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EEN PRACHTIGE BLIJK VAN WAARDERING 
 

Op 29 mei j.l. tijdens de Algemene Vergadering was het zover. Na elf jaar deel te hebben uitgemaakt van het 
hoofdbestuur van Harmonia Nederland, heb ik de voorzittershamer neergelegd. Ik heb deze functie al die jaren 
met heel veel plezier vervuld en heb goede herinneringen aan deze tijd. 
Wat me diep heeft geraakt, is dat ik op deze Algemene Vergadering de 'Mevrouw Akkeringa-Hanger' mocht 
ontvangen! In de Mevrouw Akkeringa-Hanger is het embleem van Harmonia in een ring van goud verwerkt.  
Het is een prachtige hanger.  Mevrouw Akkeringa was een voorvechtster van het gedachtegoed van Harmonia 
en heeft deze hanger bij haar dood geschonken in levenslang bruikleen aan een medium, dat zich langdurig 
speciaal voor de propaganda van “Harmonia” verdienstelijk had gemaakt, zoals Mevrouw Akkeringa het ook had 

bedoeld.   
Ik ervaar het als een enorme blijk van waardering en vind het een hele eer om deze 
hanger met de bijbehorende oorkonde in ontvangst te mogen nemen!  
De hanger zal ik met trots en dankbaarheid dragen op de avonden dat ik als medium 
ergens in het land sta. 
 
Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen dat in mij is gesteld de afgelopen jaren. Met 
elkaar hebben we ervoor gezorgd dat de vereniging heeft kunnen blijven bestaan.  
En met elkaar hebben we veel werk geleverd om dat mogelijk te maken. Wel moet mij 
van het hart (als scheidend voorzitter) dat het voortbestaan van de vereniging afhankelijk 
is van ieders inzet; zowel van de leden van het hoofdbestuur als van elke afzonderlijke 
afdeling. Volgend jaar stoppen de penningmeester en de secretaris met hun werk in het 
hoofdbestuur van de vereniging. Worden die functies niet ingevuld, dan houdt de 

vereniging op te bestaan. Dat zou echt heel erg zijn na 123 jaar dat Harmonia bestaat. 
 
Ik wil dan ook hier, in mijn dankwoord, van de gelegenheid gebruik 
maken om een oproep te doen aan iedereen om nu vast na te 
denken over het invullen van deze functies. Een jaar is immers zo 
om. En een bloeiende vereniging is voor iedereen van belang! 
Afgelopen jaar hebben we in Loes Modderman al een nieuwe 
redactie kunnen begroeten. Het tijdschrift ziet er prachtig uit. Nu nog 
nieuwe leden voor het hoofdbestuur! 
Graag wil ik nog mijn opvolger, de heer Maarten van Sante heel veel 
succes wensen met het voorzitterschap van deze prachtige 
vereniging. En aan alle leden: doe wat je kunt voor het in stand 
houden van Harmonia! 
Nogmaals iedereen dank voor alle warme woorden. 
 
Tini de Ruiter 
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IN THE PICTURE.... 
REINTJE DE WOLF 
 

Heel erg blij en dankbaar 
ben ik dat er een paar van 
mijn tekeningen in het 
tijdschrift HN zijn afgedrukt. 
 
Graag wil ik iets vertellen 
over het ontstaan van mijn 
teken (kunst), waar ik zelf 
nog altijd met verwon- 
dering naar kan kijken. 
 
In 1999 liep ik in de stad 
Utrecht langs een winkel 

waar uitgespreid in de etalage een tekenblok lag. 
Ik bleef stilstaan en dacht, wat heerlijk lijkt het mij 
om te tekenen! Tegelijkertijd zag ik er veel kleuren 
bij. Dat was een bepaald gevoel wat ik nog zo kan 
oproepen als ik er aan denk.  
Les heb ik nooit gehad en ik was absoluut geen 
tekenaar, maar dat kwam op dat moment niet in mijn 
gedachten op, ik wilde gewoon graag iets doen.  
Veertien dagen nadat het tekenblok gekocht was, 
ben ik bij de Hema kleurpotloodjes gaan halen en 
een pilot Fineliner om te tekenen. 
 

 

Over de vraag waarom een fineliner heb ik niet 
nagedacht; het was vanzelfsprekend dat ik met pen 
ging tekenen. Ik ben gewoon gaan tekenen, zonder 
tevoren een schets te maken.  
Toen ik zag wat ik allemaal mocht tekenen, ben ik 
beter tekenpapier en kleurpotloden gaan kopen. 
 
In de beginperiode schoot ik wel eens uit met mijn 
pen, mijn eerste gedachte was dan om de tekening 
weg te gooien en opnieuw te beginnen, maar iets in 
mij zei: gewoon doorgaan. En inderdaad, achteraf 
hoorde het er helemaal bij. 
 
Het werd voor mij steeds duidelijker dat het de 
bedoeling was om te gaan tekenen, maar als ik 
daarin niet was geleid, dan was het er niet van 
gekomen. Zo heeft een diep gevoel van 
dankbaarheid de overhand gekregen.   
 
Zelf noem ik het 'Spirituele kracht' tekeningen. 
Tegelijkertijd maakt het niet uit hoe ze genoemd 
worden, iedere tekening heeft een energie en een 
aantrekkingskracht die voor ieder heel persoonlijk 
voelbaar is. 
 
Er wordt wel eens aan mij gevraagd of ik les wil 
geven in het tekenen, maar dat voelt voor mij niet 
goed. 
Wat ik dan wel tegen de mensen zeg is: begin 
gewoon, niet nadenken, probeer te tekenen vanuit 
een diep gevoel van weten en vertrouwen, dan kan 
je verbaasd staan van je eigen kunnen. 
 
De tekening op de voorkant van HN heb ik 
'De Horizon Voorbij' genoemd. Op de achterkant 
staat 'Zonnekracht'. 
Rechts boven: 'Zonder grenzen' en links onder 
'De kracht van de natuur'
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DE OPGANG 
Loes Modderman 
 

Lezend in oude nummers 
van het Spiritualistische 
blad 'Two Worlds' werd ik 
getroffen door een verhaal 
van  William Thomas 
Stead (1849 - 1912), een 
beroemde Britse Spiritualist 
en journalist die omkwam bij 
de ramp met de Titanic. 
Tijdens zijn productieve 
leven was Stead geliefd en 
gewaardeerd om zijn 

integriteit en moed. Op latere leeftijd ontdekte hij het 
automatisch schrift, en zo schreef hij het toen heel 
invloedrijke boek 'Letters from Julia' , doorgegeven 
door een jonge vrouw die hij maar oppervlakkig had 
gekend.  
Daarnaast redigeerde hij jarenlang het door hem in 
het leven geroepen Spiritualistische tijdschrift 
'Borderlands'  en schreef hij diverse andere boeken.  
Na zijn dood zocht Stead al snel contact met zijn 
dochter Estelle, via het direct voice medium Etta 
Wriedt en het ook bij Harmonia toen heel bekende 
medium Alfred Voût Peters. 
Op de dag van de ramp was dochter Estelle in 
gezelschap van een jonge man, Pardoe Woodman, 
die kort tevoren gegrepen werd door het gevoel dat 
de ramp aanstaande was. De link met Stead werd 
misschien toen al gelegd.  
In de jaren 1917 en 1918 was het deze Woodman 
die via automatisch schrift het verhaal deed van de 
ondergang van de Titanic en wat er daarna met de 
doden gebeurde, gezien door de ogen van William 
Stead. 
Stead beschrijft hoe hij bij zijn dood de bevestiging 
kreeg van alles wat hij tot dan toe geloofd en 
gepropageerd had. Dat verraste hem eigenlijk, want 
niets is zeker totdat men zelf die grens is 
overgegaan. Al zijn twijfels werden in één klap 
weggenomen, en wat verlangde hij als journalist op 
dat moment naar een telefoon om de kranten te 
laten weten wat er werkelijk gebeurt na de dood!   
Maar het verrassendst was dat hij vanuit zijn 
geestelijke toestand waarnam wat er met de zielen 
gebeurde die minder goed voorbereid waren dan 
hijzelf. Meer dan dat: Stead bleek in staat hen te 
helpen bij hun moeilijke overgang. 
Dit is wat hij beschrijft: 
 
 "Ik was nog dicht bij de aarde en ik kon precies zien 
wat er daar gebeurde. Het einde van de Titanic 
kwam en de verdrinkenden waren dood. De hele 
scène was ongelofelijk pathetisch. Velen die 
beseften wat er was gebeurd werden verteerd door 
angst en twijfel over het lot van hun geliefden en 
zorg over hun eigen toekomst. Wat zou het oordeel 
zijn? Sommigen waren mentale wrakken, verward, 
onbewust en met een geestelijke verlamming. Een 
wonderlijke stel menselijke zielen, wachtend voor de 
overgang naar een nieuw land. Honderden lichamen 

in de zee, en honderden zielen die zweefden in de 
lucht, levend, hoewel velen dat nog niet beseften. 
Sommigen waren zo woedend dat ze hun 
rijkdommen niet konden redden dat ze tot elke prijs 
terugwilden op het gezonken schip. Het was geen 
prettig gezicht. 
We wachtten en wachtten. Uiteindelijk was iedereen 
bij elkaar . Het was een vreemde reis. We rezen 
samen verticaal de lucht in met een enorme 
snelheid...en het was een glorieuze aankomst, alsof 
we vanuit onze Engelse somberheid in een 
stralende Indiase hemel terecht waren gekomen.  
Elk van ons werd begroet door familie en oude 
vrienden die al eerder waren overgegaan." 
 
Tot zover Stead. 
Aan dit verslag moest ik denken toen ik onlangs op 
de blog van de New Yorkse auteur Chris Holly een 
verhaal vond over ervaringen tijdens 9/11. 
Zij beschrijft hoe mensen in de haven van New York 
met verbijstering zagen wat er op een afstand met 
de WTCTowers gebeurden. Toen de torens waren 
ingestort, de branden waren uitgewoed en de 
stofwolk was opgetrokken gingen sommigen verder 
het water op om letterlijk afstand te nemen van het 
gebeurde en de omvang 
van de ramp tot zich door 
te laten dringen, geschokt 
starend naar de resten 
van wat eens zo'n 
hoogtepunt van de stad 
was geweest.  
Een nicht van Chris Holly 
was met haar gezin op 
een van die bootjes en zij 
vertelde later wat zij en 
anderen zagen. 
Holly schrijft:  
 
"Terwijl ze op de boot de scène gadesloegen  
werden ze iets vreemds gewaar: boven de 
overblijfselen van de gebouwen, boven de stad 
zagen ze flitsen licht met de afmetingen van mensen 
die oprezen uit de ruines naar de donker wordende 
hemel. De groep mensen in de boten sloeg in stilte 
het vertrek van honderden geesten gade, die als 
witte mist omhoog gingen, opgeheven naar de 
avondhemel. De mensen die toekeken huilden, want 
iedereen voelde wat er gebeurde. Mijn nicht vertelde 
me dat degenen die het gezien hadden zeker waren 
van wat ze zagen: geen rook, geen lichten van de 
stad, maar honderden en honderden individuele 
zielen die omhoog gingen tot ze uit het gezicht 
verdwenen. Recht omhoog." 
 
Het gebeuren duurde al met al een uur, en toen 
werd het minder en hield tenslotte op.  
Wat de vrouw en al die anderen die dag zagen heeft 
voorgoed hun leven veranderd, en naast de 
herinnering aan de schok en de verwoesting zal ook 
dat buitengewone bovenaardse schouwspel voor 
altijd in hun herinnering blijven. 
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KERK EN PARANORMAAL 
Leo Wiering 
 

Kerk en paranormaal 
lijken op het eerste 
gezicht wel als water en 
vuur. Uitgaand van de 
beweging rond Jezus van 
Nazareth als beginpunt 
van het westers 
Christendom is 
paranormaliteit heel 
normaal. Zie daarvoor 
mijn artikel over de vier 
levensverhalen rond 
Jezus in Harmonia 
Nederland van maart 
2010. 

Met het groter worden van de kerk: uitbreiding over 
vele landen en grotere aantallen leden of gelovigen 
wordt het paranormale langzaam naar de 
achtergrond gedrongen met de bedoeling het 
helemaal te laten verdwijnen.  
De kerk meent namelijk het alleenrecht te hebben 
om als bemiddelaar tussen God (of hoe je hem/haar 
ook noemen wilt) en de mensen op te treden, en 
kan het niet verdragen dat er buiten haar officiële 
bedienaars nog meer mensen 'licht of kracht van 
omhoog' rechtstreeks deelachtig kunnen worden en 
doorgeven! 
Daar zijn veel voorbeelden van. Eén wil ik hier 
noemen: de gebedshouding (die wij als 
Harmonianen allen kennen als de houding om je 
open te stellen voor de energie van boven).  
De gebedshouding in de jonge, nog ondergrondse, 
kerk is staand, armen langs het lichaam en de 
handpalmen naar boven gericht. Deze houding 
kenmerkt de vrije mens. Wanneer de ondergrondse 
kerk het schopt tot staatskerk verdwijnt deze 
gebedshouding om plaats te maken voor een heel 
andere. 
In de vroege middeleeuwen komt langzaam de 
knielende houding op, gebogen hoofd, handen over 
elkaar voor de borst gevouwen (we zeggen nu: zo 
sluit je je af voor de energie van boven). Dit is de 
houding van de onderdanige gehoorzame slaaf!  
Nu worden er ook knielbanken in de kerken 
geplaatst. 
De eerste gebedshouding is nu alleen nog 
voorbehouden aan de kerkelijke bedienaars, en 
dankzij de Reformatie ook in de protestantse 
kerken. 
 
En toch: het paranormale verdwijnt niet. Een 
voorbeeld weer. Paranormale gebeurtenissen als 
genezing door handoplegging of voorspraak van 
iemand die is overgegaan, genezing door gebed, 
soms op afstand, gebeuren nog steeds. Alleen mag 
dat niet paranormaal heten. Het wordt gewoon een 
'wonder' genoemd op voorspraak van een 'heilige'. 
Daarmee wordt het paranormale weggetrokken uit 
de normale sfeer en verplaatst naar de sfeer van 
God....Wonderen en Heiligen zijn daarmee 

ongevaarlijk geworden voor het verstaan van de 
mensen. 
Al met al een minder radicale methode dan in de 
(vroege) middeleeuwen werd gehanteerd. Denk aan 
de vele heksenprocessen. Er bestonden zelfs 
weegschalen om te kunnen wegen en zo de heks in 
de man of vrouw aan te kunnen tonen. Denk eens 
aan de Heksenwaag in Oudewater.  
Bij het doorlezen van de processtukken - voor zover 
bewaard - op grond waarvan executie plaatsvond, 
zeggen we nu: de veroordeelden zijn mensen 
geweest met paranormale gaven.  
Rechtstreeks contact met Gene Zijde werd gezien 
als 'van de duivel', ernstig bijgeloof of hekserij. 
Vandaag de dag gaat dat niet meer zo. Gelukkig 
maar. De kerken hebben daar ook de macht niet 
meer voor. En dat is maar goed ook. 
Tot slot: Een kerk die de bijbel serieus neemt, neemt 
daarin ook het paranormale mee. In de bijbel staan 
verhalen genoeg die paranormaal zijn. Je moet er 
wel oog voor willen hebben! 
 
 
 
 
 

 
PROEFJE! 
 
We kennen 
allemaal het 
Sanskrietwoord 
AUM, dat 
magische 
klankwoord dat 
deel uitmaakt van 

mantra's en waaromheen veel theorieën zijn 
geweven. Misschien kent u ook wel de diepe 
resonantie van het woord zoals die is vastgelegd 
op CD's met Boeddhistische muziek. 
 
Volgens de overlevering is AUM het Woord 
waarmee de schepping tot stand kwam. De drie 
letters representeren alle geluiden die de 
menselijke stem kan maken, en alle geluiden die 
er in de natuur voorkomen (zeggen de 
Tibetanen).  Dieren zouden AUM aanvoelen en 
de betekenis begrijpen.  
In een boekje over deze dingen beschrijft auteur 
Raymond Buckland hoe hij dat uitprobeerde op 
zijn poes, die als de wiedeweerga onder het bed 
verdween. Blijkbaar was hij er nog niet aan toe. 
 
En nu de proef: hebt u een huisdier, probeer dan 
of die gevoelig is voor de diepere dingen in het 
leven: zing zacht maar klankvol en resonerend 
AUM, en kijk of U voortaan samen met de poes, 
hond of cavia kunt gaan mediteren!   
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JANKELE 
 
Er was er eens een dorp in Polen, waar een arme jood woonde, Jankele. 
Op een nacht droomde Jankele dat hij naar een naburig dorp moest gaan, waar hij onder de brug een pot 
met goud zou vinden. 
Ach, dacht Jankele, onzin, het is maar een droom. 
De volgende nacht droomde hij  precies hetzelfde, maar hij schudde de droom van zich af, en ging aan 
het werk. 
De derde nacht had hij weer diezelfde droom. Toen besloot hij zijn geluk te beproeven, en de avond van 
dezelfde dag ging hij op weg naar het dorp uit zijn droom. Terwijl hij onder de brug keek waar mogelijk 
die pot met goud verstopt zou zijn, hoorde hij op de brug twee mensen met elkaar praten. 
"Ach", zei de ene,"ik droom nu al drie nachten dat ik in het dorp verderop bij Jankele een pot goud onder 
de vloer kan vinden, maar ik denk er niet over om daar aandacht aan te schenken.  Alle joden heten 
Jankele. En trouwens, dromen zijn bedrog." 
Jankele sloop stil onder de brug vandaan en repte zich terug naar huis. Thuis gekomen lichtte hij de 
planken uit zijn vloer, en daar vond hij de pot met goud uit zijn dromen. 
 
 
 
STORING 
Chris van Beeten  (Illustratie Reintje de Wolf) 
 

Dit artikeltje heeft al eens eerder 
in HN gestaan, jaren geleden. In 
overleg met de heer van Beeten 
plaatsen we het nog een keer, 
en ook in de toekomst hoop ik af 
en toe gebruik te maken van  
wat hij geschreven heeft. Zulke 
persoonlijke ervaringen zijn 
altijd de moeite waard, en 
kunnen best nog een keer 
gelezen worden! (red) 
 

Ik werkte in de jaren 80 bij het energiebedrijf van 
Amsterdam als storingsmonteur. 
In deze functie kwam ik bij mensen thuis als zij een 
storing hadden met electra of gas. 
Het was winter, wel niet zo koud maar toch fris en 
het was avond. Ik moest zijn op de Hobbemakade. 
Toen ik bovenkwam bleek het om een electra-
storing te gaan. Ik verhielp de storing en maakte dat 
er weer licht kwam. 
Tijdens mijn werkzaamheden vroeg mevrouw of ik 
een kopje koffie lustte, en dat wilde ik natuurlijk wel. 
Tijdens het in orde maken van de administratie en 
onder het genot van het kopje koffie, merkte ik dat 
er een boek omgekeerd op tafel lag. Nieuwsgierig 
vroeg ik welk boek zij las.  
"Daar zult u toch niet in geloven", antwoordde zij. 
"Vertelt u maar", antwoordde ik.  
Het bleek een boek van Von Däniken te zijn.  
Ik vertelde haar dat ik de boeken van deze schrijver  
wel kende en wist waar hij over schreef, en zei dat ik 
hier ook wel mee te maken had.  
De vrouw werd nieuwsgierig, en vroeg "Hoezo 
dan?"  
Ik vertelde dat ik bij Harmonia zat en wat er op de 
verenigingsavonden gebeurde.  
 
Tijdens het drinken van mijn koffie vertelde zij het 
volgende. 

 
 
Haar ene zoon was overleden door een 
motorongeluk, haar andere zoon zat in een  
inrichting en was schizofreen, haar vader was 
kortgeleden overleden en haar man had haar 
verlaten.  
Dat was natuurlijk een berg narigheden, ik wist in 
eerste instantie niet wat ik daarmee aan moest, 
maar ineens stroomden de woorden uit mijn mond. 
Ik zei: "de zoon die is verongelukt, brand maar een 
kaars bij zijn foto en zet er maar een bloemetje bij." 
 
De vrouw wees achter mij, en op de TV stond de 
foto van haar zoon met een kaars en een mooie pot 
bloemen.  
Over de andere zoon die in een inrichting zat, zei ik 
dat ze veel moest bidden. Misschien zou dat nu niet 
tot hem doordringen, maar innerlijk zou hij het 
ontvangen en er later dankbaar voor zijn. 
"Wat uw vader betreft", zei ik, "we gaan allemaal 
dood, de één wat vroeger dan de ander. Dat is nu 
eenmaal zo. Maar bid ook maar voor hem bij zijn 
foto. Ik ben ervan overtuigd dat het goed met hem 
gaat, en dat hij over u waakt." 
Wat haar man betrof zei ik dat het voor allebei 
waarschijnlijk een leerschool was, en dat het tijd 
nodig had om met de pijn te leren leven.  
Omdat de vrouw geïnteresseerd was in spirituele 
dingen, raadde ik haar aan om eens naar Harmonia 
te gaan en daar te praten met mensen die 
gelijkgestemd zijn, zodat haar vragen daar 
misschien beantwoord zouden kunnen worden en 
ze meer zou gaan begrijpen. 
 
Toen ik was uitgesproken waren de tranen niet te 
stuiten. "Dat u mij dat nou komt vertellen", zei ze.  
Ik had ook niet kunnen bedenken dat op mijn werk 
aan de electra zo'n gesprek zou volgen. Ze vroeg of 
ze mij een zoen mocht geven. En toen kreeg ik ook 
nog een mooie kaars van haar, een symbool van 
licht. Mooier kon dit bezoek niet afgesloten worden. 
Later heeft de vrouw naar Harmonia gebeld en 
verteld hoe blij ze was met de boodschap die ik haar 
had gegeven. 
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FILMBESPREKING 
 

Misschien zijn er 
mensen die hem 
gezien hebben: de 
documentaire film 
Something Unknown 
...Is Doing We Don't 
know What, van de 
Nederlandse 
documentairemaakster 
Renée Scheltema. 
De film is Engels 
gesproken maar 

Nederlands ondertiteld. 
http://www.somethingunknown.com/ 
Helaas draaide hij maar op 4 plaatsen in Nederland, 
en dan nog heel kort. Intussen is de DVD 
uitgekomen en o.a. bij Bol.com verkrijgbaar voor  
€ 12,90.- 
 
Waar gaat de film over? 
Scheltema, wier nieuwsgierigheid werd gewekt door 
een paar persoonlijke ervaringen, doorloopt een 
scala aan modern parapsychologisch onderzoek. 
Daarbij gaat ze uit van 'De Grote Vijf' : telepathie, 
precognitie, helderziendheid, psychokinese en 
psychic healing. 
De maakster van deze bekroonde documentaire 
heeft zich opzettelijk niet ingelaten met meer 
controversiële gebieden als mediumschap, leven na 
de dood, bijna dood ervaringen, astrale reizen en 
andere persoonlijke ervaringen die nou eenmaal 
veel moeilijker herhaalbaar en dus testbaar zijn.  

Dat doet niets af aan de waarde van de film, die, wat 
een opluchting, is gemaakt zonder de inbreng van 
sceptische nee-zeggers. Daardoor komen de  
belangrijkste hedendaagse onderzoekers op dit 
gebied volledig tot hun recht en hoeft niemand zich 
ergens tegen te verdedigen.  
We maken kennis met transpersoonlijk psycholoog 
Charles Tart die de filmmaakster begeleidde en haar 
in contact bracht met de voorlopers in de 
parapsychologie, waaronder Rupert Sheldrake 
Harold Puthoff, Dean Radin,en Gary Schwartz. 
Astronaut Edgar Mitchell vertelt over zijn mystieke 
ervaring op weg naar de maan en Larry Dossey 
over zijn onderzoek naar de invloed van gebed.  
Voor wie iets weet van parapsychologie zijn dat 
beroemde namen.  
We worden meegenomen in hun onderzoeks -
laboratoria maar zien ook de mensen achter het 
onderzoek en worden deelgenoot gemaakt van hun 
persoonlijke overtuigingen en ervaringen.  
Naast de interviews zijn er filmpjes die bepaalde 
aspecten aan de orde stellen, zoals Oscar, de kat 
die aanvoelt wanneer iemand gaat sterven, de 'PK 
parties' van Jack Houck, waar gewone mensen 
lepels (proberen te) buigen met hun geest, en 
interessante laboratoriumproeven op afgesneden 
bladeren door beoefenaars van Reiki.  
 
Voor wie 'What the Bleep Do We Know' heeft 
gezien: Something Unknown is een naar mijn idee 
veel beter geslaagde poging om de parapsychologie 
als wetenschap te presenteren.  
De film duurt ruim 100 minuten en is denk ik heel 
geschikt voor een avond van Harmonia. 
 
 

 
 
INTERNET 
 
Voor de mensen die internet gebruiken: bekijkt u wel eens filmpjes op YouTube?  
Zou u eens moeten doen. Ga naar Google.nl, kies 'video'  en tik vervolgens een zoekwoord 
in, bv paranormaal, spiritualiteit of iets anders, en naar alle waarschijnlijkheid hebt u een 
paar uur kijkplezier. 
Voor wie geen probleem heeft met Engels of Duits is de keus natuurlijk nog veel groter. U 
kunt filmpjes ook opslaan in een bestand en later nog eens bekijken. 
Een leuke manier om te zoeken is via ‘afbeeldingen’. U zoekt bijvoorbeeld een plaatje voor op een kaart, 
laten we zeggen: 'engelen'. U hebt dan meteen veel keus op uw scherm, en vandaaruit kunt u makkelijk 
verder zoeken en interessante sites vinden. Voor eigen gebruik kunt u plaatjes vaak vanaf een site 
selecteren en naar Word importeren. Dan kunt u ze zo groot maken als u wilt en uitprinten. 
 
Een goed begin voor het vinden van willekeurig welk onderwerp is een Startpagina, die er zijn van zo 
ongeveer elk denkbaar gebied. Googelt u bijvoorbeeld 'Startpagina Spiritualiteit' , dan hebt u al een flink 
aantal pagina's te pakken die u dan weer verder kunnen helpen. 
Veel sites bieden tegenwoordig de mogelijkheid om je op hun 'updates'- laatste toevoegingen te 
abonneren door je email adres in te vullen. Je wordt dan vanzelf op de hoogte gehouden van nieuwe 
berichten, evenementen, aanbiedingen, etc. 
 
Misschien zegt u "ja, dat weet ik allemaal wel" , maar mijn ervaring is dat de meeste mensen maar heel 
spaarzaam gebruik maken van de eindeloze mogelijkheden van internet, en meestal alleen surfen 
wanneer ze op zoek zijn naar iets specifieks. En er is zoveel meer te ontdekken. 
Ga er eens voor zitten en kijk maar waar u uitkomt!  
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HERENIGING VIA 
REGRESSIE 
Charles Lewis Richards Ph.D. 
uit: Arielle Ford, Hot 
Chocolate for the Mystical 
Soul 
 
Het volgende verhaal bewerkte 
ik uit het bovenstaande boek. 
Het geeft te denken over 
embryo's en de ziel die er t.z.t. 
in komt te huizen.... 
 

Mary was een succesvolle 
jonge vrouw met een baan als 
verzekeringsagent in de San 
Diego area, gelukkig getrouwd 
en moeder. 
Direct na haar geboorte was ze 
geadopteerd door een echtpaar 
dat haar met liefde had 
opgevoed, maar zoals dat 
meestal gaat, Mary bleef zitten 
met vragen over haar afkomst. 
Ze koesterde een diepe wens 
om haar biologische moeder te 
ontmoeten, en toen haar eigen 
dochter geboren was, werden 
die verlangens alleen maar 
sterker. 
Het probleem was dat Mary 
geen informatie had op grond 
waarvan ze haar speurtocht kon 
beginnen, en ze was bezorgd 
over hoe zo'n zoekactie haar 
eigen gezin en dat van haar 
pleegouders zou beïnvloeden. 
 
Via een vriend hoorde Mary 
over mijn werk als psycho- 
therapeut, gespecialiseerd in 
regressietherapie maar zonder 
dat er hypnose aan te pas komt. 
Het gebeurt voortdurend dat 
mensen bij me komen met 
angsten en blokkades, en ik heb 
gemerkt dat ze daar vaak beter 

van af komen door een regressie te doen naar vorige levens. 
Toen Mary bij me kwam met haar wens om haar biologische moeder te 
vinden, was dat nieuw voor mij. "Ik weet dat het een rare vraag is", zei 
ze, "maar misschien kun je me terugvoeren naar m'n geboorte?" 
Ik zei het te willen proberen.  
Dus bracht ik Mary terug naar de tijd vóór haar geboorte: rond de 2de 
maand van de zwangerschap, toen haar moeder zich voor het eerst 
realiseerde dat ze zwanger was. 
Mary ziet haar in de slaapkamer, misselijk en bang. Ze is 15, en ze weet 
niet wat ze moet doen, en hoe ze het haar ouders moet vertellen.  
Dus stelt ze het uit. 
Dan is het rond de 5de maand, in de zomer. Mary's moeder en haar 
vriend staan in de huiskamer van haar ouderlijk huis. Het meisje is 
verstijfd van angst, maar ze weet dat ze het gesprek niet langer kan 
uitstellen. 
Mary beschrijft de scène die ze door haar moeders ogen ziet. Ze 
beschrijft de huiskamer tot in details: haar 17 jaar oude vader staat bij de 
deur terwijl haar moeder haar ouders vertelt dat ze zwanger is. Die zijn 
verre van welwillend. Ze dringen erop aan dat de twee tieners gaan 
trouwen en maken plannen om ze naar een andere staat te brengen, 
waar trouwen op zo jonge leeftijd mogelijk is. 
Tenslotte wordt Mary naar haar geboorte geleid. 
Mary beschrijft de schok van de koude lucht en het schelle licht als ze 
naar buiten komt. Voor het eerst ziet ze haar moeders gezicht, en ze 
voelt de warmte van haar armen als ze even door haar vastgehouden 
wordt. 
Mary focust op alles wat ze kan zien en horen in de verloskamer.  
Ze leest naamplaatjes op de uniformen van de dokter en de zusters, en 
ze beschrijft hoe ze door de verpleging wordt behandeld. 
Dan hoort ze dat de dokter haar moeders naam zegt: 'Marsha'.  
Even later: 'Marsha Powers'. 
 
Gewapend met de naam van haar biologische moeder, begint Mary aan 
haar zoektocht. 
In de weken die volgen vindt ze haar moeder in een ander deel van het 
land, en ze belt haar op. Haar moeder is verbaasd en blij, en ze vertelt 
Mary dat ze heeft gebeden dat ze ooit weer in contact met haar dochter 
zal komen. 
"Het was een sprookje", zei Mary. "Ze zei precies alles waar ik op 
hoopte." 
Kort daarna boekte Mary een vlucht om haar moeder persoonlijk te 
ontmoeten. 
Het moment van de hereniging was er een van geweldige blijdschap, 
een spirituele ervaring waar Mary nauwelijks woorden voor had. 
 
Mary beschreef aan Marsha de slaapkamer die ze had gezien toen 
Marsha zich voor het eerst realiseerde dat ze zwanger was.  
Ze beschreef de huiskamer en het gesprek met de ouders van Marsha, 
en Marsha bevestigde ieder detail. 
Allebei waren ze verbijsterd over de 
accuraatheid van Mary's 
beschrijvingen van plaatsen waar ze 
nooit bewust was geweest. 
Na de hereniging met haar moeder 
ging Mary op zoek naar haar vader, 
en ook die hereniging verliep 
vlekkeloos.  
Ook de vader bevestigde al Mary's 
‘herinneringen’. 
Mary heeft met allebei een goed 
contact, en voor beide ouders en 
voor hun dochter is dit een sprookje 
met een happy ending. 
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HET BEGEESTERDE SPINET 
Loes Modderman    Bron: Fate July 1962 
 

Koopt u wel 
eens 
antiek? 
Hebt u wel 
eens het 
gevoel 
gehad dat 
wat u kocht 
niet alleen 
maar was 
wat u zag?  
Dat komt 
voor. 
Mensen 

met psychometrische gaven zullen de 'extra' in zo'n 
geval snel oppikken, maar wat nu als een voorwerp 
aanleiding geeft tot wonderlijke gebeurtenissen? 
Zoals in het volgende verhaal? 
 
Léon Bach was op zoek naar een cadeau voor zijn 
vader. Op die 4de mei van 1865 stuitte hij op een 
prachtig bewerkt spinet in een kleine antiekwinkel in 
Parijs. Dat was het!  
Bachs vader Nicholas was musicus, achterkleinzoon 
van Johann Sebastian Bach, en Léon kon zich zijn 
verrukking al helemaal voorstellen als hij hem dit 
unieke instrument zou geven. Het was een vondst 
uit duizenden, precies goed, ook al was de prijs wat 
boven het geplande budget.  
Léon vroeg de antiekhandelaar naar de herkomst 
van het spinet, maar die kon hem niets anders 
vertellen dan dat hij het van een Italiaan had 
gekocht. 
 
Léon had gelijk: zijn vader was absoluut verrukt van 
het instrument, en zijn hele verjaardag besteedde hij 
aan het bekijken, stemmen en spelen op het spinet, 
zo blij als een kind met een nieuw speeltje. 
Bij grondige inspectie van het houtwerk ontdekte 
Bach een inscriptie die onthulde dat het spinet 
gebouwd was in Rome door Antonius Nobilis, in 
1564. Het instrument was dus meer dan 300 jaar 
oud! 
Die avond ging Nicholas moe maar gelukkig naar 
bed...en had een droom. 
Een jongeman verscheen die Bach aan zijn kleding 
kon plaatsen als iemand van het Franse hof in de 
Renaissance. 
"Het spinet dat je hebt gekregen is van mij 
geweest", zei de man. "Ik speelde er vaak op om 
mijn meester, koning Henri III, een plezier te doen. 
De koning was muzikaal en componeerde zelf.  
In zijn jeugd schreef hij een lied voor een jonge 
vrouw waar hij veel van hield. Als hij dat lied zong 
begeleidde ik hem vaak. Ook nadat de vrouw 
gestorven was zong Koning Henri dat lied nog af en 
toe. Ik zal het voor je spelen en ik zal maatregelen 
treffen dat je het kunt onthouden, want ik weet hoe 
slecht je geheugen is!" 

De droomfiguur ging voor het spinet zitten en 
speelde de klagelijke melodie. 
Bach werd ontroerd wakker. Op zijn bed lag een 
stuk muziek. Bij nadere beschouwing bleek het een 
in een antieke notatie geschreven manuscript te zijn, 
zoals dat in de Renaissance gebruikelijk was. 
Kon dat het stuk zijn wat hij in zijn droom had 
gehoord? 
Bach repte zich naar zijn vleugel en speelde de 
muziek. Met iedere noot keerde de droom helderder 
terug. 
Maar de muziek was genoteerd op zijn eigen 
muziekpapier! Er stond zelfs nog wat van zijn eigen 
werk op de achterkant. Het kon niet anders of hij 
had die oude muziek die nacht zelf genoteerd.  
Was dat mogelijk? 
Hij herinnerde zich er niets van. 
Nicholas Bach deelde zijn verbijstering met zijn 
vrienden, waaronder ook enkele spiritualisten.  
Die vertelden hem van het fenomeen van 
automatisch schrift, iets waar Bach nooit eerder van 
gehoord had. 
Enkele weken later kreeg Bach aandrang om iets op 
te schrijven, en weer kwam de droommusicus door, 
nu om Nicholas in oud-Frans te wijzen op een tekst 
die onzichtbaar verborgen was in een naad van het 
spinet. 
Samen met zijn zoon ontcijferde en volgde hij de 
aanwijzingen, en inderdaad vonden ze onder het 
toetsenbord een stuk perkament dat zó goed was 
verborgen dat het normaal nooit te vinden zou zijn 
geweest. Het was een opdracht van de koning aan 
Baldazzarini, een musicus en vriend die het spinet 
ooit van de koning had gekregen.  
Hij was het die in de droom aan Nicholas Bach was 
verschenen.  
De opdracht was getekend door Henri III. 
 
In Amerika werd het verhaal van het spinet opgepikt 
door Robert Dale Owen (1801-1877), een 
bekende Spiritualist en wetenschapper, en die 
onderzocht het geval nader door contact op te 
nemen met vader en zoon Bach en het 

bewijsmateriaal te 
bekijken. Hij schreef er 
uitvoerig over in zijn boek 
"The Debatable Land'. 
Hoewel natuurlijk sceptici 
er alles aan deden om 
vader en zoon van bedrog 
te beschuldigen, klopte 
zowel het fysieke bewijs 
als de historische 

gegevens met wat Bach beweerde te hebben 
ervaren. Zijn uitstekende reputatie was een verder 
wapen in de strijd. 
Voor Owen maakte Bach foto's van alle documenten 
en van het spinet, en op diens verzoek schreef hij 
een naar waarheid gezworen en ondertekend 
verslag van de gebeurtenissen. 
Daarmee ging het 'begeesterde' spinet de 
geschiedenis van het Spiritualisme en de 
parapsychologie in.  
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KINDEREN MET 
GEDRAGS -, LEER- 
EN SOCIALE 
PROBLEMEN….. 
Hanny Walraven 
 
Al van jongs af aan 
weet ik dat ik anders 
ben dan de meeste 
mensen. Ik zag al vroeg 
entiteiten en voelde van 

tevoren als er iets ging gebeuren. Verder had ik 
alleen vrienden en vriendinnen met problemen. 
Wanneer deze problemen waren opgelost, 
verdwenen zij ook weer uit mijn leven. Er kwam dan 
weer een nieuw persoon, wederom met problemen. 
Ik was dus al op jonge leeftijd bezig met het helpen 
van mensen. Dit was geen bewuste keuze, het 
gebeurde gewoon. Soms wilde ik het niet meer, 
mensen die in mijn leven kwamen en na hulp ook 
weer uit mijn leven verdwenen.  
Inmiddels heb ik geleerd dit te accepteren. Mensen 
komen en gaan en heel soms blijft er eentje wat 
langer.  
 
In de loop van de tijd ben ik gaan ontdekken dat 
mijn gaven zich steeds beter zijn gaan ontwikkelen. 
Ik kan mensen verlichting brengen, maar ook rust, 
leren lief te hebben, problemen een plaats laten 
geven en ga zo nog maar even door. 
Na lang zoeken en veel wisselingen in opleidingen 
ben ik terecht gekomen op de lerarenopleiding.  
En net of het zo moest zijn, ik kreeg direct een full-
time baan. 
In het begin ging het moeizaam, maar al snel kreeg 
ik een band met de leerlingen. Vooral de oudere 
leerlingen hadden een bijzondere plek in mijn hart. 
Ik kon makkelijk contact met hen maken en had 
weinig last van orde problematiek. Dus blijkbaar was 
ik toch geschikt voor dit werk, maar was ik er   
eerder nog niet aan toe. 
Ik heb op verschillende scholen gewerkt en de 
grenzen van mijn kunnen opgezocht. Ik weet nu dat 
ik met elke leerling kan werken, ongeacht zijn 
problematiek, leeftijd of niveau. Als ik aan het werk 
was nam iets of iemand het van me over.  
Dat overnemen werd steeds minder naarmate ik 
meer ervaring kreeg en me meer kon identificeren 
met de leerling. 
Ik ergerde me aan de weinige zorg en ondersteu- 
ning op de scholen. Ik vond dat het anders moest. 
Ook had ik last van docenten die zuchtend aan het 
werk gingen en de leerlingen voor debiel, vervelend 
of anderszins versleten. Hun moeilijk gedrag komt 
namelijk voort uit niet begrepen worden. 
Omdat ik meer thuis wilde zijn voor mijn zoontje ging 
ik huiswerkbegeleiding vanuit huis aanbieden.  
Ik begon met één leerling en langzaamaan werden 
het er meer. Ook ging ik mijn werkzaamheden 
uitbreiden. Er was een grote vraag naar individuele 
begeleiding, maar ook naar begeleiding voor 

kinderen met een gedragsprobleem of een 
leerprobleem. 
Het eerste jaar had ik niet in de gaten dat mijn 
succes voornamelijk voortkwam uit mijn gave, maar 
langzaamaan begon ik dit steeds meer te beseffen. 
Mijn gave werd hierdoor steeds sterker en is ook 
altijd aanwezig als ik aan het werk ben met een 
leerling. 
 
Het mooiste wat ik heb meegemaakt was een 
jongen die sociaal vreemd gedrag vertoonde, maar 
ook erg onrustig was en niet kon rekenen. 
Daarnaast had hij ook een probleem met zijn 
spelling. 
Tijdens onze eerste ontmoeting gaf hij mij geen 
hand, hij zei heel weinig en dat wat hij zei was meer 
mompelend. Ook keek hij mij niet aan. Ik ben aan de 
slag gegaan met zijn rekenprobleem en mijn gave 
ging aan de slag met hem als persoonlijkheid. Het is 
ongelofelijk, maar na zes weken had ik een kind bij 
mij aan het bureau zitten wat praat en me dan 
aankijkt, rustig blijft zitten, grapjes maakt, plezier 
heeft en inmiddels bijna foutloos rekent en weer 
helemaal op niveau is.  
Door deze jongen ging ik beseffen dat ik veel meer 
kinderen in relatief korte tijd kan helpen. 
Inmiddels werk ik met kinderen uit het basis- en 
voortgezet onderwijs. En ik ben erg blij met mijn 
gave, want nu kan ik heel veel kinderen helpen. 
Kinderen met AD(H)D en PDD-Nos krijgen meer 
rust en structuur in hun leven, kinderen die 
hoogbegaafd zijn voelen zich zekerder en zitten 
beter in hun vel, kinderen die autistisch zijn voelen 
zich meer begrepen en kunnen heel langzaam meer 
contact maken met de wereld om zich heen. 
Kinderen die gepest worden praten over hun 
probleem, maar leren ook beter voor zichzelf op te 
komen, kinderen die ongelukkig zijn door bepaalde 
omstandigheden of gebeurtenissen in hun leven 
krijgen meer levensvreugde.  
Ik werk voor en met het kind. Dat is waar het voor 
mij om gaat. Niet wat de ouders of de docent 
vinden; nee, ik ben er voor het kind, dat is waarvoor 
ik mijn gave mag gebruiken. Het kind sluit ik in mijn 
hart. Het zal zich op zijn niveau gedragen en op zijn 
niveau presteren.  
Als dat punt is bereikt, zit mijn taak erop en moet ik 
het kind loslaten om verder te gaan met het 
volgende kind. Met ieder kind werk ik individueel, 
want elk kind heeft op zijn eigen manier aandacht 
nodig. 
Bij een eerste en anders zeker tweede ontmoeting 
kan ik bepalen wat er met het kind aan de hand is 
en hier doelgericht mee aan het werk gaan. Soms 
kan of mag ik ouders niet vertellen wat er aan de 
hand is, maar krijgt het kind wel hulp. 
Mijn dank gaat uit naar Gene Zijde, omdat ik mijn 
gave op een hele nuttige manier mag gebruiken en 
al zoveel kinderen meer geluk en levensvreugde 
heb mogen schenken.  
Ik ben gelukkig met mijn gave!!!!  
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  AGENDA JUNI / JULI / AUG. / SEPT. / OKT.  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.: Dhr.R.M.Bertrand, Tooroplaan 56 1816 XB Alkmaar; tel.:06-30327944: e-mail: Harmonia.Alkmaar@tele2.nl 
Pennm.: Mw.T.Logger, Magnolialaan 97 1834 KC St.Pancras; tel.:072 8503372 / 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 06 sep: Ledenavond: ledenthema          LK 
ma 13 sep: Psychometrie d.m.v. foto of voorwerp in een dicht geplakte enveloppe door Dhr. Peter Coppens   O 
ma 20 sep: Persoonlijke boodschappen d.m.v. foto van dierbare overledenen door Mw. Lia Schippers    O 
ma 27 sep: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Corry Sorber    O 
ma 04 okt: Ledenavond: Ontwikkelingsavond         LK 
ma 11 okt: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte engelen beeldjes door Mw. Loes Hof     O 
ma 18 okt: Psychometrie d.m.v. Tarotkaarten en door u meegenomen edelstenen door Mw. Willy Coppens   O 
ma 01 nov: Psychometrie d.m.v. door de bezoekers meegebrachte beeldjes door Dhr. Simon Bakker    O 
za 06 nov: Ledendag voor leden en kandidaat-leden; voor programma zie blz. 22 van dit tijdschrift   LK 
 
AMSTERDAM 
 
Secr.: Mw.A.Kamphuis, Staalmeesterslaan 3, 1057 NG Amsterdam; tel.:020-6160975; e-mail: j.w.kraaier@wxs.nl 
Pennm.: Mw.T. de Ruiter-Sassen, Volendammerweg 24, 1023 BG Amsterdam; tel.:020-6659814 / 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 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 
do 02 sep.: Bloemenseance d.m.v. door u meegebrachte bloemen in een vaasje door Dhr. Martin Reul   O 
do 09 sep.: Psychometrie d.m.v. uw eigen geboortedatum door Dhr. Ed van Rosmalen     O 
do 16 sep.: Psychometrie d.m.v. uitsluitend foto’s van overledenen door Mw. Tini de Ruiter     O 
do 23 sep.: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte voorwerpen door Mw. Gertien van de Gracht    O 
do 30 sep.: Waarnemingen d.m.v. door Dhr. Do Lemette gemaakte paraffinestukjes     O 
do 07 okt.: Mixavond van waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal, psychometrie, tarot en numerologie door Dhr. Freddy Kaak O 
do 14 okt.: Waarnemingen d.m.v. door Mw. Greet Vermeulen gemaakte bijenwastekeningen    O 
do 21 okt.: Bloemenseance d.m.v. door u meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Corrie Dupuis   O 
do 28 okt.: Waarnemingen d.m.v. door u meegebrachte voorwerpen door Mw. Margriet Rijsenbrij    O 
do 04 nov.: Allerzielen-viering d.m.v. een foto van uitsluitend overledenen + 1 witte bloem door Mw. Tini de Ruiter  O 
za 06 nov: Ledendag voor leden en kandidaat-leden; voor programma zie blz. 22 van dit tijdschrift   LK 
 
 
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 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 
vr 30 jul.: Vakantie-Ziekendienst bij Maarten & Lia thuis op de Katwoudehof 70; opgave via secr.    LK 
vr 03 sep.: Opening van het nieuwe seizoen met Ziekendienst voor leden en kandidaat-leden    LK 
di 07 sep.: Start korte cursus Ontwikkeling bij voldoende belangstelling; info secr.      O 
vr 10 sep.: Psychometrie d.m.v. door Mw. Yvonne van Heel meegebrachte boomkaarten met zielsbeschrijving   O 
vr 17 sep.: Ziekendienst voor leden en kandidaat-leden        LK 
di 21 sep.: Start korte cursus Meditatie bij voldoende belangstelling; info secr.      O 
vr 24 sep.: Helderziende waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal; Na de pauze Zandlezen door Mw. Kitty Woud  O 
vr 01 okt.: Ontwikkelingsavond voor leden door Helen Cornelissen Ontmoet je gids     L 
di 05 okt.: Korte cursus Ontwikkeling bij voldoende belangstelling; info secr.      O 
vr 08 okt.: Ziekendienst voor iedereen die eens de invulling van een besloten ledenavond wil ervaren    O 
za 09 okt.: 12.00-17.30 uur aanwezig met informatie op de PARAVIEW-Beurs, Eusebiuskerk, Kerkplein 1, Arnhem   B 
zo 10 okt.: 11.00-17.30 uur aanwezig met informatie op de PARAVIEW-Beurs, Eusebiuskerk, Kerkplein 1, Arnhem  B 
vr 15 okt.: Psychometrie d.m.v. door Mw. Cora de Koning meegebrachte karmaspiegeltjes     O 
di 19 okt.: Korte cursus Meditatie bij voldoende belangstelling; info secr.      O 
vr 22 okt.: Lezing “Fysiek mediumschap in Europa en de rest van de wereld” door Dhr. Olaf van der Hoeven    O 
vr 29 okt.: ALLERZIELEN-viering met Bloemenseance d.m.v. door u meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Thilly Ran O 
di 02 nov.: Korte cursus Ontwikkeling bij voldoende belangstelling; info secr.      O 
vr 05 nov.: Ziekendienst door Dhr. Peter Zieck voor leden en kandidaat-leden      LK 
za 06 nov: Ledendag voor leden en kandidaat-leden; voor programma zie blz. 22 van dit tijdschrift   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 01 sep.: Ledenavond / Opening van het nieuwe seizoen        LK 
wo 08 sep.: Ledenavond / Bloemen lezen voor en door leden        LK 
wo 15 sep.: MINI-Beurs d.m.v. tafeltjes met allerlei onderwerpen; info via secr.      O 
wo 22 sep.: Ledenavond / Aura’s lezen m.m.v. Mw. Samira Debane                     LK+ 
wo 29 sep.: Ledenavond/ Roettekeningen lezen m.m.v. Mw. Ria Stevens      LK 
wo 06 okt.: Ledenavond/ Meditatie m.m.v. Mw. Rineke Bolhuis       LK 
wo 13 okt.: Ledenavond / Schilderen m.m.v. G.Boerstra en Mw.L.Schoneveld      LK 
wo 20 okt.: Psychometrie d.m.v. foto’s en voorwerpen door Mw.A.Buter       O 
wo 27 okt.: Ledenavond / Psychometrie d.m.v. klei voor en door leden                       LK+ 
wo 03 nov.: Ledenavond / Psychometrie d.m.v. foto’s voor en door leden      LK 
za 06 nov: Ledendag voor leden en kandidaat-leden; voor programma zie blz. 22 van dit tijdschrift   LK 
wo 10 nov.: Ledenavond / Sjaal lezen m.m.v. Mw. Grietje Dijk        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 02 sep.: Opening van het seizoen door Judith Böll        LK 
do 09 sep.: Ontwikkelingsavond door Jane Clarent         LK 
do 16 sep.: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Illy Klimmert    O 
do 23 sep.: Ontwikkelingsavond door Christine Faber        LK 
do 30 sep.: Ontwikkelingsavond met Kruis en bord door Wilko Rozeboom      LK 
do 07 okt.: Ontwikkelingsavond door Rinke Riemersma        LK 
do 14 okt.: Ontwikkelingsavond door Gerrit van Drie        LK 
do 21 okt.: Psychometrie d.m.v. door Mw. Paula Schirmer life getekende portretten van overledenen    O 
do 28 okt.: Ontwikkelingsavond door Hannie Peeters        LK 
do 04 nov.: Ontwikkelingsavond door Carla Buwalda        LK 
za 06 nov: Ledendag voor leden en kandidaat-leden; voor programma zie blz. 22 van dit tijdschrift   LK 
do 11 nov.: Ontwikkelingsavond door Henk Alkema         LK 
 
TILBURG 
 
Secr.: Mw.H.Clijsen, Jasmijnstraat 17, 5014 AR Tilburg; tel.:013-4557178; e-mail: tilburg@harmonia-nl.org 
Pennm.: Mw.T. den Teuling-v.d.Vaart, Mozartlaan 519, 5011 SM Tilburg; tel.:013-4557178 /  Bankrek. t.n.v. "Harmonia" afd.Tilburg no. 601443 
Info: 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  € 2.= en voor niet-leden  € 5.=  
 
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 
ma 06 sep.: Paranormale waarnemingen d.m.v. uitsluitend foto’s van overledenen door Mw. Tini de Ruiter   O 
ma 13 sep.: Paranormale waarnemingen d.m.v. roetvlam lezen door Dhr. Do Lemette     O 
ma 20 sep.: Paranormale waarnemingen d.m.v. door Fien meegebrachte dolfijnkaarten     O 
ma 27 sep.: Paranormale waarnemingen d.m.v. door u meegebrachte bloemen door Mw. Marina Hoffmann   O 
ma 04 okt.: Ledenavond           LK 
ma 11 okt.: Paranormale waarnemingen d.m.v. een briefje met een overlededene door Dhr. Martin Reul   O 
ma 18 okt.: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw entreebewijs door Dhr. Ed van Roosmalen    O 
ma 25 okt.: Paranormale waarnemingen d.m.v. door u meegebrachte foto’s en voorwerpen door Mw. Riet Schillemans  O 
ma 01 nov.: Paranormale waarnemingen d.m.v. uitsluitend foto’s van overledenen door Mw. Marjan Huisman   O 
za 06 nov: Ledendag voor leden en kandidaat-leden; voor programma zie blz. 22 van dit tijdschrift   LK 
ma 08 nov.: Ledenavond           LK 
 
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; zaal open 19.30 uur. Entree leden  € 1,60 niet leden  € 5,= 
 
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 
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wo 08 sep.: Psychometrie d.m.v. foto’s en voorwerpen door Mw. Willemien Tripplaar     O 
wo 15 sep.: Psychometrie d.m.v. foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Loes van Loon     O 
wo 22 sep.: Psychometrie d.m.v. door Dhr. Dirk van Kampen meegebrachte auratekeningen     O 
wo 06 okt.: Psychometrie d.m.v. foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Ria Verhoeks     O 
wo 13 okt.: Psychometrie d.m.v. foto’s en voorwerpen door Mw. Clara Snel      O 
wo 20 okt.: Psychometrie d.m.v. door Mw. Yvonne van Heel meegebrachte boomkaarten     O 
wo 03 nov.: ALLERZIELEN-viering met foto’s van uitsluitend overledenen en witte bloemen door Mw. Margriet Rijsenbrij  O 
za 06 nov: Ledendag voor leden en kandidaat-leden; voor programma zie blz. 22 van dit tijdschrift   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, 5262 CW Vught; aanvang 20.00 uur. Entree: niet-leden € 5.= en leden € 2.= 
 
ma 21 jun: Paranormale waarnemingen d.m.v. door u meegebracht briefje met uw geboortedatum door Dhr. Martin Reul  O 
ma 06 sep: Paranormale waarnemingen d.m.v. door Mw. Corrie Dupuis meegebrachte bijenwaskaarten met spreuk  O 
ma 20 sep: Paranormale waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal / Na de pauze Zandlezen door Mw. Kitty Woud  O 
ma 04 okt: Ledenavond: Bijenwastekeningen maken m.m.v. Mw. Mia van Egmond     LK 
ma 18 okt: Paranormale waarnemingen d.m.v. een briefje met uw voornaam en geb. datum door Dhr. Gerrit Jansen  O 
ma 01 nov: ALLERZIELEN: Waarnemingen d.m.v. door u meegebrachte foto+1 witte bloem door Mw. Daniëlle Meulensteen O 
za 06 nov: Ledendag voor leden en kandidaat-leden; voor programma zie blz. 22 van dit tijdschrift   LK 
 
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 11 jun.: Psychometrie d.m.v. uw entreebewijs door Mw. Lia Schipper      O 
vr 18 jun.: Leden voor leden           LK 
vr 03 sep.: Ontwikkelingsavond          LK 
vr 10 sep.: Psychometrie d.m.v. uitsluitend foto’s van overledenen door Mw. Illy Klimmert     O 
vr 17 sep.: Seance uitsluitend voor leden          L 
vr 24 sep.: Psychometrie d.m.v. zandlezen door Mw. Greet Vermeulen       O 
vr 01 okt.: Ontwikkelingsavond          LK 
vr 08 okt.: Psychometrie d.m.v. door Mw. Riet Griesheimer meegebrachte Lenormandkaarten    O 
vr 15 okt.: Seance uitsluitend voor leden          L 
vr 22 okt.: Psychometrie d.m.v. door de bezoekers meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Corrie Dupuis  O 
vr 29 okt.: Geen bijeenkomst i.v.m. herfstvakantie - 
vr 05 nov: Ontwikkelingsavond          LK 
za 06 nov: Ledendag voor leden en kandidaat-leden; voor programma zie blz. 22 van dit tijdschrift   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 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 
ma 13 sep: Ledenavond / Psychometrie d.m.v. de pendel met uw meegebrachte foto’s en voorwerpen door Dhr. Peter Wauben  LK 
ma 27 sep: Psychometrie d.m.v. uw geboortedatum door Mw. Hennie Schot      O 
ma 11 okt: Ledenavond met Klankschalen door Dhr. Jans Hoffmann        LK 
ma 25 okt: Psychometrie d.m.v. foto’s en voorwerpen door Fien       O 
za 06 nov: Ledendag voor leden en kandidaat-leden; voor programma zie blz. 22 van dit tijdschrift   LK 
ma 08 nov: Ledenavond met Allerzielen-viering          LK 
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    PARANORMALE NIEUWSBERICHTEN 
 
HELDERZIENDE TER DOOD VEROORDEELD 

 
In Saoedi Arabië is in december 2009 Ali Hussain Sibat, een Libanese 
helderziende ter dood veroordeeld wegens hekserij. Sibat, die zijn diensten 
aanbood op een Libanees TV station en daar geweldig populair was, werd 
tijdens een bedevaart naar Mecca en Medina in Saudi Arabië gearresteerd. Hij 
zal publiekelijk worden onthoofd en onthand, als de internationale gemeenschap 
het niet weet te voorkomen.  
Inmiddels is dat vonnis voor onbepaalde tijd uitgesteld, maar Sibat is nog steeds 
niet vrij, ondanks de vele protesten vanuit Libanon en de rest van de wereld. 
Waarom een godsdienst die gebaseerd is op de visioenen van haar profeet zo'n 
hekel heeft aan psychische gaven is niet duidelijk, maar een waarschuwing voor 

mensen die fundamentalistische landen willen bezoeken: ook openbare psychische activiteiten in eigen land 
kunnen gevaar voor arrestatie opleveren.  
 
 
SCHOOL VOOR PSYCHICS 
 
Een Britse krant meldt dat zakenman Kevin Horkin plannen heeft om 
Gwrych Castle, een enorm vervallen kasteel in Noord Wales, te kopen met 
de bedoeling daar een hotel en een opleidingscentrum voor mediums en 
andere psychisch begaafden van te maken. Als zijn miljoenenplannen 
doorgaan zal het een lusthof voor geesten en gaven worden. Maar eerst 
moet het kasteel wel grondig opgeknapt. Dat gaat enige tijd duren.  
De opening wordt dan ook pas eind 2012 verwacht.... 
Een leuke bijkomstigheid is dat er spoken zijn gesignaleerd.  
Kevin heeft ze zelfs al gefotografeerd. 
 
 
ZONDER ETEN EN DRINKEN 

 
Mensen die zeggen van lucht en licht te leven heten 'breatharians' , 
ofwel: ademhalers. Er zijn sites op internet die deze voordelige wijze 
van leven propageren, maar als er wat nauwkeuriger naar de 
voorstanders wordt gekeken blijken de meesten toch wel vocht met 
voedingswaarde tot zich te nemen. 
Zo niet de 83-jarige Indiase heilige Prahlad Jani, die onlangs heeft 
toegestemd in wetenschappelijk onderzoek naar zijn bijzondere 
leefwijze die hij naar zijn zeggen al 70 jaar beoefent.  
Voor twee weken is hij in een ziekenhuis in India opgesloten zonder 
vocht en vast voedsel. In die tijd werd hij door camera's en door 30 
artsen nauwlettend in de gaten gehouden.  
Prahlad Jani bleef nuchter en ging in die 14 dagen nooit naar de WC.  
Ergens moet zijn energie vandaan komen. De vraag is nu of mensen 

in principe kunnen leven op andere energiebronnen dan calorieën. 
Wetenschappers hopen dat de uitkomsten van het medisch onderzoek en alle metingen die verricht zijn iets 
opleveren dat mogelijk toepasbaar is. Er wordt dan gedacht aan gevallen waarin mensen noodgedwongen zonder 
voedsel en vocht zitten, bijvoorbeeld in gevechtssituaties of bij rampen.  
 
 
NESSIE 
 
Deze maand juni zullen er honderden helderzienden en Wicca's samenkomen om 
contact te maken met Nessie, het monster van Loch Ness.  
Kevin Carlyon, hogepriester van de britse Witte Heksen die zichzelf de officiële 
beschermer van Loch Ness noemt, wil die mensen bij elkaar brengen om eindelijk te 
bewijzen dat het hier niet om een monster van vlees en bloed gaat maar om een 
paranormaal overblijfsel uit een ver verleden.  
Bij gunstige atmosferische omstandigheden vertoont Nessie zich aan een enkeling, 
maar zijn verschijning is alleen een 'replay' van het verleden, zegt Carlyon.  
We zullen het zien, misschien. 
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DE HEMEL, WAT IS DAT? 
Diet List-Hildering  
 

Omschrijvingen van 
de hemel lopen 
uiteen, afhankelijk 
van de cultuur en 
onze persoonlijke 
voorstelling. Wij 
mensen zoeken 
woorden voor het 
universum dat wij 
zien en dat oneindig 
lijkt en niet te 
bevatten. 

De Egyptenaren en andere oude culturen hadden 
elk hun eigen voorstelling van de plaats waar de 
zielen naartoe gaan. Daaromheen ontstonden 
godenmythen. 
In deze tijd is de hemel verder van de mensen af 
komen te staan, ook al speelt hij in elke religie een 
rol. Het woord  'hemel' is gebruikt in verband met 
straf en beloning van goede daden, die je in de 
katholieke kerk vroeger kon kopen door aflaten te 
verdienen. 
De hemel was een soort grote tuin met een troon, 
waar een Hoofdman op zat met alleen maar heel 
goede mensen om zich heen, een groen oord met 
bomen en bloemen en engelen. Wat die engelen 
daar deden, werd in het midden gelaten. Waren zij 
misschien de originele bewoners en was de hemel 
misschien van hen en kwamen al die goede zielen 
met hun baas er later bij ?  
Het oudste woord dat het onnoembare vangt is de 
Tao, de Weg, een omschrijving voor de 100.000 
dingen die een mens op zijn weg tegen komt. 
De Chinese wijsgeer Lao Tzu was de eerste die 
probeerde het te omschrijven, en mismoedig 
schreef hij "zo gauw je het een naam geeft, is het 
Het niet meer ".  
Dat is de mens van nu. 
Wij voelen dat er een niveau is waar we niet bij 
kunnen komen; we mogen nu af en toe een tipje 
van het gordijn oplichten en zien dan dat er een 
nieuwe wereld, een nieuwe en andere dimensie is 
die we nog geen naam kunnen geven omdat hij 
nieuw is voor ons. 
Wij Spiritualisten weten dat die nieuwe dimensie er 
is. Misschien is dat die hemel wel die wij voelen. 
Alle individuen hebben een eigen wereld in zich, 
dus ook een eigen hemel, die we naar eigen inzicht 
mogen invullen.  Een naam voor dit fenomeen is 
niet te voorspellen. Doe het ook maar niet, want de 
mensheid is gek genoeg; als we niet meer om God 
mogen vechten, dan vechten we misschien om de 
voorstelling van de hemel! 
 
Tussenconclusie: 
Het is een thuis, want als wij als foetus de 
energiestootjes ontvangen die ons hart laat 
kloppen, dan zijn we onderdeel geworden van dat 
grote universum waar wij vandaan komen. 

Dat is ons huis en daar zullen wij naar terug gaan. 
Misschien mogen we nog eens naar de aarde of 
mogen we ergens anders heen, want ik denk dus 
dat we een klein onderdeeltje zijn van een niet te 
bevatten groot geheel. We zijn onverbrekelijk 
verbonden met elk atoom, elke electron in het 
universum en we zijn in trilling verbonden met alles 
wat bestaat. We zijn net zo groot als de zon of net 
zo klein. 
In dit verband een hemel te beschrijven is natuurlijk 
nonsens, ook al zitten er bepaalde beelden in ons 
hoofd.  De grote zieners hebben ons al op weg 
geholpen, want als deze opening in ons bewustzijn 
zich in één keer zou gaan manifesteren, zouden we 
allemaal gestoord worden en niet meer kunnen 
functioneren. 
We zien zeker in onze dromen stukjes van deze 
bestaansvorm.  
De hemel zoals bedoeld in de bijbel bestaat niet, 
zeker niet in die vorm. 
Maar wie dit wel een veilig gevoel geeft, moet dit zo 
houden, het belemmert alleen de vooruitgang in 
onze spirituele ontwikkeling.  
Onderzoek, en blijf onderzoeken. 
De verbinding met boven, zoals ik dit wel noem, 
begint in de geest met het opzij zetten van alle 
gedachten.  
Als dan de boel schoon en opgeruimd is, helder en 
open, komt na een stilte een zacht warm gevoel en 
het hoofd ontvangt dan informatie, doorgegeven 
door de gids, die je als een geboorterecht hebt 
gekregen. Erkennen en herkennen van je gids is 
een hoofdstuk apart. 
 
De hemel is alles wat ik niet kan vasthouden, zoals 
Liefde, Hoop, Vrede, Wind, Water, Leven, Lucht en 
de grond van het al, Aarde. 
Dus weer een conclusie en Lao Tzu heeft weer 
gelijk; zogauw je het een naam geeft, is het niet 
meer. 
Ik kan mijn eigen hemel scheppen en inrichten met 
alles wat mij dierbaar is.  Als ik religieus zou zijn 
kan ik ook mijn eigen hel scheppen, toch? 
De hemel is voor iedereen.  
En geloof je in straf en boete, dan is ook de hel 
voor jou.  
De astrologie bewijst elke keer weer, dat wij een 
onderdeeltje zijn van het grote planeten- en 
sterrenstelsel.  
De Maya bewezen al dat wij in trilling zijn met het 
hele universum. 
De Egyptenaren namen de alleroudste 
overleveringen serieus en richtten zich naar het 
universum. 
De indianen en hun sjamanen hadden hun eeuwige 
jachtvelden. Die waren ook ergens boven. 
Germanen en alle volkeren van Europa hadden hun 
eigen manieren om in contact te komen met een 
hoger niveau. Zij zijn als heidenen verketterd, en 
werden vervolgd om hun inzicht. 
Gelukkig is in de Westerse wereld in de vorige 
eeuw weer een begin gemaakt om de verloren 
wijsheid weer op te pakken en er op een goede 
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manier mee om te gaan en de opgedane 
wetenschap te verbreiden.  
Wij hebben een groot voordeel, wij weten dat er 
leven is na de dood. Er is op vele manieren contact 
gelegd met dat volgende niveau en de berichten tot 
nu toe zijn zeer hoopgevend. 
De reddingséances, de ontwikkelingscursussen, de 
honger van de mensen om hun gaven, hun talenten 
waarvan ze weten dat die er zijn, te ontdekken... 
dat alles heeft een groter publiek aangesproken. 

De hemel is Liefde 
Die liefde is de kracht die ons leidt, die ons eigen 
ego omspoelt, zodat we kunnen uitdelen. Liefde is 
universeel, liefde is een taal die iedereen begrijpt. 
Liefde is de ultieme trilling waardoor we ons kunnen 
verbinden met een ander.  
Die trilling laat ons van muziek genieten, van tonen, 
van geluid, van kleuren, van alles waarmee we in 
trilling kunnen zijn.  
Die hemel. 

 
 
 
 
LITTLE UNITY 
Loes Modderman 
 

Soms zou je bijna gaan geloven aan reïncarnatie van dieren naar 
mensen en andersom. 
Dieren kunnen zo menselijk zijn in hun gedrag dat je gaat twijfelen aan 
hun dierlijkheid.  
Maar wat we er ook over denken, hier is een prachtig verhaal uit FATE 
Magazine, verteld door iemand die het heeft meegemaakt. 
 
"Het was een mooie zondag in 1979, en de dienst in de Unity kerk in 
Venice, Florida was net begonnen toen een laatkomer door de open 
deur binnenwandelde en aan de voet van het altaar ging zitten. 
Een kerkganger wilde haar naar buiten brengen. Maar dominee Mary 
glimlachte, en zei: "als ze erbij wil zijn dan is ze van harte welkom". 
De poes bleef.  

Vijf jaar lang kwam ze iedere zondag. In haar eentje, en steeds zat ze op dezelfde plaats voor het altaar. 
 
Waarom het dier had besloten Unity op te zoeken en als haar kerk te adopteren was een mysterie.  
Ze was er altijd, en voelde dus blijkbaar perfect aan wanneer het zondag was en tijd om naar de kerk te 
gaan. Ook bij bijzondere gelegenheden in de gemeenschap was ze stipt aanwezig. Hoe ze dat allemaal 
aanvoelde begreep niemand. 
Nooit kwam de poes naar de kerk als er niets te vieren was. Door de week bleef ze thuis. 
Iedereen raakte aan haar gehecht, ook mensen die zeiden niet van katten te houden wist ze met haar 
charmes over te halen. Iedere zondag zat ze voor het altaar te spinnen, en alle gemeenteleden werden 
door haar begroet. 
Little Unity, noemde men haar. 
Bij navraag bleek dat ze thuishoorde bij een ouder echtpaar dat een halve mijl van de kerk woonde, 
ergens buitenaf. Zij waren geen lid van de kerkgemeenschap en kwamen er zelf nooit... 
  
Maar toen kwam er een zondag zonder Little Unity. En nog een. Dominee Mary ging naar de mensen van 
wie de poes was, en vroeg waarom ze niet meer kwam. 
Het dier bleek ernstig ziek te zijn; ze had leukemie. 
Als vanzelf stroomde er geld binnen om Little Unity voor behandeling naar de beste kliniek te brengen, 
maar ze was niet meer te redden. De hele kerk was aangeslagen toen de dominee vertelde dat ze was 
gestorven.  
De diensten waren daarna niet meer hetzelfde, en ze werd door iedereen gemist. 
 
Aan een kant van het altaar hangen goudkleurige plaquettes waarop de namen staan van gestorven 
gemeenteleden.   
Een van die namen is 'Little Unity'. 
We vonden het terecht haar daar een plaats te geven. En we zijn ervan overtuigd dat ze een plaats heeft 
in de kattenhemel. Die heeft ze verdiend met haar trouw, vertrouwen, kameraadschap en vooral: liefde. 
Wanneer de deuren openstaan en er waait een briesje binnen, dan rinkelt haar gouden plaquette, alsof 
ze wil zeggen: "Ik heb jullie niet verlaten. Ik ben nog steeds bij jullie." 
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VOLLEDIGE  
VRIJHEID 
Henny Perrée   
Ontvangen; zaterdag 20 
maart 2010. 
   
Is een toestand 
waarin we mogen 
gaan in totale Liefde 
voor Alles en 
Iedereen. 

Het is de weg die hier op aarde de 
mogelijkheid geeft om dit te leren  
beheersen. 
Wat een totale beheersing is dit om te 
overbruggen. 
U doet dit niet in een keer, daar gaan 
diverse levens overheen. 
Om je niet te laten overheersen is een 
groot gebeuren, om dit onder  je 
beheersing te krijgen. 
Maar  ook het omgekeerde dat U de 
ander niet overheerst. 
 
Het is een strijd die U allen zult mogen 
machtig worden. 
De pure Liefde van U zelf kan dit voor U 
gaan beheersen. 

De mens is nog steeds in strijd met zich 
zelf. 
Indien U de pure Liefde voor U zelf heeft 
bereikt, zal het voor U  sneller gaan  
om het los te laten – met uw naasten. 
Ieder voor zich heeft zijn eigen recht. 
Hoe uw medemens het doet  -  zult U 
niet overheersen. 
 
Schenk uw naasten alleen Liefde vanuit 
uw Hoger Zelf. 
Aandacht vanuit uw Pure Zijn. 
Het is een vervelende eigenschap van de 
mens  -  de jaloezie. 
Waarom hij en niet ik. 
U kunt hier dieper op ingaan via uw 
meditatie in de stilte. 
Alles heeft zijn tijd nodig. 
U alleen wordt geregeld aangeraakt om 
Uw Hoger Zelf aan te spreken. 
Dat  Inzicht te krijgen waar  U klaar 
voor bent. 
 
Laat het tot U doordringen. 
 
 

 
 
RECEPT 
Loes Modderman 
 
De laatste tijd horen we regelmatig wat over de 
werking van placebo's in de geneeskunde.  
Er wordt veel onderzoek naar verricht hoe het kan 
dat 60% van de mensen die een nep-pil krijgen 
zonder zich daarvan bewust te zijn, daar baat bij 
hebben. Het geheim zit 'm natuurlijk zowel in ons 
flexibele lichaam als in onze flexibele geest.  
Maar dan hebben we wel artsen met toewijding en 
charisma nodig, en daar mag het tegenwoordig nog 
wel eens aan ontbreken. 
 
Hoe dan ook: het verschijnsel is niet van deze tijd 
alleen. Dokters in de geschiedenis wisten ook dat 
de geest een machtige partner is om hun vaak 
onbeholpen medische vaardigheden te 
ondersteunen. Ook al beschikten ze niet over 
would-be pillen, hun persoonlijkheid was minstens 
zo geneeskrachtig. 
Het kan zijn dat de patiënten ook wat minder bij de 
tijd waren en wat makkelijker te beïnvloeden. 
 
Uit 'Borderlands', een Engels Spiritualistisch 
tijdschrift uit 1897, vond ik enkele fragmenten over 
artsen die wel een heel opvallend soort placebo 
leverden....: 
 
 
 

 
 
 
Patiënten met malaria bleken te genezen door ze 
een stuk papier  met het onzinwoord 'FEBRIFUGE'  
te geven, vergezeld van de instructie om iedere dag 
een letter van het woord af te knippen. 
Dat hielp. 
 
Een patiënte die een blaar had kreeg een 
geschreven recept, met de instructie dat middel aan 
te brengen op de blaar. Ze nam dat letterlijk, en 
legde het papiertje tegen de pijnlijke plek.  
Die genas. 
 
Een man die een 
koliek had kreeg 
een recept mee 
en de instructie 
over enige 
dagen terug te 
komen.  
Bij de volgende 
afspraak was hij 
kerngezond: hij had het recept opgegeten. 
 
De gezondheidszorg kan beslist een stuk 
goedkoper....  
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SPIRITUELE HEALING (2) 
Peter M. van Veldhoven 
 
Spirituele Healing moet je doel zijn en je moet 
ervoor geschikt zijn. 
Bedenk dat alles wat ik hierna schrijf over Spirituele 
Healing te maken heeft met mijn ervaringen en 
contacten met Gene Zijde. Dat betekent: goed 
luisteren, leringen verwerken, overal bij 'ingewijden'  
informatie vandaan halen, een strakke discipline en 
erachter komen dat je nooit uitgeleerd raakt. 
De wijze van healing gehanteerd door de priesters 
uit het oude Egypte - strakke discipline - spreekt mij 
erg aan. De priesters wisten zelfs op welk uur van 
de dag, astrologisch gezien, een mens het beste 
geheald kon worden. 
Bij het hanteren van deze strakke discipline, vindt 
op het vlak van healing in jezelf de gewenste 
verdieping plaats, natuurlijk afhankelijk van je 
getraindheid. 
Ik heb er alleen al enkele jaren over gedaan om 
absoluut niet helderziend te gaan zitten kijken als ik 
met spiritueel healen bezig ben, omdat 
helderziendheid een ander trillingsgetal heeft.  
Dat wil zeggen dat je dan energie weghaalt bij 
degene die je healt. Je moet het lef hebben je over 
te geven en het initiatief over te laten aan Gene 
Zijde. Wie beter dan Gene Zijde weet wat het best 
geschikt is voor degene die je wilt healen. 
 
Ik ben tot op heden véle malen door Gene Zijde, 
onmiddellijk, gecorrigeerd als ik iets verkeerd deed. 
Ook de healer bevindt zich op een ander 
trillingsgetal tijdens de healing. 
Je kunt je voorstellen, dat als de te healen persoon 
op een bepaald niveau wordt geheald en ik mijn 
concentratie verlies, het niveau door Gene Zijde 
niet vastgehouden kan worden. Als je niet de 
discipline vasthoudt, vindt er geen juiste Spirituele 
Healing plaats op het niveau dat kan worden 
gehanteerd. 
 

Weet dat ieder mens geboren op aarde, vanaf de 
geboorte een 'Persoonlijkheid' van Gene Zijde bij 
zich heeft - als het ware tegen je aangeplakt - die je 
hele leven bij je blijft.   
Kort gezegd noemt men dat je 'controle'. 
Voor zover mijn ervaring strekt zal de healing plaats 
vinden met medewerking van jouw Controle en de 
Controle van de te healen persoon. Het is 
gebruikelijk dat de Controle de werkelijke healing 
over laat aan andere persoonlijkheden aan Gene 
Zijde, zowel op lichamelijk dan wel geestelijk 
gebied. 
Jarenlang oriënteerde ik mij breed op het spirituele 
vlak, waarna ik er op een gegeven moment achter 
kwam, dat ik geschikt was voor Spirituele Healing 
en dat Gene Zijde op deze manier met mij kon 
werken. 
Met dit alles wil ik niet zeggen dat ik andere wijzen 
van healing afwijs, zoals bv. magnetiseren en Reiki. 
Ieder mens is anders gepoold. 
Als je kiest voor Spiritual Healing moet je jezelf vele 
malen trainen om energie van jezelf, je aarde-
energie, je kosmische energie in je bekken te 
verenigen, waarna jouw energie ontstaat die je 
aanbiedt aan Gene Zijde, die daar dan mee kan 
werken. Ook energie van Gene Zijde wordt 
gebruikt, en de energie van de te healen persoon. 
Ik heb bewondering voor de energiemogelijkheden 
van Gene Zijde. 
Ik weet dat ik afhankelijk ben van mijn staat van 
ontwikkeling om de 'mogelijkheden' van Gene Zijde 
te begrijpen. Het gebeurt nog wel eens dat de 
persoon die geheald wordt met zijn bewustzijn een 
stukje uit zijn lichaam wordt getild, zodat Gene Zijde 
gemakkelijker met het lichaam bezig kan zijn, en 
zodat het bewustzijn zich er moeilijker of helemaal 
niet mee kan bemoeien. De betreffende persoon 
wordt dan in een licht veranderde staat van 
bewustzijn gebracht. 
In het volgende nummer van HN wordt verder 
ingegaan op de werkelijke Spirituele Healing. 

 
 

SCHEDELS 
Onze buurvrouw draagt een zilveren doodskist om haar nek. Ongeveer 10cm lang, met een kruis erop. 
Haar idee van christelijk. Voor de meeste mensen minstens morbide. 
Ons is in het verleden vaak verweten dat we als Spiritualist teveel met de dood bezig zijn en te weinig 
met het leven. 
Waar of niet waar, in de 19de eeuw was preoccupatie met de dood een goede gewoonte, en 
Spiritualisten vormden daarop geen uitzondering, al zagen ze het hiernamaals wat positiever dan de 
meesten. 
In onze tijd zijn we gewend dat hardrockers met schedels en andere symbolen van dood en geweld hun 
identiteit vormgeven. Ik denk dan altijd aan de man van de waterkristallen, Masaru Emoto, die rijst heeft 
laten bederven door er een etiketje 'sterf' op te plakken. We kunnen ons met terechte zorg afvragen wat 
er met onze jongeren gebeurt die zich vrijwillig behangen met helse symbolen, en hun muzikale 
voorkeur laten uitgaan naar dreunend zwarte aanslagen op hun aura.  
Wat bezielt ze? En wat doet het met hun ziel? 
Hoe komt het toch dat mensen flirten met dood en verderf, alsof het rozengeur en maneschijn is? 
Ik weet het niet, en u waarschijnlijk ook niet. Psychologie schiet hier tekort. 
Maar wat ik wel denk te weten is dat er occulte krachten aan het werk zijn waar we niet te makkelijk over 
moeten denken. Soms ben ik blij dat ik niet helderziend ben. 
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BOEKBESPREKING 
Leo Wiering 

 
Vicky Gabriel, 
Handboek 
Toverspreuken en 
Rituelen - Maak 
gebruik van 
magische krachten 
om uw leven positief 
te beïnvloeden en 
onheil af te weren. 
Uitg. Deltas 2003 
 
Bij mijn maandelijkse 
'strooptocht' langs de 
boekhandels in de 
binnenstad van 
Arnhem zag ik eind 

vorige herfst bij de Bijenkorf afgeprijsde boeken 
liggen. Bovenstaande was daar een van.  
Het intrigeerde me, ik kocht het en ik heb er nog 
geen moment spijt van gehad.... 
 
Wij mensen hebben iets met 'krachttermen'.  
Vloeken horen daar ook bij, maar daar doe ik hier 
verder niets mee.. Wie heeft als kind nooit een 
'toverspreuk', die al gangbaar was in de vroege 

middeleeuwen "Hocus pocus Pilatus pas" gebruikt? 
Er zijn meer voorbeelden, echter waar het om gaat 
is dat woorden en spreuken een uitwerking hebben. 
Woorden hebben kracht. 
 
Het boek 'Toverspreuken en Rituelen' kan ons leren 
daar op een verantwoorde manier mee om te gaan. 
Door spreuken kun je de magische krachten in 
jezelf positief beïnvloeden. Magie is altijd goed (of 
'wit') als je jezelf en anderen er niet mee benadeelt 
('zwart'). De schrijfster sluit heel nadrukkelijk zwarte 
magie uit! 
 
Het boek heeft een duidelijke indeling: 
Een verkennend hoofdstuk, waarin wordt 
gesproken over de ouderdom van spreuken en de 
kracht van woorden. 
Deel I behandelt de grondslagen van de 
spreukenmagie. 
Deel II gaat over de magische rituelen voor het 
dagelijks leven. Er wordt gewerkt met enkele 
praktische oefeningen, waaronder twee 
opladingsoefeningen en een concentratie-oefening. 
Een register sluit het boek af. 
 
Veel komt aan bod, niet allemaal op te noemen, 
maar voor wie geïnteresseerd is zeker de moeite 
van het lezen waard. Je wordt er innerlijk 
weerbaarder door. En dat is al heel wat. 

 
 
 
 
KERK EN PARANORMAAL (2) 
Leo Wiering 
 

Het is algemeen bekend dat kerken, 
groot en klein, sterk afwijzend staan 
tegenover het paranormale.  
Ze spreken dan over bijgeloof, 
demonische influisteringen, magische 
rituelen...behekst....En ongetwijfeld is 
deze 'kerkelijke' lijst nog veel langer! 
Maar wat velen niet weten en door de 
kerkelijke bedienaars ook nooit wordt 
toegegeven: in de kerken schuilt nog 
heel wat aan paranormaliteit. Alleen 
heeft met het 'beestje' een andere 

naam gegeven. En onder die naam is er geen enkel bezwaar meer! 
 
In de paranormale wereld is het zuiveren van een woning om 'kwade geesten' te verdrijven heel 
gewoon. Met wierook, kaarsen en spreuken wordt het huis gezuiverd. Zonder kwade invloeden kan 
het huis bewoond worden. Voor de kerk heb je dan te maken met bijgeloof. Maar, met bijna hetzelfde 
ceremonieel en attributen als wijwater, wierook, kaarsen en gebeden geef je het een andere naam. 
Op verzoek komt dan de bedienaar van de kerk om je huis 'in te wijden'. 
Rond 6 januari, feest van Driekoningen, worden in sommige streken van Duitsland en Oostenrijk zelfs 
afweertekens op de bovendorpel van de deur geplaatst: bv. + C M B 2010  Met deze tekens is het 
huis gevrijwaard van ongeluk. De drie koningen heten: Caspar, Melchior en Balthasar. Voor de 
gelovige betekenen de letters echter: Christus Mansionem Benedicat (Christus brengt dit huis zegen). 
 
Toen het Christendom in de Germaanse wereld kwam, had de kerk de soepelheid om zich aan te 
passen en eventuele heidense gebruiken christelijk te maken. Jammer dat die soepelheid tot 
krampachtigheid verworden is! 
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INTERVIEW  met MARIA MORAES 
Loes Modderman 
 

Maria, fijn dat je 
dit interviewtje 
met ons wilt 
hebben. Ik ga je 
een paar vragen 
stellen. 
De meeste lezers 
van dit blad weten 
niet veel over het 
Spiritisme.   
- Misschien kun je 
in een paar zinnen 
vertellen hoe het 

Spiritisme is ontstaan en waar het op is 
gebaseerd?  
Het Spiritisme is ontstaan in Frankrijk met de 
publicatie van Het Boek der Geesten door * Allan 
Kardec op 18 april 1857. De Spiritistische Leer is 
gebaseerd op drie aspecten: wetenschap, filosofie 
en religie. De Spiritisten geloven in God, in de 
onsterfelijkheid van de ziel, in reïncarnatie, in de 
communicatie met de geesten, in de wet van 
oorzaak en gevolg, dat ieder mens over een vrije 
wil beschikt en dat de aarde niet de enige 
bewoonde wereld is.  
  * Allan Kardec is het pseudoniem van de Franse 
onderwijskundige Hypolite Léon Denizard Rivail. 
Professor Denizard Rivail was zeer bekend in 
wetenschappelijke kringen en, om elke verwarring 
te voorkomen, nam hij het besluit om het Boek der 
Geesten te tekenen met een pseudoniem, hij 
gebruikte hiervoor een naam die hij in een 
incarnatie als druïde gedragen had: Allan Kardec.  
   
- Jij komt zelf uit Brazilië.  Daar heeft het Kardec 
Spiritisme miljoenen aanhangers.  
Heb je een verklaring voor de populariteit van 
het Spiritisme in jouw eigen cultuur?  
Brazilië is een jong land met een bevolking die een 
mengeling is van verschillende rassen. De 
Portugezen hebben het land gekoloniseerd in de 
16e eeuw en in dezelfde eeuw werden Afrikanen 
als slaven naar Brazilië gebracht om op het land te 
werken, want de indianen die de inheemse 
bevolking vormden waren niet geschikt voor het 
werk op het land. De immigratie die daar in de 18e 
en 19e eeuw op volgde heeft de samenstelling van 
de Braziliaanse bevolking verrijkt met grote 
etnische groepen uit alle continenten.  
De Portugezen hebben hun katholieke geloof 
meegenomen en de Afrikanen hebben ondanks hun 
beperkte vrijheid hun geloof op een bepaalde 
manier behouden. Later werd dit geïntegreerd in de 
katholieke religie.  
De Brazilianen zijn dus opgevoed met het christelijk 
geloof en omdat het Spiritisme Jezus als een gids 
en lichtend voorbeeld voor de mensheid 
beschouwt, lag het voor de hand dat de Brazilianen 
het Spiritisme zouden accepteren. Maar het ging 
niet vanzelf. De eerste Spiritisten hebben veel 
moeite moeten doen om de eerste Spiritistische 
studiegroep die opgericht was in 1865 geregistreerd 

te krijgen, omdat deze studiegroep werd 
beschouwd als “een formele aanval op de rooms- 
katholieke waarheid”, de formele religie van het 
land. Deze situatie veranderde langzamerhand toen 
de *vijf boeken die de basis van de Spiritistische 
leer bevatten, werden vertaald in het Portugees en 
alle lagen van de bevolking toegang kregen tot de 
basisboeken in de eigen taal. Tegenwoordig telt 
Brazilië miljoenen Spiritisten en sympathisanten in 
het hele land.  
 * “Het Boek der Geesten”, “Het Boek der 
Mediums”, Het Evangelie volgens het Spiritisme”, 
“Hemel en Hel” en “Genesis”.  
   
-Het Spiritisme is een praktische overtuiging. 
Kun je wat meer vertellen over de rol van het 
Spiritisme in het sociale leven in Brazilië?  
In de religieuze beleving van de Spiritisten geldt 
“zonder barmhartigheid is er geen redding” en dit 
betekent veel in een land als Brazilië waar de 
sociale voorzieningen te wensen over laten. Dit is 
de reden waarom de meeste Spiritistische centra in 
Brazilië sociale activiteiten hebben zoals: 
Opvanghuizen voor straatkinderen, dagelijks 
uitdeling van maaltijden in arme wijken, 
kinderopvang van werkende moeders, hulp voor 
zwangere vrouwen, hulp voor ouderen, scholen, 
medische voorzieningen, ziekenhuizen enz. Een 
mooi voorbeeld hiervan is de stichting 'Mansao do 
Caminho', opgericht in 1952 door Divaldo Pereira 
Franco in de deelstaat Bahia. Wij hebben een video 
over Mansao do Caminho vertaald en op internet 
gezet onder de titel Opvanghuis. Je kunt op video 1 
en video 2 op onze site www.nrsp.nl klikken om 
deze te bekijken.  
   
- Je woont en werkt al een aantal jaren in 
Nederland en je bent de voortrekker van de 
Nederlandse Raad voor het Spiritisme - de 
NRSP . De afgelopen jaren hebben jullie al heel 
wat bijeenkomsten en symposia georganiseerd 
met een kleine groep mensen. Dat is een 
enorme prestatie.  
Nederlanders zijn heel anders dan Brazilianen.  
Wat zijn de dingen waar je tegenop loopt in 
onze cultuur, als het gaat om het verwezenlijken 
van jullie plannen en ideeën?  
Toen ik toevallig begin 2000 de vertaling van alle 
boeken van Kardec in verschillende Universitaire 
Bibliotheken in heel Nederland aantrof, ging er een 
wereld voor mij open. Uit de beschikbare informatie 
over het spiritistische verleden van Nederland blijkt 
dat in de tijd van Kardec en tot de Tweede Wereld 
Oorlog het spirit(ual)isme bekend was bij een groot 
deel van de Nederlandse bevolking. Tegenwoordig 
is het spiritisme veel minder bekend. Ik vroeg mij af 
wat de reden was dat het spiritisme de sociale 
onrust van de vorige eeuw niet heeft “overleefd” . 
Waarschijnlijk ligt het aan het feit dat in Nederland 
en ook in heel Europa men zich vooral bezig heeft 
gehouden met mediamieke fenomenen. Maar het is 
veel meer dan dat. De Spiritistische Leer zoals die 
door Kardec is geformuleerd houdt zich aan zijn 
drie aspecten: wetenschap, filosofie en religie.  
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Het religieuze aspect staat garant voor 
naastenliefde; niet aan anderen doen wat je voor 
jezelf niet wenst.  
De diepe boodschap van het Spiritisme is de 
verbetering van de mens en daardoor de 
vooruitgang van de mensheid.  
Onze uitdaging is de praktische toepassing van het 
Spiritisme bekend te maken aan onze Nederlandse 
broeders en zusters.  
 
- Een groot deel van jouw groep komt uit 
Brazilië en spreekt Portugees.  
Ik weet dat jullie moeite doen om materiaal 
toegankelijk te maken voor Nederlanders en ook 
op de bijeenkomsten tolken te regelen.  
Aan jullie inzet ligt het zeker niet, maar denk je 
dat de Spiritistische boodschap ook 
Nederlanders enthousiast kan maken, of is het 
cultuurverschil een obstakel?  
Het Spiritisme is een praktische overtuiging die 
handvaten aanreikt om een leven in evenwicht te 
leiden. Ieder mens beschikt over zijn/haar vrije wil 
d.w.z. je kunt doen wat je wilt maar je moet de 
gevolgen van je handelingen dragen. Wij zeggen 
als je rozen plant oogst je rozen maar als je onkruid 
plant oogst je onkruid.  
Wanneer men beseft dat het doen van het goede 
een weg is naar geluk, dan kiest men natuurlijk om 
zijn best te doen, afhankelijk van de graad van zijn 
of haar ontwikkeling.  
Het Nederlandse volk is een praktisch volk. Daarom 
denk ik dat het een kwestie van tijd is dat veel 
Nederlanders de Spiritistische leer zullen ontdekken 
en hun voordeel ermee doen in hun dagelijkse 
leven. Aan ons is de uitdaging om het Spiritisme 
bekendheid te geven zodat iedereen zijn eigen 
keuzes kan maken.    
   
- Een van de dingen die opvalt bij jullie is het 
werken met kinderen.  
Kun je iets vertellen over hoe Spiritistische 
gezinnen hun kinderen meenemen in hun 
overtuiging?  
In de Spiritistische activiteiten is plaats voor alle 
leeftijden. Het is heel plezierig met kinderen te 
werken. Wij zien de reïncarnatie als een 
mogelijkheid om zich te ontwikkelen in alle 
opzichten. De kindertijd is een belangrijke fase 
waarin de ziel toegankelijker is om te leren en 
eventuele slechte neigingen te verbeteren. In de 
activiteiten met kinderen wordt op speelse wijze de 
liefde voor onze Schepper, voor onze 
medemensen, voor de dieren, voor de natuur 
bijgebracht en het belang om het goede te doen in 
de maatschappij.  
Het Spiritisme wordt aan niemand opgedrongen, 
zelfs niet aan onze kinderen. Het is de taak van de 
ouders kinderen op een natuurlijk wijze kennis te 
laten maken met de Spiritistische leer. De kinderen 
doen mee met de activiteiten die binnen de 
Spiritistische centra voor hen georganiseerd 
worden door bijv. een les over de schepping.  
Wij bespreken de schepping met de kinderen aan 
de hand van concrete voorbeelden.  

- Welke mensen zijn voor jou een voorbeeld 
waardoor je je laat inspireren?  
Er zijn veel mooie voorbeelden van inspirerende 
mensen voor mij. Behalve het voorbeeld van 
Kardec zelf zal ik er nog drie opnoemen: Chico 
Xavier, een Braziliaans medium die zijn leven 
gewijd heeft aan zijn medemensen. Hij was een 
nederige man die altijd klaar stond voor iedereen 
die bij hem aanklopte voor spirituele hulp. Terwijl hij 
arm was heeft hij nooit een cent ontvangen van de 
opbrengst van de 423 boeken die hij geschreven 
heeft via automatisch schrijven. Alle auteursrechten 
heeft hij gedoneerd aan Spiritistische centra.    
Jean Guillaume Plate, de vertaler van de boeken 
van Allan Kardec. In een tijd dat er zelfs geen 
elektrische verlichting bestond heeft hij alle boeken 
van Kardec vertaald en uitgegeven op zijn eigen 
kosten. Behalve bewondering zijn wij hem ook 
enorm dankbaar voor deze erfenis.  
Natuurlijk is Divaldo Franco  mijn grote 
voorbeeld. Divaldo reist de hele wereld rond om de 
Spiritistische boodschap te verkondigen. In zijn 
lezing komt een positief beeld van de mensheid 
naar voren. Hij laat ons niet alleen met woord maar 
ook met zijn voorbeeld 
zien dat gelukkig zijn 
een kwestie van keuze 
is. Nogmaals verwijs ik 
naar de video over 
“Mansao do Caminho” 
op Youtube.  
   
- Hebben jullie 
plannen op korte 
termijn die misschien 
ook voor Harmonialeden interessant zijn?  
Momenteel zijn wij bezig met het voorbereiden van 
drie evenementen in het najaar:  
- Een bijeenkomst met kinderen, jongeren en 
volwassenen op 20 juni in Nieuw Vennep  
- De 9e Jaarlijkse Bijeenkomst op 12 september in 
Amsterdam. Het thema van dit jaar is “Vergeving”.  
- 1e Nederlandse Congres over Geneeskunde en 
Spiritualiteit op 29 en 30 oktober in het Auditorium 
van de Vrije Universiteit. Binnenkort meer 
informatie op www.psyche-geneeskunde.org  
Bij deze nodig ik alle Harmonialeden van harte uit 
voor deze bijeenkomsten! Het zou fantastisch zijn 
als wij samen konden werken voor een betere 
wereld.  
   
- Wat is jouw persoonlijke droom voor de 
toekomst van het Spiritisme, zowel in Nederland 
als in je vaderland Brazilië?  
Diep in mijn hart hoop ik dat over enkele jaren alle 
boeken van Kardec in alle winkels in Nederland 
liggen opdat iedereen de troostende boodschap 
van het spiritisme binnen handbereik kan hebben. 
 
Maria, namens Harmonia hartelijk dank voor je 
medewerking en moge al je idealen 
werkelijkheid worden ! 
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                                    Ledendag  zaterdag 6 november 2010. 
                             adres: Zalencentrum “De Coehoorn”, Coehoornstraat 17, Arnhem. (t.o. NS) 

                            
                            Hoofdbestuur 

 
Het thema voor dit jaar is:  “Onverklaarbare natuurverschijnselen en energieën”. 
 
In het ochtendprogramma gaan we kennis maken met een fenomeen dat bij vele mensen verbazing en verwondering 
maar ook veel vragen oproept: Graancirkels. 
Regelmatig verschenen en verschijnen ze op de televisie, prachtige figuren en afbeeldingen. Ook via internet zijn er 
talloze voorbeelden van te zien. Maar….. hoe ontstaan ze, wie heeft ze gemaakt, wanneer zijn ze gemaakt, waarmee 
zijn ze gemaakt? 
Een man die er veel studie van heeft gemaakt en ons er alles over kan vertellen is Bart-Jan de Lorijn. Hij is al vele 
jaren gefascineerd door graancirkels en reist de laatste jaren regelmatig naar het graafschap Wiltshire in Engeland om 
daar dit veel voorkomende fenomeen te onderzoeken. Of zoals hij het zelf noemt om deze ‘tijdelijke tempels’ te 
ervaren. Deze ervaringen wil hij graag met ons delen. Hij omschrijft zijn lezing als volgt: 
 
Graancirkels, een groot mysterie in deze tijd.  
Met behulp van fraai beeldmateriaal wordt het fenomeen toegelicht, evenals de geschiedenis, afwijkingen aan planten,  aanwezigheid van 
lichtbollen, effecten op de gezondheid van mens en dier, ligging in het landschap, geometrie, relatie tot de kosmos en mogelijke verklaringen 
voor dit alles. 
 
Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 
10.00 uur:     Ontvangst en workshopindeling 
10.30 uur – 11.00 uur:  Meditatie: o.l.v. Anke de Jong 
11.00 uur - 12.30 uur:  Lezing: “Graancirkels, een groot mysterie in deze tijd” door Bart-Jan de Lorijn. 
12.30 uur – 13.45 uur:  Lunch 
13.45 uur - 15.45 uur:  Workshops: 7 stuks, hebben alle te maken met natuurverschijnselen of energieën. 
16.00 uur - 16.30 uur:  Afsluiting 
 
Op basis van uw aanmelding zult u indien mogelijk worden ingedeeld bij de workshop van uw 1e keuze. Bij teveel 
aanmeldingen voor deze 1e keuze dient u er rekening mee te houden dat u bij een andere workshop kan worden 
ingedeeld. U dient daarom ook een 2e keuze op te geven. U kunt kiezen uit de volgende workshops: 
 
1. “Graancirkels en Energiewerk”: Onderzoek en ervaar de transformerende werking van graancirkels. 
 o.l.v.: Bart-Jan de Lorijn & Anke de Jong  
2. “Piramidekrachten”: Ervaar hoe het voelt om middenin de energetische krachten van een piramide te zitten. 
 o.l.v.: Maarten & Lia van Sante 
3. “Werken met de wichelroede”: De wichelroede, bij uitstek een instrument om aardse energieën te ervaren. 
 o.l.v.: Chris Zoet   
4. “De werking van bergkristallen”: Leer omgaan met de helende krachten en energieën van bergkristallen. 
 o.l.v.: Diana Veer   
5. “Werken met de pendel”: Laat de pendel u verborgen informatie geven en ervaar deze ontvangen energieën.  
 o.l.v.: Peter Wauben   
6. “Klankschaal energieën”: Onderga de krachten en energieën veroorzaakt door klankschalen van kristal. 
 o.l.v.: Henk Koopmans   
7. “Ontmoetingen met Orbs”: Wat zijn Orbs? Alleen maar bollen van licht of toch geestelijke energieën? 
 o.l.v.: Manon Tromp   
 
  
U kunt zich opgeven voor deze ledendag via het aanmeldingsformulier dat u bij uw afdelingssecretariaat kunt verkrijgen . 
De deelnamekosten zijn dit jaar gesteld op € 26,00 dit is incl. lunch en 2 consumpties. U dient de deelnamekosten aan de 
penningmeester van uw afdeling te voldoen gelijktijdig bij uw aanmelding. Uw treinkosten worden vergoed, wij vragen u 
gebruik te maken van speciale NS acties, uw kortingskaart te gebruiken of samen met iemand te reizen die zo’n kaart heeft. 
Voor het aanmeldingsformulier en het laatste nieuws over deze dag:  http://www.harmonia-nl.org/LD10/LD2010.html 
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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 
Elgin, Duane * Het levende universum 19,90 
Emoto, Masaru De boodschap van water 17,90 
Emoto, Masaru * De geneeskracht van water 29,90 
Ferrini, Paul Terug naar onschuld, Reflecties vh Christusbewustzijn 14,90 
Fontana, David * Na de dood…Wat kunnen we verwachten? 19,90 
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 
Haich * Inwijding 19,90 
Hanneman, Holger Praktische gids voor voetreflextherapie 11,95 
Herriott, Alain&Jody * Transformatie door Quantum Touch 27,90 
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 
Jones, Marie / Flaxman * Resonantie, als universeel en verbindend principe 29,90 
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 
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 
O’Hara, Nancy * Een stil plekje Innerlijke vrede: overal, altijd 19,90 
Peters, Ton * Creatief inzicht door Tarot 19,90 
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 
Schaap, Nynke * Kon je maar even mij zijn… een nieuwetijdskind  18,90 
Slavenburg, Jacob Het Thomas Evangelie tekst en toelichting 9,90 
Starbird, Margret Maria Magdalena, Bruid in ballingschap 17,95 
Stolp, Hans * Engelengebeden 12,50 
Stolp, Hans * De levensopdracht van nieuwetijdskinderen  14,90 
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 
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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 
 
Ankertjes: per 1 januari € 6,= per stuk; bij ons nog oude prijs 
Brouwer, Y. en D. Het ABC van NLP (211) 5,00 
Chandu, J.F. Practische handschrift-boekje (96) 5,00 
Chandu, J.F. Het praktische pendelboekje (5) 5,00 
Coit, Lee Luisteren naar je innerlijke stem (135) 5,00 
Delnooz, F.& Martinot, P. * Hulp en inzicht rondom sterven (333) 6,00 
Dongen, H. van Para? Normaal! (201) 5,00 
Gieles, M. Dood zijn bestaat niet (312) 5,00 
Huibers, Jaap Het Aquariustijdperk…nog 2 exemplaren 5,00 
Kluwer, Paul Bezinning op leven en dood (266) 5,00 
Laddon, Judy Ontsluiering (113) 5,00 
Langedijk, P. Gevoeligheid, hoe ga je er mee om (194) 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 (62) 5,00 
Liekens, Paul Karma en levensbestemming (102) 5,00 
Liekens, Paul Leven -gezond, bewust en gelukkig…nog 2 exemplaren 5,00 
Liekens, Paul NLP en spirituele ontwikkeling (219) 5,00 
Liekens, Paul Reïncarnatie (88) 5,00 
Liekens, Paul / de Graaf * 2012…en daarna!? (322) 6,00 
Messing, M. Van levensboom tot kruis (200) 5,00 
Oldenburger, E. De tarot als sleutel tot inzicht 2, 3 of 4; elk 1 exemplaar! 5,00 
Ostaden, A. van * Droomsymbolen, wegwijzers in je leven (197) 6,00 
Passé, A. * Je nieuwe ik is niet je ego (334) 6,00 
Rendel, P. Over chakra’s (18) 5,00 
Rundqvist, R. * Bezield leven (335) 6,00 
Rundqvist, R. Creatief omgaan met dromen (169) 5,00 
Rundqvist, R. Kinderen en dromen…nog 1 exemplaar 5,00 
Rundqvist, R. * Omgaan met verlies (203) 6,00 
Salajan, J./Cornelissen Werkboekje Bach-remedies (83) 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/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


