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VAN DE VOORZITTER 
 
Even voorstellen, 
 
Op 29 mei heb ik, Maarten van Sante, mij 
beschikbaar gesteld voor het voorzitterschap van 
het hoofdbestuur van Harmonia Nederland. 
Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering op 29 
mei j.l. bleek dat er binnen de afdelingen geen 
gegadigden waren om deze taak van Tineke de 
Ruiter over te nemen. 
Tineke heeft een jaar geleden al aangegeven met 
het voorzitterschap te willen stoppen omdat ze het 
na 10 jaar wel genoeg vond. Toen ook bij die 
gelegenheid niemand zich meldde heeft ze het nog 
een jaar langer op zich genomen.  Ze is nu 11 jaar 
het gezicht van Harmonia geweest en het zal niet 
makkelijk zijn in haar voetstappen te treden.  
Met de gedachte te kunnen rekenen op Tine, Goos 
en Rob, durf ik deze uitdaging zeker wel aan en zal 
ik mij er naar vermogen volledig voor inzetten. 
Ik heb aangegeven de taak van voorzitter in ieder 
geval voor één jaar op mij te willen nemen. 
Tine en Goos hebben echter tijdens de vergadering 
aangegeven dat zij volgend jaar ook hun functie 
willen neerleggen. Er moet nu dus wel serieus 
worden nagedacht over opvolging.  
 
Sinds 1995 zijn mijn vrouw Lia en ik lid van 
Harmonia, afdeling Arnhem. Sindsdien hebben we 
eigenlijk maar weinig avonden gemist. We waren al 
enige tijd op zoek naar een vereniging waar we 
onze ideeën konden delen met anderen en 
gelijkgestemden.  
Vanaf 1997 zit ik in het bestuur van de afdeling 
Arnhem. Eerst als algemeen lid, daarna als 
secretaris en vanaf 2000 als voorzitter. 
Voor diegenen die vaker op de Harmonia 
ledendagen in Arnhem zijn geweest; diegene die de 
muziek draaide aan het begin en eind van de dag in 
zaal 1 van de Coehoorn - dat ben ik.  
Zoals u leest ben ik iemand van weinig woorden en 
zeker tekst, maar ik luister graag naar meningen en 
wat anderen te zeggen hebben. Van daaruit trek ik 
in overleg mijn plan.  
Ik vind het een hele eer deze taak van Tineke de 
Ruiter te kunnen overnemen en vertrouw erop het 
net zo goed te kunnen doen als zij het al die jaren 
heeft gedaan. 
 
Ik hoop jullie in goede gezondheid op 6 november te 
mogen begroeten in de Coehoorn in Arnhem en zo 
nader kennis te kunnen maken. 
Het bestuur heeft geprobeerd er weer een 
gevarieerd programma van te maken waar ieder wat 
aan heeft. 
Er is altijd iets nieuws aan onze ontwikkeling toe te 
voegen en dat kunnen we alleen zelf ontdekken als 
we onszelf toestaan om te leren en te ervaren.  
Laten we er samen een goed jaar van maken. 
Ik heb er zin in! Tot ziens in Arnhem, 
 
Maarten van Sante 

 
 
VAN DE REDACTIE 
 
We hopen dat u een fijne vakantie hebt gehad en 
dat u met zin aan het nieuwe Harmonia seizoen 
begint. 
In dit nummer vindt u weer een aantal hopelijk 
interessante informatie, artikeltjes en een interview. 
In de laatste weken kwamen er gelukkig enkele 
mooie bijdragen uit het land binnen, waar we erg blij 
mee zijn. Hartelijk dank aan de inzenders! 
 
Het is vakantie geweest en heel erg warm, dus niet 
de beste omstandigheden om schriftelijke 
inspanningen te leveren. Maar misschien wilt u 
allemaal eens denken of u in deze maanden niet 
iets hebt beleefd, gefotografeerd of gelezen waar u 
een ander in wilt laten delen. Vakanties kunnen 
soms heel inspirerend zijn! 
 
Wat de kunst op de voorkant betreft, daar is niets 
voor aangeleverd. Dus deze keer geen 'In the 
Picture' .  We moesten onze toevlucht nemen tot 
een andere mogelijkheid om HN toch een kleurig 
uiterlijk te geven. 
Daarom nogmaals een UITDRUKKELIJK  verzoek 
aan alle mensen die zelf iets creatiefs doen met een 
spirituele achtergrond - tekenen, schilderen, 
aquarelleren, boetseren of fotograferen - om toch 
vooral iets in te sturen. Wees niet te bescheiden , 
en denk vooral niet dat een ander het wel zal doen, 
want als iedereen zo denkt..... 
 
Dus nogmaals: help allemaal mee om van dit blad 
iets moois en interessants te maken.  
Reacties op al geplaatste artikelen zijn ook van 
harte welkom! Uw mening en bijdragen worden 
enorm op prijs gesteld. 
We wensen u een mooi begin van het nieuwe 
seizoen! 
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DE FANTOOM PRIESTER VAN BEL 
Bron: Vincent Gaddis - in  FATE Jan 1951 
 

 
Het gebeurde op 
een stille avond in 
de lente, kort voor 
de eeuwwisseling.  
Dr. Hermann 
Hilprecht (1859-
1925), een 
bekende 
Assyrioloog van 
de universiteit van 

Pennsylvania, zat aan zijn bureau in z'n 
studeerkamer. Hij was bezig de laatste hand te 
leggen aan een boek: 'Oude Babylonische 
Inscripties' maar er zat hem nog iets dwars.  
Twee afbeeldingen van fragmenten van agaat - 
vingerringen waarschijnlijk - die gevonden waren in 
de tempelruïnes van Bel in Nippur lagen voor hem. 
Omdat de inscripties niet compleet waren, kon hij ze 
niet ontcijferen en ook niet met zekerheid de periode 
van herkomst vaststellen. 
Zijn vrouw kwam binnen. Mrs. Hilprecht keek naar 
de tekeningen. "Geef het toch op", zei ze, "de 
fragmenten zijn zo klein, hoe kun je nou ooit weten 
waar ze vandaan komen. En bovendien heb je 
beloofd morgenochtend de drukproeven naar de 
uitgever te brengen." 
Dr. Hilprecht schudde zijn hoofd. "Ik heb wel een 
idee waar de fragmenten vandaan komen", zei hij, 
"maar zeker weten is onmogelijk. Kon ik maar de 
originelen bekijken in het museum van 
Constantinopel!" 
"Tja", ze Mrs. Hilprecht, "dat kan nou eenmaal niet. 
Je bent doodop. Kom, we gaan slapen."  
Maar Dr. Hilprecht bleef puzzelen zonder een 
conclusie te bereiken. Hij was uitgeput en sloot zijn 
ogen. 
Buiten sloeg een klok 12 uur en een zachte bries 
blies de gordijnen bol in het halfopen raam. 

 
Er volgde een diepe stilte. 
Toen hield de tijd op te 
bestaan en de millenia 
werden overbrugd door een 
droom. 
Een lange, magere priester 
van het oude Babylon stond 
voor de slapende geleerde. 
Hij leek een jaar of 40 en 
was gekleed in een witte 
tuniek. 
Zijn zachte stem verraste 
Hilprecht. "Ik zal je helpen, 
ga maar mee" sprak de 
priester. 
Dr. Hilprecht stond op en 

volgde de vreemde bezoeker. De muren van zijn 
studeerkamer losten op en er was ook geen afstand 
meer. De twee mannen bevonden zich in een grote, 
schemerig verlichte kamer. 

"Waar ben ik?" vroeg de geleerde verward. 
"Je bent in Nippur, tussen Eufraat en Tigris", 
antwoordde de priester, "in de Tempel van Bel, 
vader der Goden." 
De wetenschapper keek om zich heen, naar de 
machtige muren van door de zon gedroogde stenen. 
"Kunt u me vertellen waar de verloren schatkamer 
van de tempel is? " Die vraag had Hilprecht en zijn 
vakbroeders al lang beziggehouden. 
"Aan de zuidoostzijde van de tempel", zei de 
priester, en hij bracht de verbijsterde geleerde er 
naar toe. 
In het midden van een lage ruimte stond een kist. 
Fragmenten van agaat lagen eromheen. 
"Ik zal je helpen", zei hij. "De twee fragmenten waar 
je zo mee bezig was horen bij elkaar maar het is 
geen vingerring, maar een oorring van de god 
Ninib." 
"Kun je me de originele inscriptie geven?" vroeg Dr. 
Hilprecht. De priester schreef zes lijnen origineel 
Sumerisch schrift in het stof van de muur, net 
duidelijk genoeg dat de wetenschapper het kon 
lezen. 
Toen veranderde de scène, en Hilprecht was terug 
in zijn studeerkamer, waar de fantoompriester nog 
steeds naast hem stond. 
Op zijn bureau lag een 
artikel. Het was een vertaling 
van een steen van 
Nebuchadnezzar waaraan 
Hilprecht samen met een 
Duitse professor werkte. 
"Je zit verkeerd", zei de 
priester, terwijl hij zijn vinger 
op het papier legde: "de 
vertaling is niet goed." 
En hij corrigeerde de tekst. 
Een zachte wind woei door 
het venster en de priester 
was verdwenen. 
 
Dr. Hilprecht opende zijn ogen en maakte zijn vrouw 
wakker. "Ik ben eruit! Het mysterie is opgelost!" riep 
hij. "Ik heb vreemd bezoek gehad in m'n droom!" 
Toen Dr. Hilprecht zijn nieuwe inzichten aan een 
collega vertelde, was die sceptisch. 
Maar een paar maanden later was hij in de 
gelegenheid de fragmenten in Constantinopel te 
onderzoeken. De droom-instructies konden 
bevestigd worden, en nu kon Dr. Hilprecht ook 
verklaren waarom er zoveel verwarring was 
geweest. 
Het mysterie van de fragmenten en hun herkomst 
was opgelost, en ook de plaats van de schatkamer 
kon nu verder onderzocht worden. De gecorrigeerde 
vertaling van Nebuchadnezzar werd later algemeen 
aanvaard.  
 
Maar een groter mysterie was er voor in de plaats  
gekomen: wat was er die nacht gebeurd, toen een 
priester van 32 eeuwen geleden een 19de eeuwse 
studeerkamer binnenwandelde? 
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De heer Chris van Beeten stuurde weer een aantal 
ervaringen in waarvan u er hieronder enkele vindt. 
Met zijn toestemming heb ik ze soms iets bewerkt 
en hier en daar samengevat. 
 
WAT IK HEB GEZIEN 
Chris van Beeten, afd. Amsterdam 

 
Mijn vrouw heeft van haar 
overgrootmoeder een foto 
geërfd die ze op de 
schoorsteen had geplaatst. 
Telkens als we langsliepen 

knipoogde oma met haar linkeroog. 
Dat duurde een paar maanden. Mijn vrouw werd er 
zenuwachtig van en heeft de foto opgeborgen.  
Een foto van een overleden nicht met wie ik nog 
steeds via Kruis en Bord contact heb, volgde mijn 
vrouw overal in de kamer. Zelfs als mijn vrouw met 
haar rug naar de foto stond voelde ze dat er naar 
haar gekeken werd. 
Misschien dat meer mensen zoiets meemaken? 
 
Jaren geleden zag ik op de TV een reportage over 
twee jongens die door landen in de Himalaya 
trokken. Zij maakten een processie mee waarbij een 
paar beelden werden rondgedragen. Toen een van 
die beelden in close-up op het scherm kwam, kreeg 
ik een knipoog van dat beeld, en later nog een keer. 
Tijdens een documentaire over Damian, een pater 
uit België die altijd tussen melaatsen had gewerkt, 

gebeurde hetzelfde. Men liet meerdere malen een 
foto zien van de geestelijke, en telkens als die foto 
op het scherm kwam gaf de pater een knipoog.  
Toen ik later die foto nog eens op de televisie zag 
werd er niet meer geknipoogd.  
De pater kende mij al. 
 
Mijn kinderen zijn ook paranormaal begaafd.  
Mijn dochter werkt op een kinderboerderij waar ook 
verstandelijk gehandicapten meewerken. 
Daar zag ze eens een jongen die in de lucht stond 
te praten. Mijn dochter zag verschillende mensen uit 
de geestelijke wereld. Die jongen praatte met zijn 
tweelingbroer die jaren geleden was overleden.  
Bij navraag bleek dat ook te kloppen. 
 
Mijn jongste kleinzoon is normaal geboren maar 
heeft een hersenvliesontsteking gehad toen hij twee 
was.  
Sindsdien kan hij soms dingen voorspellen of 
waarnemen die later waar blijken te zijn. Hij is nu 
zes, en hij wist lang voor de finales al precies hoe 
het met Nederland zou aflopen bij het WK. 
 
Mijn zoon is zanger en hij zingt het repertoire van 
André Hazes.Via het kruis en bord kwam ik erachter 
dat die mijn zoon helpt met zingen. Toen mijn zoon 
een keer moest optreden terwijl hij grieperig en 
slecht bij stem was, had hij achteraf het gevoel dat 
hij werd overgenomen. Dat optreden ging 
uitstekend. 

  
 

BOEKBESPREKING 
 

 
In 2005 verscheen de vertaling van een boekje van David Staume: Beginnersgids voor 
Pasgestorvenen. 
Toen ik het zag liggen bij De Slegte vond ik de titel grappig genoeg om het te kopen. 
Voor de meesten van ons bevat het boekje niet veel nieuws, maar het is wel een aanrader 
voor nieuwe leden, of voor mensen die op een overzichtelijke manier iets willen weten 
over het leven hierna, en alles wat in het leven daarvóór in die richting wijst. 
Het Voorwoord zegt het al: 
"De Beginnersgids voor Pasgestorvenen is geschreven voor overledenen. Mocht je echter 
de overgang nog niet hebben meegemaakt, dan stel ik voor dat je jezelf een glas wijn 
inschenkt, je nestelt in een comfortabele stoel en je laat meenemen voor een rondleiding 
door het buitengewone." 
 
Het boek is verdeeld in een flink aantal hoofdstukken, te beginnen met: Waar ben ik? 

Maar wie een soort 'Nederlands dodenboek' in de aloude tradie verwacht komt bedrogen uit. 
Dit boekje gaat net zoveel over leven als over dood. Het legt uit wat de gangbare opvattingen over het leven hierna 
zijn, en hoe het zit met energieën, de astrale wereld, liefde en haat, relaties, sexualiteit, chakra's en auras, 
natuurgeesten, gedachtenkracht, karma en Zelf - en nog veel meer. 
 
Het humoristische van de titel  wekt verwachtingen die in de tekst niet worden waargemaakt. Het is geen grappig 
boek, wat de tekst op de achterkant van het boek ook mag beweren. Hier en daar vond ik het zelfs tamelijk saai, 
maar dat is misschien persoonlijk. 
Maar het is wel een nuttig boek, denk ik, voor wie geen zin heeft in gedegen verhandelingen en het allemaal 
hapklaar bij elkaar wil hebben.  Waarbij we er goed aan doen te bedenken dat niemand precies weet hoe het zit, 
en dat ook dit boek weer een versie van de werkelijkheid is waar de voorkeur van de schrijver naar uitging. 
 
Het boek is uitgegeven bij Akasha, Eeserveen, en is 2de hands vanaf € 10.- verkrijgbaar, o.a. bij Bol.com. 
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ERVARING IN DE ZIEKENDIENST 
 
Kort geleden hielden we met een man of acht een 

ziekendienst die 
vanwege de 
vakantietijd bij onze 
voorzitter thuis werd 
gehouden. Het was 
mooi weer, en 
hoewel we de 
samenkomst binnen 
hielden, stond de 
deur naar de tuin 
wijd open. Achter in 
die tuin is een 

prachtig stukje natuur met een vijvertje, stenen, 
waterlelies en stromend kabbelend water dat door 
een steen heen wordt gepompt en klaterend in de 
vijver terechtkomt. Libelles, kikkers, mooie bomen en 
veel bloemen maken dat stukje tuin tot een perfecte 
plaats voor meditatie. Je wordt er als het ware naar 
toe getrokken, want er is zoveel moois te zien. 
Het is dan ook niet moeilijk om je voor te stellen dat 
ook natuurgeesten zich hier thuis voelen, en samen 
met de mensen hun best doen er iets bijzonders van 
te maken. 
 
Onder de ziekendienst, waarin ook een kwartiertje 
meditatie zit, was op de achtergrond voortdurend dat 
kabbelende water te horen. 
Bij de gebruikelijke rondvraag merkte een van de 
aanwezigen op dat hij steeds stemmen had gehoord 
in het geluid van het water, alsof er een gesprek 
gaande was op de grens van de hoorbaarheid. 

Iemand anders viel in: "Dat is precies wat ik ook heb 
gehoord! Het was bijna, maar net niet, verstaanbaar." 
We waren allemaal onder de indruk. Het leek zo 
ongewoon en tegelijk zo wonderlijk 'logisch'. Water is 
het ideale medium voor een doorgang naar een 
andere dimensie.  
Mensen met een tuin die zich er voor leent zouden 
een plek kunnen creeëren waar natuurgeesten zich 
thuis voelen, en zij misschien ooit een glimp van hun 
wereld kunnen gewaarworden. 
 
FLORIS HABETS schreef dit gedichtje over zijn 
ervaring: 
 
 
 

De waterval 
 
 

Wat klinkt er toch in 't ruisen van de 
waterval ? 

Met duizend kleine stemmen spreekt hier 
het heelal. 

En al wat eens gezegd is en wat verder 
zeggen zal, 

zweeft hier als verre echo van een 
elfenbal. 

 
 

 
 
 
 
DE SUTRA'S  

Zen-verhaal 
 
Tetzugen, een Japanse Zen monnik, besloot de Sutra' s van Buddha die tot dan 
toe alleen in het Chinees beschikbaar waren, in het  Japans uit te geven. 
De boeken zouden als woodprint (met houten blokken)  in 7000 exemplaren 
worden gedrukt. Dat was een immens karwei.  
Tetsugen begon daarom geld in te zamelen voor dit p lan, en hij reisde door het 
hele land. Een enkele keer kreeg hij goudstukken, m aar meestal waren het maar 
kleine bedragen die hij ontving. Maar iedere donor werd met dezelfde hoffelijkheid 
bedankt. 
 
Na 10 jaar had Tetsugen genoeg geld ingezameld om a an het werk te beginnen. 
Maar net in die tijd was er een grote overstroming.  Daarop volgde hongersnood.  
Tetsugen nam het geld dat hij voor de boeken had ge kregen om de slachtoffers te 
helpen. 
Toen begon hij opnieuw geld in te zamelen voor het drukken van de Sutra's. 
 
Een paar jaar later brak er een epidemie uit.  En w eer gaf Tetsugen al het geld weg 
om zijn volk te helpen. Opnieuw ging hij het land i n en vroeg hij de bevolking om 
bijdragen, en na 20 jaar werd zijn wens vervuld.  
De blokken waarmee de boeken zijn gedrukt zijn nu t e bezichtigen in een klooster 
in Kyoto. 
De Japanners vertellen hun kinderen dat Tetsugen dr ie sets van de Sutra's 
maakte, en dat de eerste twee onzichtbare boeken de  laatste - zichtbare - zelfs 
overtreffen. 
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PSYCHISCH SCHILDEREN 
Loes Modderman 

 
Er zijn in de geschiedenis van het 
Spiritualisme meerdere methoden geweest 
waarmee mediums samen met de 
geestenwereld portretten of andere kunst 
geschapen hebben. 
Het meest wonderlijke is de unieke kunst 
geweest van de zusters Bangs en de 
Campbell 'Brothers' , duo's van wonderlijk 
begaafde mediums in de 19de eeuw.  
Hun kunst 'onstond' als een soort neerslag.  
Daar kwam geen inmenging aan te pas. 
Toeschouwers zagen de portretten van hun 
dierbaren voor hun ogen verschijnen.  

 
Er zijn ook mensen die zich laten overschaduwen door kunstenaars in de 
andere wereld, en op die manier 'in de stijl van...' schilderen.  
De beroemdste voorbeelden daarvan zijn waarschijnlijk de Engelse 
Matthew Manning, en de Braziliaan Luiz Antonio Gasparetto, van wie 
filmpjes op YouTube te zien zijn. Zoek maar eens op! 

 
Misschien hebt 
u bij Harmonia 
wel eens een 
schilder -
medium 
meegemaakt; 
iemand die een 
portret tekent 
van degene die 
'aan de lijn' is.  
Iemand die op 
die manier 
grote 
bekendheid 
heeft gekregen 
is Coral Polge  
(1924-2001), 
een vrouw met 

een grote mediamieke begaafdheid en een aanzienlijk schildertalent. 
In haar autobiografie 'Living Images' vertelt Polge dat ze op haar eerste 
bezoek aan een Spiritualistische kerk in Engeland door een medium werd 
geïnformeerd over haar psychische gaven, waar ze op dat moment nog 
geen idee van had.  
Ze werd lid van een ontwikkelingsgroep voor mediumschap, maar daar 
kon ze haar unieke opdracht niet ontwikkelen. In tegenstelling tot andere 
psychische portretschilders zag Polge haar onderwerp niet, dus hoe 
moest ze ze dat dan schilderen? 
 
Na enige tijd begon ze in kleine kring te experimenteren. Ze zag haar 
gave als een vorm van fysiek mediumschap en de aanwezigen waren de 
'batterij-opladers' die haar manifestaties mogelijk maakten. 
Eerst ontving Polge alleen schrift. Onleesbaar, in de meeste gevallen. 
Later bleken het instructies te zijn en voorspellingen. 
Polge ontdekte dat het hielp als een van de aanwezigen zijn hand op haar 
rug hield. Zo ontstonden de eerste psychische tekeningen, heel 
verschillend van haar eigen 'aardse' werk.   
Polge's eerste portretten waren van haar eigen helpers. Van potlood ging 
ze over op pastels, een techniek waar ze geen ervaring mee had.  
Haar raad: neem het materiaal dat je gids voor je kiest, en niet dat wat je 
zelf zou willen gebruiken of wat een ander gebruikt. 
 

Dat  Polge van nature een 
goede tekenaar was hielp haar 
in haar pogingen. Iemand die 
niet kan tekenen zal ook met 
spirit-portretten grote moeite 
hebben, zegt ze. 
Polge's gids raadde haar af voor 
zichzelf te adverteren. "Je werk 
is genoeg reclame" zei hij.  
Polge werkte nu bij grotere 
spiritualistische bijeenkomsten, 
en had daar veel succes.  
Links is ze te zien met medium 
Stephen O'Brien. 
De kunst is je niet te laten 
beïnvloeden door je verstand, en 
ook niet door degene voor wie je 
het portret tekent, zegt Polge. 
Het is beter die niet in het vizier 
te hebben. 
Polge tekende vaak voor 
mensen die haar een brief 
stuurden. Foto's vroeg ze nooit. 
Een handgeschreven brief 
bracht het contact tot stand. 
Toen Polge een keer in de Royal 
Albert Hall optrad voor 6000 
mensen was ze behoorlijk 
nerveus, want het werken met 
een overhead projector had niet 
haar voorkeur. Gelukkig werkte 
ze samen met Gordon 
Higginson, een van de beste 
mediums uit die tijd.  
Succes verzekerd. 

In latere jaren gaf Polge 
cursussen op Stansted Hall voor 
aankomende psychische 
artiesten. 

Hier  twee 
indruk -
wekkende 
portretten 
van de 
spirit- 
gidsen van 
andere 
mediums. 
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KRAANVOGELS 
 
Misschien kent u ze wel: de Japanse 'origami' kraan vogels. 
De kraanvogel is in Japan een nationaal symbool.  
In de kunst, literatuur en folklore van Japan speel t de 'tsuru' een rol.  
Geen wonder, het is een prachtige vogel. 
In het hele Verre Oosten is de kraanvogel een symbo ol voor geluk en een lang leven, 
want hij leeft, volgens de traditie, 1000 jaar. 
 
Bijzondere betekenis kreeg de tsuru als symbool van  
vrede, door het verhaal van Sadako Sasaki, een meis je dat 

ruim 10 jaar na de bom op Hiroshima leukemie kreeg.  In het ziekenhuis leerde 
een vriendinnetje haar hoe ze een kraanvogel moest vouwen. Ze hoorde dat wie 
er 1000 vouwt een wens mag doen. Sadako maakte er 1 000 en meer, en als ze 
geen papier meer had gebruikte ze medicijnpapiertje s van patienten. 
Sadako stierf in 1955, 12 jaar oud. Ze werd een sym bool voor de japanse jeugd. 
Er zijn  boeken over haar geschreven, en een standb eeld van Sadako staat in het 
Hiroshima Memorial Park.  Op de voet staat "Dit is onze bede voor wereldvrede " 
Kinderen leggen origami kraanvogeltjes onder het mo nument.  
 
De geschiedenis van Sadako kreeg internationale bek endheid door het boekje 
'Sadako en de duizend papieren kraanvogels'  van Eleanor Coerr.  
In Japan is het een traditie om bijvoorbeeld jongge huwden een slinger van 1000 
kraanvogels cadeau te geven. 
 
 
De kraanvogels zijn niet moeilijk te vouwen. Als u zelf zin hebt om ermee aan de gang te gaan 
kunt u instructies vinden op internet of in een boe kje over origami. Origamipapier is in een 
kantoorboekhandel of in een handenarbeidwinkel te k rijgen. Als u wilt dat de kleuren goed 
blijven, neem dan geen gewone vouwblaadjes maar ech t origami papier.  Zelf heb ik 20 jaar 
geleden een slinger van 1000 kleurige kraanvogels g emaakt die na 20 jaar nog steeds even mooi 
is. Maar het hoeven er natuurlijk geen 1000 te zijn ; ook als enkeling zijn ze leuk als versiering of 
gift. 
 
Om te beginnen is dit misschien een handige site: 
http://www.onlineklas.nl/lessen/creatief/origamikra anvogel/origamikraanvogel.html  
 
Er zijn ook duidelijke filmpjes op YouTube die lang zaam genoeg zijn om méé te kunnen vouwen. 
Succes!! 
 
 
 
WAAR IS GOD? 

uit Psychic News 
 
Twee broertjes zijn altijd in de weer met kattekwaa d. De ouders krijgen er een 
staart van en vragen de pastoor of hij eens met ze wil praten. Dat wil de 
pastoor wel, maar met eentje tegelijk.  
 
Het jongste jochie zit tegenover de pastoor en er w ordt niets gezegd. 
Na een minuutje krachtmeten zegt de eerwaarde: "Waa r is God?" 
De jongen blijft hem aankijken maar geeft geen antw oord. 
Ook als de pastoor met strenge blik zijn vraag herh aalt, blijft de jongen 
zwijgen. 

Nogmaals stelt die luid dezelfde vraag, nu ongeduld ig en boos omdat de jongen geen antwoord wil geven.  
"WAAR IS GOD??" 
 
Tot grote verbazing van de pastoor springt de jonge n van zijn stoel en rent de deur en de kerk uit, na ar 
huis en regelrecht naar boven waar zijn broertje op  z'n kamer zit. 
Hij sluit de deur en hijgt: "We hebben een groot pr obleem: '' God is vermist en ze denken dat wij het 
hebben gedaan!"  
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SPIRITUELE HEALING  (3) 
Peter M. van Veldhoven - Afd. Arnhem 

Voortbouwend op de vorige afleveringen wil ik het 
hebben over Spirituele Healing discipline. 
In deze uitlegsituatie is gekozen voor de methode 
waarbij de te healen persoon op een stoel gaat zitten,  
de healer achter deze persoon gaat staan en dan de 
handen op diens schouders legt. 
Hieronder de opbouw van het healing-gebeuren: 
 
Er komt een cliënt bij de healer. Zij voeren een 
gesprek. Wat de cliënt aan de healer kwijt wil kan 
worden gebruikt. De vertrouwenssituatie die tussen 
beiden ontstaat mag door de healer nooit beschaamd 
worden. 
De healer zal moeten vragen of de cliënt de huisarts 
bezocht heeft. Een healer is geen arts!  
De verantwoordelijkheid ligt echter bij de cliënt. Het is 
gemakkelijker als er wel medische bemoeienis is. 
Zulke dingen moeten rustig worden besproken, zodat 
de cliënt weet wat hij al of niet kan verwachten. 
De cliënt wordt gevraagd te gaan zitten en zijn  
toestemming aan de healer te geven om diens 
handen op zijn schouders te leggen.  
De healer legt uit dat het even zal gaan duren, en dat 
het belangrijk is dat de client zich durft over te geven  
aan Gene Zijde. 
 
De healer gaat nu op een pas afstand van de cliënt 
staan en concentreert zich enige tijd op de healing. 
Daarbij raakt hij de cliënt nog niet aan. 

Hij trekt de aarde-energie via zijn voeten door zijn 
benen omhoog tot in zijn bekken. Vervolgens trekt hij  
de kosmische energie via zijn hoofd door zijn lichaam 
heen naar beneden tot in zijn bekken. 
De healer vraagt nu aan zijn Controle toestemming 
voor de healing van de cliënt. 
Dan trekt hij via zijn stuit de energie vanuit de aarde 
omhoog tot in zijn bekken.  
Na een gedegen training zal de healer een goed 
gebruik  kunnen maken van de stuitenergie 
(kundalini).  
Maar wees er voorzichtig mee en ga niet verder 
dan het bekken, anders kan de krachtige energie 
schade veroorzaken voor de healer. 
 
Er ontstaat nu energie in het lichaam van de healer 
die door Gene Zijde kan worden gebruikt. De healer 
moet  zich steeds terdege bewust blijven van zijn 
verantwoordelijkheid voor zijn cliënt en voor zichzelf. 
Op het moment dat de healer de healings-energie 
van Gene Zijde via zijn nek en rug voelt 
binnenkomen, doet de  healer een stap naar voren 
en legt de handen op de schouders van de cliënt. 
 
Tijdens het healings-proces is concentratie erg 
belangrijk. Op het moment dat de healer de energie 
van Gene Zijde voelt wijken, stopt hij onmiddellijk. 
Hij doet een stap naar achteren en dankt Gene Zijde 
voor de healing. 
Dat laatste doet ieder op zijn eigen manier. 
 
De healer vraagt dan aan Gene Zijde om de cliënt af 
te schermen, zodat de ontvangen energie zo lang 
mogelijk bij de cliënt blijft. Vervolgens vraagt de 
healer zelf om bescherming, want ook de healer is 
kwetsbaar en dient goed voor zichzelf te zorgen. 
Dan gaat de healer tegenover de cliënt zitten en 
controleert hij of de cliënt zich goed voelt en wat zijn 
sensaties zijn.  
Vervolgens beëindigen healer en cliënt de sessie, 
waarbij de healer gevoelsmatig checkt of hij de cliënt 
kan loslaten. 
 
Ik ben me bewust van het feit dat een en ander in 
korte bewoordingen is weergegeven en dat men 
betreffende het healing-gebeuren een basiskennis 
moet hebben. Het hele proces kan voor een persoon 
die net begonnen is zich op spiritueel vlak te 
oriënteren moeilijk hanteerbaar zijn.  
Als u vragen hebt kunt u altijd bij mij terecht. 

 
 
       Abracadabra  is voor ons een quasi-magisch woord dat goochelaar s graag 
       gebruiken om kinderen wijs te maken dat ze e en wonder gaan beleven. 
       Toch heeft dat woord een diepe en zinrijke b etekenis. 
       Het Hebreeuws, waar het woord Abacadabra zij n oorsprong in vindt, is een taal 
       waarin verschillende woorden en hun betekeni s terug te voeren zijn op eenzelfde   
       stamwoord.  
       De 3 letters van stamwoord DBR betekenen 'sp reken'. De letters BR en een stomme 
       letter (Aleph) betekenen 'scheppen'. 
       'aBRa k'aDaBRa' , betekent: Ik zal scheppen als ik spreek. 
 
       Dat is scheppen met het woord. Magisch. 
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ORBS 
 

Steeds vaker verschijnen 
lichtbollen, of liever 'orbs' op 
onze digitale foto's. 
En steeds meer mensen 
schrijven erover op internet. 
Dikwijls zijn er daardoor ook 
meningsverschillen. Ze worden 
nuchter afgedaan met een 
prozaïsche verklaring, of juist 

met een hele spirituele. De waarheid ligt waarschijn- 
lijk in het midden, want de ene orb is de andere niet, 
en het is vaak moeilijk om zekerheid te krijgen over 
de oorsprong van het lichtverschijnsel. 
Het onderwerp zal hier wel vaker aan de orde komen, 
maar eerst zetten we een paar theorieën op een rijtje 
die genoemd worden als verklaring. Wat is een orb? 
 
1. Energie van geesten  die op deze manier hun 
aanwezigheid laten zien. In de geschiedenis van het 
Spiritualisme een bekend fenomeen, dat ook vaak 
tijdens séances optrad. Vaak was bij die gelegen- 
heden een lichtbol het begin van een materialisatie. 
Zulke lichtverschijnselen waren - en zijn 
waarschijnlijk nog steeds - met het blote oog te zien, 
en kunnen behalve bollen ook andere vormen 
aannemen. 
 
2. De essentie van een geest.  De orb is de ziel zelf, 
die in onze dimensie alleen kan verschijnen als een 
bal van energie. Zulke orbs zijn meestal niet met het 
blote oog waarneembaar, maar kunnen op foto's 
verschijnen. 
Dieren zien ze soms wel. 
 
3. Energie die afkomstig is van levenden , en door 
geesten wordt gebruikt om zich te manifesteren. 
 
4. Energie uit een andere dimensie van de 
geestelijke wereld  die een kijkje komt nemen in ons 
gebied. Een soort verkennings-orbs dus, waardoor 
iemand aanwezig kan zijn zonder zich helemaal te 
laten zien.. 
 
5. Energie die niet van de geestenwereld 
afkomstig is maar als verkenning wordt gebruikt 
door UFO's. 
Zulke orbs hebben niets met mensen te maken, maar 
gedragen zich schijnbaar bewust. 
Mogelijk dat de orbs die vaak bij graancirkels gezien 
worden van deze orde zijn. 
 
6. Natuurwezens.  
 
7. Energie die te maken heeft met  geologische 
processen (moerasgas, aardbevingen), en dus een 
natuurlijke oorsprong hebben. 
 
8. Energie die is achtergebleven  op plekken waar 
ingrijpende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. 
 
9. Stofdeeltjes,  waterdamp, rook, lensreflecties, 
gebreken aan de camera. 
 

U hebt vast ook wel orbs op uw foto's 
gevonden. Wat is uw mening ? Hebt u een 
theorie? Stuur ons uw foto's op van orbs of 
andere lichtverschijnselen, en vertel ons wat 
u denkt! Dan wijden we er in een volgende 
HN uitvoerig aandacht aan. 
 

 
 DE ZIEL 

 uit:  Hazrath Inayat Khan, 'Metaphysics' 

 
Het woord ziel wordt 
door verschillende 
mensen in verschillende 
zin gebruikt, maar de 
manier waarop de ziel 
met het lichaam is 
verbonden, bewijst dat 

 de ziel van goddelijke oorsprong is. 
 Volgens de Sufi is de ziel het 
 goddelijke deel van de mens. 
 Rumi zei: "God sliep in de 
 mineralen, droomde in planten, 
 ontwaakte in dieren en werd 
 zichzelf bewust in de mens". 
 Dat is de beschrijving van de ziel, 
 die zich manifesteert in de variëteit 
 van de schepping. 
 

 De reden waarom de ziel zichzelf 
 niet kan zien is dat de ziel alle 
 dingen ziet, en ze zich zou moeten 
 splitsen om zichzelf te kunnen 
 bekijken. 
 Zoals het bewustzijn blijkt doordat 
 we ons bewust zijn van iets, en 
 intelligentie doordat we iets weten, 
 zo kan het bestaan van de ziel 
 alleen bewezen worden door het  
 feit dat we bestaan.  
 Dat deel van ons dat ons tot leven 
 heeft geroepen, dat wat ziet, 
 ervaart, begrijpt en bewust is van 
 alles om zich heen en er toch aan 
 ontstijgt, dat is de ziel. 
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KORT VERSLAG  VAN DE ALGEMENE 
VERGADERING  D.D. 29 MEI 2010 TE 
UTRECHT. 

 
Opening : Voorzitter 
Tineke de Ruiter 
opent de 
vergadering.    
 
Mededelingen : 
Afdeling Groningen, 
Leeuwarden en 
Zeeland zijn helaas 
niet aanwezig.  
De afgevaardigden 
stellen zich voor, zo 
ook de leden van 
het hoofdbestuur.   
Tine den Teuling 
houdt de meditatie.  

 
Notulen en Jaarverslagen : De notulen en de 
diverse jaarverslagen worden behandeld. Alle  
verslagen worden goedgekeurd.  
  
Begroting 2010 : Er is een verlies begroot van  
€ 730,-- i.v.m. de te houden ledendag op 6 
november.  
Er worden geen vragen gesteld over de begroting en 
deze wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 
 
Verificatiecommissie : Het verslag wordt voor -
gelezen en de penningmeester wordt gedéchargeerd. 
 
Voorstellen Hoofdbestuur:  

- De contributie voor leden voor 2011 niet te 
verhogen.  
• Voorstel aangenomen. 

- De volgende Algemene Vergadering te 
houden op zaterdag 14 mei 2011.  
• Voorstel aangenomen. 

- De kaderdag voor besturen te houden op 
zaterdag 5 november 2011. De 
afgevaardigden dienen zelf met een te 
behandelen onderwerp te komen. 
• Voorstel aangenomen. 

 
Voorstellen uit de afdelingen:  Er zijn geen 
voorstellen van de afdelingen ontvangen. 
 
Medium- en sprekersenquête:  Er hebben 3 
afdelingen gereageerd en 2 afdelingen hebben  
medegedeeld geen opmerkingen te hebben.  
 
Tijdschrift Harmonia Nederland: De nieuwe 
aanwezige hoofdredacteur Loes Modderman heeft 
het tijdschrift een heel nieuw aanzien gegeven en 
daarop zijn zeer positieve reacties uit het land 
gekomen. Ook de afgevaardigden geven aan dat zij 
blij zijn met haar aanwezigheid en de nieuwe 
uitvoering van het tijdschrift. 
Jammer dat er zich geen nieuw lid voor de redactie 
heeft aangemeld. Wie iets kan en wil schrijven is zeer 
welkom. 

Verkiezingen : Voorzitter Tineke de Ruiter  stelt zich 
niet meer beschikbaar als voorzitter.  
Tijdens de vergadering stelt Maarten van Sante  zich 
beschikbaar als voorzitter en hij wordt met algemene 
stemmen gekozen. 
Tine den Teuling  wordt herkozen als lid van het 
hoofdbestuur. 
Rob van der Vossen  wordt herkozen als 
ledenadministrateur. 
Ditje van der Vossen  wordt herkozen als beheerder 
CBBH.  
Loes Modderman  wordt gekozen als redactielid voor 
het tijdschrift Harmonia Nederland. 
 
Goos van der Velde  (penningmeester) en Tine den 
Teuling  (secretaris) geven aan zich volgend jaar niet 
meer herkiesbaar te willen stellen. Aangegeven wordt 
dat kandidaten zich moeten aanmelden anders komt 
het voortbestaan van de landelijke vereniging in 
gevaar.  
 
Tine den Teuling  bedankt 
de scheidende voorzitter 
Tineke de Ruiter  voor haar 
inzet in de afgelopen 11 jaar 
en deelt haar mee dat de 
andere leden van het 
hoofdbestuur besloten 
hebben om haar de gouden 
Akkeringa-hanger toe te 
kennen. Deze hanger is door 
mevrouw Akkeringa 
geschonken voor mediums 
die zich bijzonder inzetten voor Harmonia.  
 
Yvonne Lakmaker  heeft helaas ook geen tijd meer 
om in het hoofdbestuur te blijven. Tine bedankt ook 
haar voor haar inbreng en beide dames krijgen een 
cadeaubon en een bloemetje. 
 
Voor de verificatiecommissie  worden gekozen: 
Ruud Zevenhek (afd. Zaanstad) en Nico Middag (afd. 
Utrecht), als reserve wordt gekozen: Fred Gravesteijn 
(afd. Zaanstad).   
 
Rondvraag : De afdeling Vught dankt het 
hoofdbestuur voor het werk dat zij doen. Verder zijn 
er geen vragen of opmerkingen.     
   
Sluiting:  Om 14.45 uur sluit de voorzitter de 
vergadering. Zij dankt de afgevaardigden voor de 
aandacht op deze dag en wenst hen veel succes met 
hun afdelingswerk. 
Graag tot ziens op de ledendag van 6 november 
2010 in Arnhem.  
             

Tine den Teuling  namens het HOOFDBESTUUR 
van HARMONIA NEDERLAND 
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    AGENDA OKT. / NOV. / DEC. 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 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 meegenomen 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  
ma 08 nov: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte foto’s van overledenen door Mw. Truus Knijn    O 
ma 15 nov: Ledenavond: Ontwikkelingsavond         LK 
ma 22 nov: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte foto in gesloten enveloppe door Dhr. Peter Coppens   O 
ma 29 nov: Psychometrie d.m.v. door Mw. Chris Sijm meegebrachte bijenwastekeningen     O 
ma 06 dec: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte foto’s van overledenen door Mw. Greet Vermeulen   O 
ma 13 dec: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte foto’s, beeldjes of andere voorwerpen door Dhr. Keimpe Zwart  O 
ma 20 dec: Ledenavond: Kerstviering          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 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. foto’s 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  
do 11 nov: EXTRA: LEDENVERGADERING uitsluitend toegankelijk voor leden en kandidaatleden    LK 
do 18 nov: Psychometrie d.m.v. door Dhr. Robert Raap meegebrachte Tarot-en Moederaarde-kaarten   O 
do 25 nov: Psychometrie d.m.v. uw rozen met door Mw. Paula Schirmer te maken portrettekeningen van overledenen  O 
do 02 dec: Waarnemingen d.m.v. door Mw. Netty Koele meegebrachte kleibolletjes     O 
do 09 dec: Helderziende waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal en d.m.v. uw voorwerpen door Mw. Marianne Huisman O 
do 16 dec: Psychometrie d.m.v. uw meegebrachte kerststukje door Mw. Sonja van der Linden    O 
do 23 dec: Kerst-viering / Psychometrie d.m.v.foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Tini de Ruiter   O 
 
 

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

harmonia.arnhem@gmail.com 
Pennm.: p/a Klaverhof 23, 4041 BC Kesteren; tel.:0488-482765 / Bankrek. t.n.v. "Harmonia" afd. Arnhem no. 918540 
Bijeenkomsten in de Coehoorn, Coehoornstraat 17, Arnhem. Aanvang 20.00 uur. Entree:leden  € 2.= en niet leden  € 7.50   
 
vr 17 sep: Ziekendienst voor leden en kandidaat-leden        LK 
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 
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, Ar nhem   B 
zo 10 okt: 11.00-17.30 uur aanwezig met informatie op de PARAVIEW-Beurs, Eusebiuskerk, Kerkplein 1, Ar nhem  B 
vr 15 okt: Psychometrie d.m.v. door Mw. Cora de Koning meegebrachte karmaspiegeltjes     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 
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  
vr 12 nov: Ontwikkelingsavond voor belangstellenden: intuïtief tekenen met Mw. Yvonne van Heel    O 
vr 19 nov: Helderziende waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal door diverse mediums     O 
vr 26 nov: Ziekendienst in het kader van de wereld-Aidsdag voor leden en kandidaat-leden     LK 
vr 03 dec: Ontwikkelingsavond voor leden door Loes Modderman       L 
vr 10 dec: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte foto’s en voorwerpen door Mw. Riet Schillemans   O 
vr 17 dec: Kerstviering voor leden en kandidaatleden met intro’s: aanmelding via secretariaat    L+ 
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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 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 
wo 17 nov: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Joke van Weert   O 
wo 24 nov: Ledenavond / Mandala’s m.m.v. de aanwezige leden en kandidaatleden met intro’s    L+ 
wo 01 dec: Ledenavond / Psychometrie met voorwerpen m.m.v. leden en kandidaatleden     LK 
wo 08 dec: Ledenavond / Zandlezen m.m.v. de aanwezige leden en kandidaatleden met intro’s    L+ 
wo 15 dec: Ledenavond / Kerstviering voor leden en kandidaatleden       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 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 
do 18 nov.: Psychometrie d.m.v. uw meegebrachte foto’s door Mw. Truus Knijn      O 
do 25 nov.: Ontwikkelingsavond door Jane en Maggie        LK 
do 02 dec.: Ontwikkelingsavond door Jikke de Vries         LK 
do 09 dec.: Ontwikkelingsavond door Christine Faber        LK 
do 16 dec.: Afsluiting van het jaar          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 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 
ma 15 nov.: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw geboortedatum door Jock      O 
ma 22 nov.: Paranormale waarnemingen d.m.v. een door u meegenomen persoonlijk voorwerp door Mw. Clara Snel  O 
ma 29 nov.: Paranormale waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal door Dhr. Jans Hoffmann    O 
ma 13 dec.: Paranormale waarnemingen d.m.v. door u meegebrachte kaars op kandelaar door Mw. Ria Verhoeks  O 
ma 20 dec.: Ledenavond           LK 
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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 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  
wo 10 nov.: Bloemenseance d.m.v. door u meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Gertien van der Gracht  O 
wo 17 nov.: Muzikale waarnemingen via life geïnspireerd ontvangen keyboard-muziek door Dhr. Sjaak van Breemen  O 
wo 01 dec.: Psychometrie d.m.v. een briefje met de naam van een overledene open op tafel door Dhr. Martin Reul  O 
wo 08 dec.: Psychometrie d.m.v. foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Tineke de Ruiter    O 
wo 15 dec.: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte kerstattributen door Mw. Sonja van der Linden    O 
 
 

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 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  
ma 15 nov: Bloemenseance d.m.v. door u meegebrachte bloemen in een vaasje door Mw. Riet Schillemans   O 
ma 29 nov: Paranormale waarnemingen d.m.v. uw foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Ria Verhoeks   O 
ma 06 dec: Programma wordt nog ingevuld         - 
ma 20 dec: Paranormale waarnemingen rechtstreeks vanuit de zaal en via uw kerstattributen door Mw. Marian Huisman  O 
 
 

ZAANSTAD 
 
Secr.: Mw.S.Mus, Lagedijk 200, 1544 Zaandijk; tel.:075-6281532; e-mail:  harmoniazaanstad@kpnplanet.nl 
Pennm.: Dhr.F.Gravesteijn, De Bakker 16, 1911 JH Uitgeest; tel.:06-33315500  
 Bankrek. t.n.v. Stichting Beheer "Harmonia" afd. Zaanstad  no.317251 
Bijeenkomsten:"Jagersplasschool", Bergumermeer 23b (ingang Bergumermeer), Zaandam. Aanvang 19.45 uur. Entree niet leden  € 4.= p.p. 
 
vr 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  
vr 12 nov.: Psychometrie d.m.v. door u meegebrachte foto’s en voorwerpen door Dhr. Joop Popping    O 
vr 19 nov.: Seance uitsluitend voor leden          L 
vr 26 nov.: Psychometrie d.m.v.uw entreebewijs door Dhr. Sjoerd Hidma      O 
vr 03 dec: Ontwikkelingsavond          LK 
vr 10 dec.: Psychometrie d.m.v.uw meegebrachte foto’s en voorwerpen door Mw. Sonja van der Linden   O 
vr 17 dec.: Ledenavond / Kerstavond voor leden en kandidaatleden       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 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 

ma 22 nov: Psychometrie d.m.v. ??          O 
ma 06 dec: Ledenavond met Numerologie & Kaartleggen door William        LK 
ma 13 dec: Psychometrie d.m.v. foto’s van uitsluitend overledenen door Mw. Riet Schillemans    O 
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RADIOOT 
 

 

Psychic News meldt dat er in het Montrose Air Station, een Scottish Heritage 
Center iets merkwaardigs aan de hand is. In een van de ruimtes staat een radio uit 
de 2de wereldoorlog. Die radio is ongebruikt, niet aangesloten op de electriciteit en 
staat daar alleen als onderdeel van een 40er- en 50er-jaren interieur.  
Maar personeel van het museum en bezoekers horen soms duidelijk het orkest van 
Glen Miller uit de radio komen, en ook wel toespraken van Churchill. 
De radio is opengemaakt om een verklaring te vinden, maar volgens de technici is 

hij voornamelijk gevuld met stof en spinnenwebben. Het museum heeft een spookreputatie en behalve de radio 
worden er ook voetstappen  gehoord en schaduwen gezien. 
 
VIBRATIES 
 
Wat voetbal voor ons is, is baseball voor de Amerikanen. 
Psychic News van juni heeft een berichtje over het Amerikaanse baseball team 'The 
Dodgers' , dat al 5 jaar gebruik maakt van de diensten van een Russische healer die 
in Boston woont. Steeds wanneer er een wedstrijd is op de televisie zendt de 71- 
jarige enthousiast zijn vibraties naar het team, dat vast gelooft in de werkzaamheid. 
Iedereen weet dat sporters en magische handelingen moeiteloos samengaan, maar 
toen het bericht in de Los Angeles Times verscheen waren Dodger-supporters en 
fans geschokt. Waarom weet ik ook niet. 
 
TEKENEN 

 
De Amerikaanse 'Forever Family Foundation'  http://www.foreverfamilyfoundation.org/ 
die voorlichting geeft en bijeenkomsten organiseert rond het thema leven na de dood, 
heeft een 'Sign Registry' - een registratie van een afgesproken teken in het leven 
geroepen. 
Belangstellenden kunnen bij hun een teken vastleggen dat na hun overlijden door de 
nabestaanden gecheckt kan worden. Is er sprake van een overeenkomst in de 

ontvangen communicatie met het tevoren vastgelegde teken, dan is dat een prachtig geschenk voor de levenden 
en een zeker bewijs van het voortleven van de dierbaren. 
Op http://thesignregistry.com/ kan men zijn eigen gegevens, de gegevens van de nabestaande(n) en het te 
communiceren bericht invullen. 
 
ACHTERWERK 
 
Men kan van elke nood een deugd maken. 
In 'Two Worlds', een spiritualistisch maandblad, staat dat Ulf Buck, een 
blinde man uit Hamburg, zijn brood verdient met 'helderziend' iemands 
achterwerk te 'lezen' . Volgens de heer Buck is een achterwerk een stuk 
veelzeggender dan een hand of een gezicht. 
Hoewel de man volhoudt dat er geen sprake is van bijbedoelingen, zijn er 
redenen om daaraan te twijfelen. 
Ik weet niet hoe het met u is, maar persoonlijk zou ik liever naar een ander 
gaan. 

 

EEN TREURIG STERFGEVAL 
 
Het belangrijke Engelse Spiritualistische weekblad 'PSYCHIC NEWS' is overleden. In juni 
van dit jaar verscheen het laatste nummer, na 78 jaar van onafgebroken bestaan. Daarmee 
verdwijnt een stuk spiritualistische geschiedenis van formaat. Psychic News was een 
onafhankelijk blad dat in 1932 werd opgericht door het medium Maurice Barbanell (1902-
1981), journalist Hannen Swaffer (1879-1962) en de voor mensen die wel eens in Stansted 
Hall geweest zijn bekende spiritualist Arthur Findlay (1883-1964).  
Het besluit van de SNU - Spiritualist National Union - om het blad niet langer te financieren 
heeft bij Engelse Spiritualisten en ook buiten Engeland een storm van protest ontketend. 
Het blad had abonnées in 24 landen. 
Op het ogenblik wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om het blad weer via andere 
kanalen te doen herleven. We hopen van harte dat het lukt.    
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DE MAN DIE BRIEVEN KREEG VAN 
BEELDEN 
Loes Modderman 

 
 
Dit 
merkwaardige 
verhaal vond ik 
in een boek van 
John Michell: 
'Eccentric Lives 
and Peculiar 
Notions'. 
 

Mensen die op originele ideeën komen die hen niet 
meer loslaten, zijn wat mij betreft de krenten in de 
pap. 
In de hoop dat u ook plezier beleeft aan bizarre 
verhalen, hieronder de vertaalde geschiedenis. 
 
Zoals we weten ging het Spiritualisme in Amerika van 
start in 1848. Kort daarna veroverde het west-
Europa. 
De eerste spiritualistische cirkel in Parijs, samen- 
gebracht in 1850, kwam bij elkaar in het huis van 
Baron Ludwig von Güldenstubbe (1820-1873).  
De baron was een liefhebber van oude en occulte 
mysteries en had zelf ook wel eens onderzoek 
gedaan naar Mesmerisme en Poltergeist- 
verschijnselen. 
De communicatie via mediums was de baron wat te 
omslachtig, en hij verlangde naar een meer directe 
manier om met geesten in contact te komen. 
Daarbij ging hem door het hoofd dat er in de bijbel 
sprake is van twee directe communicaties: de 
inscripties op de Stenen Tafelen (Ex. 20, 2-17), en 
het Mene Mene Tekel OePharsin, geschreven op de 
muur van Koning Belshazzar's eetkamer. (Daniel 5, 
1-31) 

Een ander geval dat hem 
niet losliet was het 
standbeeld van Memnon in 
Egypte, waarvan in de 
oudheid gezegd werd dat 
het bij zonsopgang een 
mysterieuze kreet slaakte. 
Geïnspireerd door deze 
historische voorbeelden van 
spraakzaamheid sloeg de 
baron aan het 
experimenteren. 
In 1856 sloot hij een 
bloknoot en een pen op in 
een doos, en wachtte op 
resultaat. 

Na een tijd van ongeduldig wachten, opende hij de 
doos, en ja, er was op het papier gekrabbeld. 
Diezelfde dag vond hij nog meer, en wel in zijn eigen  

taal, Estlands. Het was zelfs niet nodig om de doos te 
sluiten; de woorden vormden zich spontaan op het 
papier, zonder hulp van de pen. 
De Baron was enthousiast, ook al waren de woorden 
betekenisloos. Het ging om het feit en niet om de 
boodschap. Optimistisch voorspelde von 
Güldenstubbe dat "het uur was aangebroken waarop 
het materialisme en het sceptische rationalisme van 
onze zogenaamde moderne geleerden uitgeroeid zal 
worden." 
Nou ja, dat uur laat nog steeds op zich wachten. 
 
Wat de Baron betreurde was dat hij niet kon 
achterhalen wie er op zijn bloknootje schreef. 
Maar toen had hij een creatief idee: misschien kon hij 
met figuren uit het verleden communiceren door 
bloknootjes achter te laten 
bij hun standbeelden.  
Met enkele 
geïnteresseerde vrienden 
liep hij het Louvre af, en 
bezocht begraafplaatsen 
en kerken, bij alle stenen 
beroemdheden uit de 
geschiedenis papier 
deponerend, en niet te 
vergeten zijn visitekaartje.  
 
Het resultaat was 
verbluffend.  
Toen hij na enige tijd bij 
de standbeelden verhaal ging halen, bleken de 
meesten deze kans om weer eens te kunnen 
communiceren te hebben aangegrepen. 
Ze schreven in hun eigen taal, en bijna altijd met hun 
naam, maar verder meestal weinig nieuws.  
De bood schappen waren kort en vaak moeilijk te 
ontcijferen. 
 
Güldenstubbe comminiceerde met de meeste 
welbekende standbeelden van Parijs, en ook die in 
Versailles en Fontainebleau. Zo verkreeg hij meer 
dan 500 boodschappen in 20 talen.  
Veel daarvan publiceerde hij later in een boek waarin 
hij ook het Spiritualisme met kracht verdedigde. 
Het publiek was met stomheid geslagen.  

De Baron en zijn adelijke 
vrienden te beschuldigen 
van fraude was ondenkbaar, 
maar sommigen opperden 
dat de hoge heren waren 
beetgenomen door een 
frauduleuze grappenmaker. 
Het idee dat standbeelden 
konden worden 
ondervraagd om de  details 

over hun leven en tijd te weten te komen, was een 
idee waar men nauwelijks over durfde te speculeren. 
 

 
Op de een of andere manier is het daarbij gebleven, en noch Güldenstubbe, noch anderen hebben de 

experimenten vervolgd. Hier ligt dus een terrein braak voor wie het wil proberen. 
Later verhuisde de Baron naar Londen, waar hij weer deelnam aan reguliere séances. 

Blijkbaar gaf hem dat toch meer bevrediging dan de communicatie met beelden van stand. 
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EEN GROET VAN GENE ZIJDE 
Gré Kieft-Schoone -  Afd. Zaanstad 

 
 
Het is zondag 7 mei 2006 laat 
in de avond en ik zit relaxed in 
mijn woonkamer met mijn 
digitale camera in de aanslag 
om wat plaatjes te schieten. 
 
In die dagen, als de rust is 

weergekeerd in mijn drukke huishouden, mag ik mij 
graag ’s avonds laat bezighouden met het maken van 
foto’s, in de hoop dat zich wat orbs, dan wel 
lichtbollen laten vastleggen. 
 
In deze periode lukte het negen van de tien keer om 
meerdere foto’s met deze verschijningen vast te 
leggen. 
Vaak gebeurde dit laat in de avond als ik in alle rust, 
slechts in mijn eigen aanwezigheid de camera ter 
hand nam. 
Maar ook tijdens de gezellige, sfeervolle kerst- 
avonden in aanwezigheid van het gehele gezin met 
aanhang verschenen orbs graag op de foto’s. 
Soms was dat dan ook wel weer eens jammer, als er 
een verschijning pontificaal in beeld kwam en degene 

op de foto hierdoor dan toch een beetje 
“overschaduwd” werd. 
Dit leverde dan ook regelmatig commentaar op, 
omdat Mam zo nodig “bollen moest fotograferen”. 
 
Maar wat kon ik daar nou aan doen?? 
Kennelijk lieten ze zich graag zien en hielden ze ook 
wel van een feestje en dit is dan ook feitelijk weer 
een mooie bevestiging van ons geloof in  “een leven 
na dit leven”. 
En zo was er inmiddels een hele collectie foto’s 
ontstaan, waarop deze orbs/lichtbollen/ 
verschijningen zich lieten “zien”. 
Bovendien heb ik ook een foto waarop mijn kater 
heel duidelijk met een verschrikte blik in zijn oogjes 
naar een “lichtbol” kijkt. 
Wat dan ook weer een bevestiging is, dat huisdieren 
meer waarnemen met het blote oog, als wij dat vaak 
doen. 

Waar mijn camera dit verschijnsel vastlegt (zonder 
dat ik dit met mijn eigen ogen waarneem), ziet mijn 
kat dit fenomeen dus duidelijk wel met zijn eigen 
ogen. 
 
Die avond van 7 mei 2006 liet zich echter iets anders 
vastleggen op mijn camera…. 
Ik zie het als een groet van Gene Zijde. 
 
Wat er aan vooraf ging en wat er daarna kwam…. 
 
Die zondagmiddag hadden wij, zoals we iedere 
zondag deden, een bezoek gebracht aan mijn 
schoonmoeder in het verpleeghuis. 
Daar troffen wij ook mijn schoonvader, die vanaf het 
moment dat mijn schoonmoeder permanent was 
opgenomen in het verpleeghuis, besloten had “de 
rest van de tijd, die hem nog hier op aarde restte” bij 
mijn schoonmoeder door te brengen. 
Dit deed hij inmiddels vijf jaar, dag in dag uit…zeven 
dagen per week. 
Het spreekt voor zich, hoe het hem te moede 
was…hoe vermoeid hij was...al die dagen 
doorbrengen bij zijn vrouw, die totaal in zichzelf 
gekeerd was. 
Ondanks dat was hij meestal goed aanspreekbaar. 
Zo vroeg ik hem deze middag, of hij nog wel eens 
last had van zijn (destijds) ondraaglijke hoofdpijnen. 
Neen, dat had hij niet, maar: “als dat weer terugkomt, 
is het gauw gebeurd met me”…. 
Op dat moment lachten we het maar een beetje weg, 
terwijl geen van ons het besef had welk een waarheid 
er in deze woorden zou blijken te schuilen. 
 
Die avond zat ik dus met mijn camera op de bank en 
maakte lukraak een aantal foto’s. 
De televisie stond nog aan en tot op de dag van 
vandaag zou ik nog niet weten welk programma er op 
dat moment te zien was. 
Tijdens het terugkijken van de gemaakte foto’s 
bleken er inderdaad weer meerdere plaatjes met  
licht verschijnselen tussen te zitten. 
Ook waren er wat televisiebeelden vastgelegd, maar 
dit had (zonder de bollen) uiteraard niet mijn 
belangstelling. 
Op dat moment. 
 
De volgende dag werd ik ‘s morgens door mijn 
zwager gebeld dat mijn schoonvader onverwacht was 
overleden. 
Ze hadden hem levenloos in bed aangetroffen. 
De schok was enorm, want wij hadden allen 
verwacht, dat mijn schoonmoeder als eerste zou 
gaan. Maar daar wordt door ons geen program voor 
geschreven, nietwaar? 
 
Later heb ik de vastgelegde foto’s van die avond van  
7 mei nog eens nader bestudeerd en iedere 
gemaakte foto ingezoomd , om te kijken of er wellicht 
toch iets bijzonders op was te zien. 
Daar bleek op één van de foto’s waar een flits van 
een televisie beeld was vastgelegd, toch wel iets héél 
bijzonders te staan. 
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Het was een stukje tekst en deze tekst luidde als 
volgt: 
 

"VADER KOMT THUIS !" 
 
Hier zit ik achter mijn computer en zet deze tekst op 
papier en ik weet: dit is mijn huis/ mijn thuis. 
Maar bovenal weet ik, dat mijn ware thuis, daar is 
waar wij (zielen) allen vandaan komen en waar wij 
uiteindelijk weer naar terug keren. 
Huiswaarts, want eens komen wij weer thuis.. 
 
Mijn schoonvader was thuis gekomen en niets had dit 
duidelijker aan kunnen geven dan dit! 
 
Een ware groet van Gene Zijde. 

 

Daar ben ik dankbaar voor, ook al mis ik zijn lijfelijke 
aanwezigheid nog steeds. 
Ooit komt de tijd, dat wij allen weer samen zijn. 
THUIS. 

 
 
 
 
 
 
 
SID, HET PAARD 
Sri Harold Klemp in:  Arielle Ford, 'Hot Chocolate for the Mystical Soul' 
 
 

 
Een echtpaar kocht een paard dat ze Sid noemden. 
Hun plan was om Sid als rijpaard te trainen, en als  het wat ouder werd 
zouden ze het weer verkopen. Natuurlijk vroegen ze zich niet af wat 
Sid daarvan dacht. 
 
Ongeveer een jaar na de aankoop van het paard had d e man een 
merkwaardige droom waarin hij zich in een vol café bevond.  
Hij ging zitten aan de enige tafel die nog leeg was . Er kwam een man 
naar hem toe die zich voorstelde: "Hi", zei hij. "I k ben Sid, je paard." 
De dromer dacht dat dit wel het grappigste was wat hij ooit had 
meegemaakt. "Mijn paard dat er in m'n droom uitziet  als een man, 

dacht hij, dat is te gek. 
Wat hem opviel aan de man was dat hij een tand mist e. Zijn paard had een gaaf gebit. 
De dromer en zijn paard raakten aan de praat. Sid z ei: "je weet dat ik van jou en je vrouw hou. Ik zou  
graag bij jullie blijven. Ik heb nooit eerder een e igenaar gehad die kon zielereizen en met me kon pra ten 
in de droomwereld. 
"Sid", vroeg de eigenaar, "ik heb gemerkt dat je ee n beetje met je been trekt de laatste tijd. Heb je ergens 
last van?" 
"Ik heb een probleem met die voet", zei Sid. "Niets  ernstigs, maar als je een dierenarts kunt vragen m 'n 
hoef wat bij te trimmen dan loop ik weer beter."  
Toen de man wakker werd en zijn vrouw over de droom  vertelde, moesten ze er allebei om lachen.  
Vooral die missende tand was grappig. 
 
Die morgen toen ze naar de stal wandelden viel hen op dat er wat bloed aan de deur van de stal kleefde . 
Maar Sid leek okee. De man deed het paard z'n halst er om en leidde hem naar buiten. "Als je van plan 
bent om te gaan rijden", zei de stalmeester, "doe h em dan geen bit in. Je paard heeft op de een of and ere 
manier zijn mond beschadigd aan het slot van de deu r, en z'n tand is afgebroken." 
De man en zijn vrouw keken elkaar aan. Zonder nog i ets te zeggen bukten ze zich om het achterbeen van 
het dier te checken. Net als Sid in de droom had ge zegd; zijn hoef moest nodig getrimd worden. 
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VISIOEN 
Bron: FATE Magazine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 3 augustus 1963 daalden 3 mannen af in een 
mijn in Sheppton, Pennsylvania om aan het werk te 
gaan. 
Die ochtend stortte de mijn gedeeltelijk in, en 14 
dagen later werden twee van de drie mannen, tegen 
alle hoop en verwachting in, gered. 
Hun verhaal hield de pers destijds langdurig bezig. 
Het was dan ook niet zomaar iets. 
 
David Fellin was een ervaren mijnwerker. Hank 
Throne was pas 2 maanden onder de grond.  
Toen de instorting plaatsvond bevonden ze zich op 
een diepte van 130 m. Hun collega Lou Bova was 
aan het andere eind van de gang bezig, en door de 
instorting konden ze elkaar niet meer bereiken.  
Het kan zijn dat Lou onmiddellijk werd bedolven. 
Een poging om bij hem te komen moest worden 
opgegeven; de mannen hadden eenvoudig niet het 
materieel om door te breken of zichzelf een uitweg 
te verschaffen. Met veel moeite lukte het hen in een 
oude iets hoger gelegen ruimte te komen waar ze 
zich tenminste konden bewegen.  
Het wachten was nu verder op redding van boven. 
Die kwam, maar niet op de manier die men 
redelijkerwijs zou verwachten. 
 
Drie dagen na de instorting bepaalden de auto- 
riteiten dat de mijnwerkers niet gered konden 
worden, en ze maakten plannen om de schacht 
dicht te gooien. Maar Joe Fellin, de broer van Dave 
en zelf mijnwerker, wist zeker dat David nog leefde, 
en bedacht een plan om door het boren van een 
schuine schacht toch bij de ingesloten mijnwerkers 
te komen.  
De 5de dag riep een van de reddingswerkers door 
het boorgat naar beneden, en kreeg antwoord. 
Vanaf dat moment konden Dave en Hank in leven 
gehouden worden door voedsel en water door het 
gat te laten zakken. Maar verder liepen alle 
reddingspogingen stuk op nieuwe instortingen en 
verkeerd geboorde schachten.  
Het zag er voor de twee mannen somber uit. 
Maar na 14 dagen van eenzame opsluiting en 
gespannen verwachting, werden Dave en Hank naar 
de oppervlakte gehesen en direct afgevoerd naar 
het ziekenhuis, waar Fellin, diep geschokt, om een 
psychiatrisch onderzoek vroeg. 
Beide mannen werden ondervraagd en getest, en 
allebei werden ze doodnormaal bevonden. 

Maar hun verhaal was dat niet. 
 
Dave Fellin vertelde dat op hun tweede dag onder 
de grond Paus Johannes Paulus XXIII aan hen 
verschenen was. Samen met de paus zagen ze een 
gouden kruis op een van de wanden van hun 
ondergronds verblijf.  
Fellin was katholiek, Throne was protestant, en die 
herkende de paus niet. (Paus J.P. was overleden op 
3 mei van dat jaar, precies 3 maanden voor het 
ongeluk). 
Volgens beide mannen die apart hun verhaal deden, 
was de paus al die dagen bij hen gebleven, en ook 
het gouden kruis op de wand bleef zichtbaar. 
Toen kwamen er mannen die er uitzagen als 
mijnwerkers met een licht op hun voorhoofd.  
Zij brachten een blauwig licht mee dat bleef, ook 
toen ze zelf verdwenen waren. Dat licht had geen 
oorsprong en het leek op stoom, maar het was 
genoeg om bij te kunnen zien of zelfs op hun 
horloge te kijken. 
Dankzij dit licht waren ze in staat om extra stutten 
aan te brengen in de gang. Fellin zei dat het licht 
hen optilde naar een plaats waar ze mijlenver 
konden kijken. 
Het enig angstige wat ze beleefden was het 
plotselinge verschijnen van een wit-marmeren trap, 
3 meter breed, met 12 of 14 treden. Later bleken er 
boven aan de trap dubbele deuren te zitten. Hank, 
de minst stressbestendige van de twee, bestormde 
de trap om de deuren met geweld te openen, met 
het resultaat dat ze verdwenen en hij zijn hand op 
de rots stuksloeg. 
 
Toen de communicatie met de reddingswerkers tot 
stand was gekomen kwamen er kleine figuurtjes die 
dansten van plezier, en ook een grote indiaan die de 
wacht leek te houden. 
Ook de figuur van de paus bleef op zijn post, van 
het begin tot aan hun redding. 
Geen van al die verschijningen communiceerde met 
de twee mannen; ze waren gewoon aanwezig.  
Zelf deden Dave en Hank ook geen poging om te 
praten met hun bezoekers. 
Naarmate de tijd verstreek werden de visioenen 
gecompliceerder en verschenen er figuren die er 
dan weer mooi en aantrekkelijk, dan weer grotesk 
uitzagen. Dave kwam op een bepaald moment in 
een prachtige tuin terecht met mooie mensen die 
hen schenen te beoordelen. De tuin reikte zover als 
het oog kon zien. Fellin herkende zeker 12 mensen, 
waarvan sommigen dood waren, en anderen nog 
leefden. 
 
Korte tijd daarna werden de mannen gered. 
Beiden pakten op den duur hun leven als mijnwerker 
weer op, maar geen van beiden voor lang.  
Het moeilijkste voor allebei was het ongeloof en de 
ridiculisering van de omgeving voor wat ze hadden 
meegemaakt.  
Het verhaal van Fellin en Throne is een van die 
merkwaardige belevenissen die, hoe bizar ook, niet 
eenvoudig weg te verklaren zijn. 
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WAAROM IK LID WERD VAN HARMONIA 
Diet List-Hildering   Afd. Zaanstad 
 
Ik ben van 1936, dus in 1940 was ik 4 
jaar oud. In die tijd kwamen er veel 
mensen aan de deur: de bakker, 
slager, groentenboer en de 
gasmuntjes- man. Iedereen had 
een gasmeter die gevoed werd met 
dubbeltjes en die werden, geloof ik, 
1x in de 14 dagen opgehaald. 
Deze man kwam dus binnen en 
leegde de meter. Aan tafel werden 
van de dubbeltjes rolletjes gemaakt 
met speciaal papier. Ik stond naast 
de tafel en keek wat de man aan het 
doen was. Ik was niet op mijn mooist, 
want ik had kinderzeer en mijn gezicht zat onder de 
oranje zalf.  
Hij vroeg aan mijn moeder wat ik had en hoe lang al 
en of het hielp, die zalf. Mijn moeder zei, nee, het 
helpt helemaal niet en het spreidt zich alleen maar 
uit. Dat kind wordt gek van de jeuk, ze kan er heel 
moeilijk vanaf blijven. De man zei "jammer toch" en 
verder niet veel meer, zei gedag en vertrok met zijn 
tas vol met rolletjes. 
 
De volgende avond ging de deur open en een 
mannenstem riep “Vollek! ”. Het was al oorlog dus je 
moest toch wel uitkijken met wie je praatte en wat je 
zei. Het was de gasmuntjesman. Hij kwam natuurlijk 
als privé persoon en dan stap je niet zo maar naar 
binnen. Hij vertelde mijn vader dat hij Gerrit Blom 
heette en contact had gehad met zijn broer en van 
hem de opdracht had gekregen om 'dat meisje met 
kinderzeer' te helpen. Mijn vader vroeg of hij die 
broer misschien kende, of hij op het dorp woonde. 
Ja, dat wil je toch graag weten, als iemand interesse 
heeft in jouw 4 jarige dochter.  
Toen vertelde Gerrit Blom dat zijn broer allang 
overleden was en dat het contact tijdens een séance 
van de gerenommeerde vereniging Harmonia 
gekomen  was. Dat maakte wel dat mijn vader hem 
geloofde, want spiritisme was in zijn familie iets dat 
normaal was en waar je in je leven heel veel profijt 
van kan hebben. Mijn vader vroeg wat hij dan 
voorstelde. Blom vroeg toen of wij naar zijn huis 
wilden komen, waar op een bepaalde dag een 
medium van de vereniging zou zijn. Die zou mij  
kunnen helpen. 
 
Zo  werd afgesproken.  
Die dag gingen we naar het huis van Gerrit Blom.  
We maakten kennis met het medium, meneer 
Bleeker, en namen plaats, gewoon aan tafel  in de 
huiskamer. 
 Ik werd op Bleekers schoot gezet.  
Mijn moeder vertelde later dat ik het niet raar vond 
en eigenlijk alles over me heen liet gaan.   
De man magnetiseerde mijn gezicht en mijn moeder 
vertelde dat ik dat wel pijnlijk vond, want ik trok 
geregeld mijn hoofd weg. Na een kwartiertje zei de 
man: "zo is het wel genoeg denk ik". Hij gaf mijn 

ouders een fles gemagnetiseerd water. "Sprenkel in 
de ochtend en in de avond dit water op haar gezicht 
en het zal beteren" instrueerde hij. Hij vroeg geen 

geld en mijn ouders hadden dat ook niet, dus mijn 
vader offreerde hem een sjekkie, dat hij met 
een lach afsloeg.  

Wij doen dit niet voor het geld, onze 
vereniging deelt alleen de universele Liefde 
uit en die is niet te koop. 
 
In de oorlog werd de vereniging verboden.   
Dit verhaal heb ik natuurlijk van mijn ouders 
gehoord en toen ik 20 jaar geleden een 

advertentie las voor een open avond van de 
vereniging Harmonia, rinkelde er een oud 

belletje en wist ik dat ik daar heen moest.  
Welk medium er was weet ik niet meer, maar dat 

ik daar thuis kwam is duidelijk. Een oud en 
vertrouwd gevoel. 
Via oude notulen kwam ik er bij toeval achter dat de 
ouders van mijn grootmoeder spiritisten waren.  
Ik wist wel dat mijn grootmoeder de kaart legde, 
maar hoe ze dat geleerd had wist ik niet. Van haar 
moeder, denk ik. Er werden vroeger wel bij opoe 
spiritistische activiteiten gedaan, zoals de tafel laten 
dansen en waarzeggen, maar daar was ik te klein 
voor.  
Ik ben heel verknocht aan mijn eigen kaarten, de 
Tarot. Zo zet ik de traditie van mijn voorouders  
voort, in de schoot van het oude vertrouwde en 
veilige  Harmonia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
   KLACHT 
 

   Een aankomende yogi zoekt 
   een goeroe om zich te bekwamen, 
   en vindt een ashram.  
   Hij krijgt te horen dat hij mag  
   blijven als hij het eens is met de 
   stilteregel: 12 jaar zwijgen.  
   Pas dan mag hij één zin zeggen. 
   De man stemt toe.  
   Na 12 jaar stilte komt het moment 
   waarop hij zijn mond open mag doen.  
   Hij zegt: "het bed is te hard" 
   Na nog eens 12 jaar zwijgen zegt hij: 
   "Het eten deugt niet" 
   Na 36 jaar in stilte te hebben  
   doorgebracht zegt hij:  "Ik ga".  
 
   "Goed", zegt de goeroe -  
   "Alles wat je hebt gedaan is klagen". 
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INTERVIEW MET HENRY 
KAMPHERBEEK 
Loes Modderman 

 
Henry, je bent antiquaar en gespecialiseerd in 
esoterische boeken. Is je eigen belangstelling 
voor esoterie ontstaan vanuit je antiquariaat of 
ben je de handel in dit soort boeken begonnen 
omdat de onderwerpen jou zelf zo boeiden? 
 
Met esoterische onderwerpen ben ik eigenlijk altijd 
al bezig geweest. En toen ik een antiquariaat begon 
koos ik er voor om me te specialiseren in esoterie. 
In het begin had ik wel wat andere onderwerpen 
erbij, maar die liepen helemaal niet. In de loop der 
tijd is de specialisatie steeds sterker geworden. 
Als je een gespecialiseerd antiquariaat hebt is het 
belangrijk om affiniteit met je onderwerp te hebben. 
Je hebt toch materiekennis nodig om in te kunnen 
schatten wat voor boek je in handen hebt. 
 
Je bent iemand die heel diep duikt in de 
onderwerpen die je belangstelling hebben.  
Waarschijnlijk heb je een ontwikkeling 
doorgemaakt in je zoektocht naar esoterische 
waarheden. Het één leidt meestal tot het ander. 
Hoe is dat bij jou gegaan? 
 
Het spirituele, maar ook: het wonder, heeft mij altijd 
al gefascineerd. Toen ik 14 jaar was mocht ik het 
bibliotheekpasje van mijn oudere broer lenen (ik had 
zelf nog een zogenaamde "jeugdkaart") en ik begon 
allerlei boeken over parapsychologie, astrologie etc. 
te lenen bij de bieb. Ik verscheen regelmatig met 
genânt grote stapels bij de balie. 
Het is lange tijd gebleven bij veel lezen. 

Toen ik ging werken begon ik na niet al te lange tijd 
met een informatica-studie waar ik tot 1989 zoet 
mee ben geweest. Die studie heeft niet veel met 
esoterie te maken, maar je leerde er wel syste- 
matisch en kritisch denken. 
In de tussentijd had ik mij gestort op de ufologie.  
Ik was aangesloten bij een studiegroep, schreef 
enkele artikelen en onderzocht een aantal 
meldingen. 
Daar ben ik zo'n 10 jaar mee bezig geweest.  
Maar de dingen die mij aanspraken kwamen daarbij 
niet zo aan bod. 
Na mijn informatiestudie heb ik veel cursussen en 
opleidingen gedaan over tarot, astrologie, hekserij, 
de Westerse Mysterie Traditie, sjamanisme etc. 
Veel opleidingen dus, maar ik merkte wel dat het 
belangrijk is om vooral je eigen ideeën te 
ontwikkelen. Mijn persoonlijke les van al die 
opleidingen is dat een school (of traditie of 
genootschap) geen gevangenis moet worden.  
Zo'n opleiding is voor mij steeds meer een startpunt 
geworden om zelf nieuwe ideeën te ontwikkelen. 
 
Een van je eigen studierichtingen is de 
astrologie. Ik heb begrepen dat je daarin steeds 
op zoek bent naar nieuwe manieren om de 
gegevens te interpreteren. Om dat te kunnen 
doen moet je veel verstand hebben van de 
gangbare tradities.  
Kun je daar wat meer over vertellen? 
 
Er zijn verschillende traditites in de astrologie: de 
Vedische (hindoe-)astrologie, de Chinese astrologie, 
Keltische astrologie etc. 
Alles wat ik heb gedaan op astrologisch gebied was 
binnen het kader van de westerse astrologie. Dat is 
de soort astrologie die je in Europa en Amerika het 
meest  ziet. 
Nou zijn er binnen de westerse astrologie allerlei 
verschillende werkwijzen. Astrologen bijten zich 
nogal eens vast in een werkwijze die ze éénmaal 
gekozen hebben. Dat is jammer; er is heel veel te 
ontdekken in de astrologie en er valt nog heel wat te 
pionieren. 
Zo ben ik zelf bezig met een onderzoek naar 'buiten 
teken aspecten', een vrij specialistisch onderwerp en 
er is bitter weinig over geschreven. Inmiddels heb ik 
hele leuke ontdekkingen gedaan, gewoon door te 
zoeken in horoscopen van mensen waar ik 
voldoende van weet. Daar komen verschillende 
nieuwe conclusies uit en daar ga ik dus zeker nog 
iets over schrijven. 
Het is wel grappig dat je vaak dingen gaat uitzoeken 
die in je eigen horoscoop zitten. Ik heb zelf 5 buiten 
teken aspecten, en dat is behoorlijk veel, vandaar 
ook mijn belangstelling. 
 
Vorig jaar heb je bij Harmonia Arnhem een lezing 
gehouden over magische plaatsen in Nederland. 
Dat was een eye-opener voor de meesten van 
ons, vooral omdat het er zoveel zijn.  
Hoe kom je erachter waar zulke plaatsen zich 
bevinden en wat hun speciale betekenis is? 
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Magische plekken vind je vaak bij zeer oude kerken, 
archeologische sites, op plekken waarover sagen 
melden dat het er spookt, maar ook gewoon in het 
landschap. 
Ik heb zo’n 80 boeken doorzocht en daar zo’n 2700 
aanwijzingen uitgehaald over plekken die mogelijk 
bijzonder zijn. Die aanwijzingen staan allemaal op 
mijn website (www.henrykampherbeek.nl) zodat 
iedereen die dat wil kan kijken wat er in de buurt te 
vinden is. 
Wat iedereen zelf kan doen: ga eens naar een 
bijzondere plek toe en kijk wat je ervaart. Je kunt 
met een wichelroede kijken wat je kunt ontdekken. 
Maar als je goed weet te luisteren naar je intuïtie 
heb je die wichelroede niet echt nodig. Je kunt 
bijvoorbeeld naar een oude kerk gaan. Zie maar of 
je iets ervaart. Krijg je een bepaald gevoel, ervaar je 
lichamelijke reacties? Het zijn wat simpele dingen 
die je eenvoudig zelf kunt uitproberen. Plekken kun 
je vinden op de website die ik net noemde, maar als 
je een plek kent in je omgeving die je aanspreekt 
kun je daar ook gaan kijken. 
Met een groep medewichelaars bezoek ik 
regelmatig allerlei plekken door het hele land (en 
soms daar buiten). Daar zoeken we naar 
energielijnen maar we doen ook paranormale 
waarnemingen. 
  
Als je in de toekomst kijkt, welke 
interessegebieden zou je dan het liefst nog 
willen uitdiepen? 
 
Ik ben vooral bezig me verder te verdiepen in 
contacten tussen mensen en niet-lichamelijke 
wezens. Denk aan Maria-verschijniningen, 
bovenaardse meesters, natuurgeesten, engelen etc. 
Ik vraag me af wat dergelijke ontmoetingen 

betekenen. Zijn er overeenkomsten tussen al die 
soorten van ontmoetingen? 
Esoterische genootschappen laten zich soms van 
alles vertellen door bovenaardse meesters. Dat kan 
heel inspirerend zijn maar ik heb het gevoel dat men 
zich op een dwaalspoor kan laten brengen. 
Dergelijke ontmoetingen zijn heel vaak niet wat ze 
lijken. Met recht een netelig onderwerp. 
 
Ik verdiep me ook in esoterische genootschappen. 
Binnen die genootschappen is ook ontzettend veel 
uitgedacht over onderwerpen als tarot, astrologie, 
magie, kabbalah etc., onderwerpen die me erg aan 
het hart gaan. 
En veel van wat we vandaag op esoterisch gebied 
gebruiken is in die genootschappen uitgedacht. 
Een voorbeeld: de tarot die we kennen als de “Rider 
Waite” - dat is de bekendste tarot op dit moment - is 
bedacht en getekend door twee mensen die allebei 
in een belangrijk occult genootschap (de Golden 
Dawn) hebben gezeten. 
 
Als ik volop tijd zou hebben zouden er wel meer 
dingen zijn die ik wil uitzoeken. Hopelijk komt dat 
nog. 
Een plan waar ik nog niet aan toe gekomen ben: in 
een numerologisch handboekje uit de 19e eeuw wat 
ik bezit wordt een systeem beschreven wat – voor 
zover ik kan nagaan – volledig vergeten is. Het ziet 
er erg interessant uit. Dit systeem wil ik me nog 
eigen maken en er misschien iets over schrijven. 
 
Dank je wel Henry, voor dit boeiende interview. 
We wensen je succes voor de toekomst, en nog 
veel mooie ontdekkingen! 
 

 

 
 
KRAAI 
 
 

Tijdens een Harmonia lezing in 2009 vertelde Dick d e Soeten, een 
Nederlander die al jaren kind aan huis is bij de Ho pi indianen van Noord 
Amerika en daar enkele boeken over heeft geschreven , het volgende 
opmerkelijke verhaal: 
 
Op een dag maakte de Soeten een wandeling met een b evriende indiaan 
en op een goed moment zaten ze samen op een hoge pl ek zwijgend van 
het uitzicht te genieten. Boven hen cirkelde een kr aai. 
De indiaan keek omhoog en de kraai kwam naar benede n, streek neer op 
een steen en kraste een paar maal. 

De indiaan knikte, en de vogel vloog weg. 
"We moeten naar huis", zei hij tegen de Soeten, "de  kraai vertelde dat die en die hulp nodig heeft." 
Verbijsterd volgde De Soeten hem naar het huis van een vriend, die hen tegemoet kwam met "Ah, ben je 
daar. De kraai heeft mijn boodschap dus overgebrach t." 
 
De gewoonste zaak van de wereld: dieren die spreken  en worden verstaan, begrijpen en boodschappen 
overbrengen. 
Sprookjes gebeuren echt - bij indianen. 
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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 geschikt 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 doorgeven 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 misschien 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 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 stuks 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 engelengefluister14,50 

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 vorig leven 9,95 

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

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

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

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

Motoyama, H. Reïncarnatie en karma 14,90 

Mulder-Schalekamp De bron der wijsheid; De doden spreken; Emed;  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 stuks 13,40 

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 v.a. 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 stuks 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. Praktische 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 stuks 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 stuks 5,00 

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

Liekens, Paul NLP en spirituele ontwikkeling (219) 5,00 

Liekens, Paul Reïncarnatie (88) 5,00 

Messing, M. Van levensboom tot kruis (200) 5,00 

Oldenburger, E. De tarot als sleutel tot inzicht deel 2, 3 of 4; elk 1x!  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 op synthesizer 4,50 

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

Zondervan, Fred CD met spirituele werken op synthesizer 1 of 2    p.st. 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 


