraaggesprekje per email.  
  
"Olaf, je bent kort geleden begonnen met een kleine  praktijk als healer, naast 
je baan in het bedrijfsleven. Dat is niet een erg v oor de hand liggende 
ontwikkeling.  
Wat bracht je tot die stap?"   
"Ik ben begin vorig jaar via een internationale organisatie in Engeland en Frankrijk 
met fysiek mediumschap in contact gekomen; de meest zeldzame vorm van 

mediumschap, waarbij contact met mensen uit het hiernamaals via een medium letterlijk mogelijk gemaakt 
wordt. Het is een ongelofelijke ervaring dat mensen uit het hiernamaals letterlijk in de séanceruimte 
verschijnen. Je kunt ze de hand schudden, je kunt met ze praten en hun stem horen galmen, je kunt voelen 
hoe ze je aanraken. Je ontvangt een ervaring waarbij onomstotelijk het bewijs wordt gegeven dat er geen 
dood is, maar dat het hiernamaals een even reële wereld is als de onze. Deze ervaring heeft zoveel indruk 
op mij gemaakt, dat ik mijn eigen gave als fysiek medium (maar dan voor het healen van mensen) niet meer 
heb kunnen negeren of kunnen wegdrukken.  
En dat ik in het bedrijfsleven als consultant werkzaam ben is alleen maar goed, omdat het een rationele 
tegenpool is voor het spirituele werk dat ik doe." 
  
"Heb je vanuit je opvoeding en achtergrond affinite it met spiritualisme en/of spirituele 
geneeswijzen?"   
"Al vanaf mijn 17e jaar heb ik mij geïnteresseerd in de filosofie en de paranormale geneeswijzen die de oude 
Egyptenaren hadden. De ingewijde priesters uit het Oude Egypte waren allemaal opgeleid tot medium, en zij 
hadden wetenschap, muziek, religie in een enorm filosofisch stelsel geïntegreerd waarmee zij het collectieve 
universum en de individuele gedragingen van de mens konden verklaren. Ik begon ooit met het boek 'Een 
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Blik in het Hiernamaals'  van Jozef Rulof, en ben laatst geëindigd met het boek 'Stephen Turoff: Psychic 
Surgeon'. Maar al vanaf mijn 20e werk ik als healer, en met een tussenpoos ben ik vanaf mijn 33e hier weer 
mee begonnen. Wat mij betreft nu definitief." 
  
"Het is prachtig om je bezig te zien. Kun je beschr ijven wat je doet, en hoe je dat zelf beleeft?"   
"Het meest fantastische van het geheel is dat ikzelf helemaal niks doe, behalve mij openstellen. Als iemand 
bij mij op de behandeltafel ligt, dan ga ik er simpelweg naast staan en na een kort gebed wacht ik totdat een 
van de artsen uit het hiernamaals zich in mijn aura gaat begeven of zelfs in mijn fysieke lichaam gaat staan. 
Dan kan ik soms wat bewustzijn verliezen en wordt mijn lichaam gedeeltelijk overgenomen, afhankelijk van 
de noodzaak hiervoor om iemand te kunnen healen voor zijn of haar ziektepatroon. Een healing geeft mij 
persoonlijk altijd heel veel rust, en er komen enorme hoeveelheden energie door mij heen voor de persoon 
in kwestie die de healing ontvangt; naderhand voelt dus niet alleen de persoon zich beter maar heeft het ook 
zijn invloed op mijn wezen." 
  
"Nu je een paar maanden bezig bent, heb je bijzonde re dingen meegemaakt in je praktijk die je 
inspireren en je bijblijven?"   
"Laatst kwam een jongedame voor een healing die niet zwanger kon worden, omdat een van haar 
eierstokken al jarenlang niet functioneert en ook het ziekenhuis er niets aan kon verbeteren. Na 2 healings 
heeft ze weer gewone menstruatie en is het probleem verholpen.  
  
Het meest intense dat ik ooit ervaren heb was de keer dat een dame voor een healing kwam die kort 
daarvoor een licht hartinfarct had gehad; de artsen uit het hiernamaals wilden haar tijdens de 
healing laten zien dat ze er voor haar waren en kwamen tijdens de trance zo hard in mijn lichaam door, dat 
mijn eigen lichaam de vormen van de betreffende arts begon aan te nemen. Mijn gezicht transfigureerde 
volledig van vorm en aan de behandeltafel stond ineens een oudere Aziatische man, die glimlachte naar de 
persoon op de tafel ten teken dat het goed zou komen. Het duurde even voor ik na de healing weer 
helemaal de oude was, maar bijzonder was het wel die keer." 
  
"Hoe zie je je eigen ontwikkeling in de komende jar en, en wat zou je op den duur willen bereiken?" 
 "Zolang ik hier leef zal ik mezelf als fysiek genezend medium ongetwijfeld mogen ontwikkelen, maar die 
ontwikkeling wordt niet door mij geïnitieerd maar komt van hogerhand wat mij betreft. En dat maakt het wel 
zo makkelijk. Inmiddels heb ik mij ook ingeschreven als zelfstandige en probeer ik mijn spirituele kant te 
gaan combineren met coaching bij burnoutpreventie en stressreductie voor managers in het bedrijfsleven." 
 
De wereld waar jouw hart ligt is voor de meeste men sen een soort zweverig niemandsland. Dat zal 
zeker gelden voor veel mensen met wie jij in je ber oep te maken hebt. Houd je die werelden 
vooralsnog gescheiden, of kun je er wel eens over p raten met niet-spirituele collega's? 
Incidenteel vertel ik wel eens wat over mijn healingpraktijk, en ik ben er zeker van dat sommigen mij een rare 
vogel vinden. Maar daar zit ik niet mee. In m'n werk als consultant ben ik goed, daar is geen twijfel over.  
Ik geloof dat ieder mens zijn eigen ontwikkeling doormaakt, en wie er aan toe is zal het vanzelf wel oppikken. 
Tegenwoordig kan ik de dingen veel meer hun eigen gang laten gaan, ik heb geen behoefte om mensen te 
bekeren of over te halen. 
  
"Als je denkt aan jouw ambities als healer, zijn er  dan mensen die voor jou een 'lichtend voorbeeld' 
zijn?"   
"Als je besluit gewoonweg goed te doen naar mensen, dan is iedereen op zijn eigen manier een spirituele 
healer. Maar net als dat nu eenmaal niet iedereen topmanager, NASA-astronaut of wereldberoemd zangeres 
kan zijn, zo kan nu eenmaal niet iedereen als spiritueel healer werken. Wat dat betreft is mijn goede vriend 
in Zuid-Frankrijk, Kevin Lawrenson, voor mij een prachtig voorbeeld van wat je als healer kunt bereiken. De 
man is uniek als mens en als healer. Zijn website is:  www.montcabirol.com   In hun centrum willen 
Kevin en zijn vriend Tom hun fysieke mediumschap onder de aandacht van meer mensen brengen.  
  
Voor meer informatie kunt u mij benaderen via: olafvanderhoeven@hotmail.com of via de redactie, waar mijn 
adresgegevens bekend zijn. 
 
"Heel hartelijk dank voor dit interview, Olaf!"    
 
. 
In HN van juni zullen we aandacht besteden aan het centrum van Kevin en aan zijn gids John 

Sloan, die via Arthur Findlay zo'n belangrijke rol heeft gehad in de ontwikkeling van het 

Spiritualisme en van Stansted Hall zoals we het nu kennen. 
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COMMUNICEREN MET DE GEESTENWERELD 
Henny Perrée , ontvangen 2 november 2009. 
 
 
Het communiceren met de geestenwereld is een afstem ming van u met ons. 
U gaat in de stilte bij uzelf. De benadering naar u  wordt door de geestenwereld genomen 
met alle ontzag. 
U mag ons voelen, horen en zien. 
U bevindt zich met ons op een trillingniveau van ge lijkgestemde. Het is de 
overeenstemming van Liefde. 
Pure overgave om via uw mind onze informatie, de le ssen, door te krijgen. 
Laat u niet ontmoedigen, heb geen eigen gedachte. 
Spreek de woorden uit die doorkomen of schrijf ze o p. 
U kunt dan niet falen. Het gevoel van contact met o ns zal voor u een speciale vibratie zijn in 
uw hoofd en bij uw zonnevlecht. 
Voor u een bijzondere waarneming. Het samengaan van  de geestenwereld met u 
Liefdevol mens. 
Als dan de woorden doorkomen, gaat alles vanzelf. G a niet meedenken dan remt u de 
stroom van woorden die door mogen komen. 
Dit zal nuttig zijn voor diegene die hier voor de e erste keren met ons in liefde willen 
communiceren. 
Ook uw geliefden die reeds lang geen contact met u hadden, kunnen zo voor u de speciale 
gesprekken met u hebben. Het zal u overweldigen, ma ar blijf in uw eigen stilte zitten. 
Uw gedachten van uw kant zijn nihil. 
Nadat wij met u reeds een lange samensmelting tot s tand hebben gebracht (benadering) en 
u er mee vertrouwd bent, zal ook de communicatie va n uw hoger zelf ingeschakeld worden, 
om samen een dialoog te houden. Dit gaat niet een t wee drie. 
Het in liefde volhouden en met ons contact te hebbe n, zal voor beide zijden beoefend 
worden. Het afstemmen van onze kant met uw energie en wat zeer voornaam is de totale 
overgave – de discipline. Het zal in de toekomst vo or een ieder de grote communicatie 
worden. 
U staat op een evolutie proces dat dit met zich mee  brengt. 
Er is geen angst meer, maar het gevoel van eenheid,  met alle respect voor elkaar. 
U zal op het juiste moment benaderd worden. Dit wor dt u aangereikt of het gevoel wordt 
steeds duidelijk om in de stilte te gaan. 
Het communiceren kan dan beginnen. 
Voor u die zich openstelt een grote les in het hier  en nu. 
U was het verleerd door de eeuwen heen. Doch het ko mt weer geheel terug op uw aarde. 
Ontvang dit in vreugde. 
Ga in Liefde en verblijd uw medemens. 
Dank voor uw aandacht. 
Heb respect voor diegenen die er voor openstaan. 
True Love. 
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TOEN DE GODEN DORSTIG WAREN...... 
een ooggetuigeverslag 
Mallika Chopra in: Arielle Ford - Hot Chocolate for the Mystical Soul 
 

Giechelend fluisterde Ananya in m'n 
oor, "geef hem nog een lepeltje. Hij 
heeft dorst, geef hem nog wat. 
Ik zag niets dan ronddraaiende 
kleuren, ellebogen die me opzij 
duwden, een overvloed aan wierook 
en heilige mantra's die in m'n richting 
dreven. Mijn handen beefden terwijl ik 
het offer bracht. Stil, temidden van 
het rumoer en de hysterie, had ik mijn 
moment met God. 
Buiten dansten uitgelaten mannen en 
vrouwen. Een jonge sadhu zong 
hymnes terwijl een bedelende vrouw 
met een ondervoed kind in haar 

armen geëmotioneerd naar de hemel stond te roepen. 
Vandaag was de dag van de wonderen en zelfs de sceptici moesten 
toegeven dat er iets magisch in de lucht hing. 
Ananya nam me de lepel uit de hand en vulde hem weer met melk. 
Knielend op de grond plaatste ze het naast de slurf van de olifant-god 
Ganesha. De melk verdween voor onze ogen, binnen de minuut. De 
god dronk het, zoog het langzaam van de lepel. En onbewust van de 
kreten rondom haar offerde mijn 4 jarige nichtje, onschuldig en vrolijk, 
nog een lepeltje aan de dorstige godheid. 
 
Later die dag berichtten CNN en de BBC wereldwijd over het bizarre 
fenomeen, dat zich in Indiase tempels en huizen in de hele wereld 
voordeed. Reporters lieten rijen wachtende mensen zien die in de 
heiligdommen op hun beurt de goden te drinken wilden geven. Want 
alle goden waren die dag dorstig. De camera's filmden mensen die 
stonden te wachten voor een bloemenstal bij een 5 sterren hotel, 
omdat een klein stenen beeld in de hoek ook al dorstig was 
geworden.  
De krantenkoppen de volgende dag schreeuwden het uit: 
"Melktekort in Delhi tengevolge van excessieve consu mptie door 
de goden."  
 
Een wonder beleven is uniek. Maar het beleven samen met miljoenen 
anderen is een gift van God. De dag dat de goden in India dorstig 
waren was een dag van viering en openbaring. Mensen dansten in de 
straten, vrienden en familieleden deelden hun visioenen terwijl de 
ouderen wetend knikten. Kinderen werden vroeg van school gestuurd 
en winkels en restaurants gingen dicht. Gemeenschappen kwamen 
samen op gewijde plaatsen. Er was gelach en opwinding, en al het 
andere hield op te bestaan om plaats te maken voor een universeel 
besef dat we in een wereld van wonderen leven. 
Temidden van vervuiling, geweld en misdaad, armoede en depressie 
vergeten we soms dat er magie is in ons universum. Dan hebben we 
behoefte aan hoop. We hebben de bevestiging nodig dat ons geloof 
niet zinloos is. 
Het 'melk mirakel' gaf mensen die hoop, een reden te geloven in een 
droom over iets beters. Het liet ons weten dat er iets groters is, iets 
van betekenis, en dat een Geest onze gebeden hoort. 

Het herinnerde ons eraan dat 
het leven zelf een gift is van 
het heilige en dat er dingen 
zijn die onze liefde en onze 
waardering verdienen. 
 
In India wordt het bizarre 
eigenlijk altijd verwacht en 
geaccepteerd. 
De morgen dat de goden 
dorstig waren was de stad 
hysterisch, maar een week 
later, terwijl de verklaringen 
rondzoemden, was die 
opwinding al weer haast 
vergeten. Het ongewone werd 
het gewone, en het leven ging 
door waar het gebleven was. 
Maar één belangrijk ding was 
er gebeurd: we hadden een 
moment respijt gekregen, een 
moment om te ademen en 
rond te kijken en ons te 
verwonderen. In dat moment 
van opwinding en magie en 
heiligheid werden we eraan 
herinnerd dat het wezen van 
onze menselijke natuur gaat 
over liefde en vreugde en 
geloof. 
Die ene, prachtige dag was 
het mysterie onze levende 
werkelijkheid geweest. 
 
Naschrift: Het melkwonder 
deed zich voor in 1995 en in 
2006 opnieuw. 
Wie het met eigen ogen wil 
zien kan terecht op 
www.milkmiracle.com  waar 
een film laat zien dat het hier 
niet gaat om massahysterie! 
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BEZOEK VAN CONFUCIUS 
Loes Modderman 
 

Ach, die goeie ouwe tijd, 
toen er in spiritistische 
kringen nog wonderen 
gebeurden. 
Wonderen die vastzaten 
aan bepaalde mediums 
met heel uitzonderlijke 
gaven, en samen met hen 
bijna zijn uitgestorven. 
Het verhaal dat ik ga 
vertellen is bijzonder.  
Het speelt in 1926,  
in New York. 
Hoofdpersoon is de 
brilliante Dr. Neville 
Whymant ◄, een Britse 

linguist gespecialiseerd in Oosterse talen, 
waarvan hij er 30 schijnt gesproken te hebben. 
Professor Whymant was geen Spiritualist en is dat 
ook niet geworden. 
Op die bewuste avond werd hij uitgenodigd door 
een kennis om tegenwoordig te zijn bij een 
bijeenkomst waar men 'een vertaler kon 
gebruiken' . Whymant, gewend aan zulke 
verzoeken, stemde toe. Pas later bleek dat het om 
een séance ging met het toen beroemde 'direct 
voice' medium George Valiantine. Een directe-
stem medium is in staat om stemmen te laten 
klinken in de ruimte, zonder daarbij zijn eigen 
stembanden te gebruiken. Ectoplasma zorgt dan 
voor de vorming van een extern strottehoofd en 
stembanden. Zulke mediums waren, zelfs in die 
jaren, zeldzaam. 
Valiantine, een eenvoudige en ongeletterde man, 
was zelfs onder direct-voice mediums bijzonder 
omdat hij boodschappen in minstens 14 talen 
doorgaf, talen die op hun echtheid gecontroleerd 
zijn. Hadden we in die tijd maar bandrecorders 
gehad! 
Whymant was een wetenschapper en in principe 
sceptisch, en met spiritisme had hij nooit eerder te 
doen gehad. Hij zou wel zien wat er gebeurde. 
Wel zo goed, in dit geval. 
Want toen er na enige tijd in de séance opeens 
een stem doorkwam die Chinees sprak, had Dr. 
Whymant zijn positieven bij elkaar. Chinees was 
zijn specialiteit. "Gegroet, o zoon van geleerdheid 
en lezer van vreemde boeken! Deze onwaardige 
dienaar buigt nederig voor zulk een excellent 
geleerde" klonk het in archaïsch Chinees. 
Whymant herkende het dialect van de spreker als 
dat van de Chinese klassieken, 2500 jaar geleden 
geredigeerd door Confucius. De spreker 
identificeerde zich als K'ung Fu-tsu, ofwel 
Confucius zelf. Niet helemaal zeker dat hij het 
goed gehoord had, vroeg Whymant om een 
herhaling van wat er gezegd was.   
Whymant, die niet bedacht kon krijgen hoe 
iemand in het gezelschap oud Chinees kon 

spreken, een taal die slechts door een handjevol 
wetenschappers op de wereld begrepen werd, 
besloot gebruik te maken van de uitzonderlijke 
situatie en Confucius vragen voor te leggen die 
sinologen eeuwenlang hadden beziggehouden. 
Whymant reciteerde een regel uit een voor 
wetenschappers obscuur gedicht, en de stem 
kwam onmiddellijk met het hele gedicht, in de 
juiste uitspraak en met verbeteringen. 
Zo ontspon zich een ongelofelijk gesprek tussen 
beide geleerden; waarbij een kloof van 2500 jaar 
werd overbrugd! 
Whymant hoefde zijn vragen niet eens te stellen, 
want voor hij ze geformuleerd had, wist Confucius 
al wat er in zijn hoofd speelde. En de hele dialoog 
ontspon zich op traditioneel Chinese wijze, met de 
gebruikelijke plichtplegingen, beleefdheden en 
zelfvernederingen die in onze oren minstens 
omslachtig klinken maar in het oud Chinees vast 
prachtig zijn. 
Dr. Whymant zag kans om te noteren wat hij 
hoorde, en 
daartoe liet hij 
de oude K'ung 
Fu-tsu herhalen 
wat hij had 
gezegd, om er 
helemaal zeker 
van te zijn. Zo 
kwam hij op het 
spoor van 
fouten in de 
karakters die 
door de eeuwen 
tijdens het 
kopieren van de 
teksten waren 
gemaakt en nu 
voor verwarring 
zorgden.  
K'ung Fu-tsu ► 
verbeterde de 
fouten die er 
eeuwen na zijn dood waren ingeslopen, en 
opeens vielen de puzzelstukjes op hun plaats..... 
 
Na deze ene verbijsterende séance maakte Dr. 
Whymant er nog 11 mee waarin Confucius nog 
enkele keren van zich deed spreken, maar nooit 
meer zo uitgebreid en wetenschappelijk belangrijk 
als die eerste keer. 
Wel hoorde hij tijdens die séances o.a. spreken in 
een Baskisch dialect, in Hindi, Persisch, 
Sanskriet, Arabisch en Yiddish, talen die 
Whymant verstond, maar die nou niet binnen het 
bereik van iedereen liggen. 
Hij had geen verklaring en besloot, zoals een 
wetenschapper met een open geest betaamt, het 
verschijnsel te nemen voor wat het was. 
In 1931 schreef Whymant er een boekje over: 
Psychic Adventures in New York.  



 23 

Centrale Boek- en Brochurehandel Harmonia 

van de Nederlandse Vereniging van Spiritualisten "Harmonia" 
Klaverhof 23, 4041 BC Kesteren tel.:0488-482765 e-mail: cbbh@harmonia-nl.org 

 

Leveringsvoorwaarden: 
Toezending van artikelen geschiedt na ontvangst van het verschuldigde bedrag. 
Voor een bestelling lager dan € 15, wordt € 1.50 aan behandelingskosten berekend. 
Bankrekening: 246722 t.n.v. Ned Ver Spirit Harmonia Centr Boek-Brochurehandel 
 
Een klein aantal titels is voorzien van het aantal exemplaren dat op voorraad is, daarna zijn deze 
boeken niet meer leverbaar, want ze komen niet meer in herdruk bij de uitgeverij. 

* Pas verschenen titels en nieuw in onze lijst  
De volgende artikelen zijn verkrijgbaar:      Euro: 
Argüelles, J&M. Mandala 23,90 

Bach, Richard Illusies 11,50 

Baginski, B. Reiki…nog 1 exemplaar! 15,90 

Boxman, Marjo * Vissen uit de hemel Maori met haar paranormale gaven  14,50 

Caddy, Eileen Voetsporen op het pad (gedichten)…nog 2 stuks 13,95 

Collins, M. De idylle van de witte lotus…nog 2 exemplaren 11,50 

Denaerde, S. Buitenaardse beschaving… nog 1 exemplaar! 7,50 

Emoto, Masaru De boodschap van water 17,90 

Emoto, Masaru * De geneeskracht van water 24,90 

Ferrini, Paul Terug naar onschuld, Reflecties vh Christusbewustzijn 14,90 

Fowler, Maudy&Hunt * Veerkracht! Licht in het duister door engelengefluister 14,50 

Gerrits-Brink, Hennie Een hart vol vragen (gedichtenbundel) in 2e druk 10,00 

Hanneman, Holger Praktische gids voor voetreflextherapie 11,95 

Hiddinga, Jaap * De reis naar het licht 12,50 

Huyser, Anneke Mandala's kleuren 9,90 

Huyser, Anneke Mandala's maken 16,90 

Janosh Keys of the Arcturians; handboek + affirmatiekaarten 29,95 

Keen, Linda * Intuïtieve ontwikkeling 25 jaar later 29,50 

Kleyn, Jan Geesten, gidsen & engelen; Je gidsen naar een vorig leven 9,95 

Kleyn, Jan Jouw persoonlijke gids; Omgaan met gidsen;       per stuk 12,95 

Leent van, Thea De aarde is “slechts” een leerschool 15,90 

Lennon, John Woorden van wijsheid…nog 1 exemplaar 8,85 

Lorber, Jacob. Over de drempel van de dood…nog 1 exemplaar! 12,50 

Motoyama, H. Reïncarnatie en karma 14,90 

Mulder-Schalekamp De bron der wijsheid; De doden spreken; Emed;  per stuk 14,95 

Mulder-Schalekamp Op de grens van twee werelden 14,95 

Preger, G. Een onbeschreven blad…nog 3 exemplaren 13,40 

Rijntjes / Heijboer Van geest tot lichaam 20,95 

Roman, S. / Packer, D. Overvloed geld(t) ook voor jou! 23,90 

Rother, Steve  Her-inneren 22,50 

Slavenburg, Jacob Het Thomas Evangelie tekst en toelichting 9,90 

Starbird, Margret Maria Magdalena, Bruid in ballingschap 17,95 

Stolp, Hans * Engelengebeden 12,50 

Swain, Jasper De dood van mijn zoon 9,90 

Tag, Karin * Het mysterie van de kristallen schedels 24,90 

Toes, Jan Levenslessen deel 1, 2, 3 en 4;                           per stuk  7,20 

Vos, Ed * Orbs en andere lichtfenomenen 19,50 

Viegas, Marneta * De wensster 52 meditaties voor kinderen vanaf 5 jaar 14,90 

Wagemakers, Harm * Artsen uit de wereld van het Licht 14,90 

White Eagle De weg van de ziel…nog 1 exemplaar! 9,90 

White Eagle Geestelijke ontwikkeling…nog 1 exemplaar! 12,50 

White, Ruth * Werken met je ziel 17,90 

Wilson, Colin * Superbewustzijn 19,50 

Zeeuw, G. van de Wonderen of wetten…nog 2 exemplaren! 7,50 
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Ankertjes: per 1 januari € 6,= per stuk; bij ons nog oude prijs 
Brouwer, Y. en D. Het ABC van NLP 5,00 

Chandu, J.F. Praktische handschrift-boekje 5,00 

Chandu, J.F. Het praktische pendelboekje 5,00 

Coit, Lee Luisteren naar je innerlijke stem 5,00 

Delnooz, F.& Martinot, P. * Hulp en inzicht rondom sterven 6,00 

Dongen, H. van Para? Normaal! 5,00 

Gieles, M. Dood zijn bestaat niet 5,00 

Huibers, Jaap Het Aquariustijdperk…nog 2 exemplaren 5,00 

Kluwer, Paul Bezinning op leven en dood 5,00 

Laddon, Judy Ontsluiering 5,00 

Langedijk, P. Gevoeligheid, hoe ga je er mee om 5,00 

Langedijk, P. Merkwaardige reïncarnatie verhalen…nog 2 exemplaren 5,00 

Langedijk, P. Onze ouders als levensles…nog 2 exemplaren 5,00 

Liekens, Paul De piramide 5,00 

Liekens, Paul Karma en levensbestemming 5,00 

Liekens, Paul Leven -gezond, bewust en gelukkig…nog 2 exemplaren 5,00 

Liekens, Paul NLP en spirituele ontwikkeling  5,00 

Liekens, Paul Reïncarnatie  5,00 

Messing, M. Van levensboom tot kruis 5,00 

Oldenburger, E. De tarot als sleutel tot inzicht deel 2, 3 of 4; 1 exemplaar! 5,00 

Ostaden, A. van * Droomsymbolen, wegwijzers in je leven 6,00 

Passé, A. * Je nieuwe ik is niet je ego 6,00 

Rendel, P. Over chakra’s 5,00 

Rundqvist, R. * Bezield leven 6,00 

Rundqvist, R. Creatief omgaan met dromen 5,00 

Rundqvist, R. Kinderen en dromen…nog 1 exemplaar 5,00 

Rundqvist, R. * Omgaan met verlies 6,00 

Salajan, J./Cornelissen Werkboekje Bach-remedies 5,00 

 

Diversen: 

Harmonia-embleem Broche, Dasspeld, Hanger 2,75 

Harmonia-embleem Sticker groot in kleur 0,75 

Leng de, Matthijs H. CD met spirituele werken Dance of the little Elves 12,00 

Zondervan, Fred Cassette spirituele werken op synthesizer 4,50 

Zondervan, Fred Cassette spirituele werken/thema's op synthesizer 4,50 

Zondervan, Fred CD met spirituele werken op synthesizer 1 of 2 per stuk 12,00 

 

A5 informatie brochures: 

Harmonia * Twaalf Vragen en Antwoorden 1,00 

Harmonia * Wat is Spiritisme / Spiritualisme? 1,00 

Harmonia * Parapsychologie 1,00 

Harmonia * Channeling 1,00 

Harmonia * Engelen 1,00 

Harmonia * EVP – stemmen op de band? 1,00 

Harmonia * Healing 1,00 

Harmonia * Over mediums 1,00 

Harmonia * Spoken geesten? 1,00 

Harmonia * Wonderkinderen 1,00 

 

 

 


