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C O LU M N V R A AG A A N

Jan C. van der Heide

Hypnotherapeut & Paragnost

Antwoord
Hoi Erna,

Vraag
Beste Jan,
Ik ben kortgeleden 23 jaar geworden en
denk vaak aan mijn jeugd terug. Er zijn
dingen die me erg dwars zitten. Als mijn
moeder werkte, dan paste mijn opa op.
Aan mijn opa heb ik heel nare herinneringen. Hij heeft mij seksueel misbruikt.
Gelukkig werd mijn moeder ontslagen
en hoefde mijn opa niet meer op me te
passen. Ik kon wel juichen.
Kort geleden is mijn opa overleden.
Mijn moeder, die al jaren weduwe is,
had een goede band met haar vader,
die weduwnaar was. Mijn moeder weet
niets van het seksueel misbruik af. Ik heb
het nooit verteld. Ik vond het voor haar
zo zielig. Het is een schat van een moeder,
een ontzettend lief mens. Ze houdt van
haar vader en heeft erg veel verdriet dat
hij is overleden. Ik heb veel last van het
seksueel misbruik. Ik heb nachtmerries
en angstdromen dat hij weer aan me zit.
Ik heb vreselijk veel moeite om het haar
te vertellen, want dan krijgt ze nog meer
verdriet. Wat moet ik doen? Kun je mij
adviseren hoe ik het beste met deze
ellende kan omgaan? Je zou me er erg
veel mee helpen. Ik weet het niet meer.
Groetjes,
Erna

Wat afschuwelijk, naar en ellendig wat je opa heeft gedaan. In dergelijke situaties
hoeven we eigenlijk niets verder meer te horen… of het voor je moeder zielig
zouden zijn? Niks ervan! Het klinkt gruwelijk kort door de bocht, maar opa deugt in
rechte lijn niet. Hij is per definitie altijd en helemaal fout. En duidelijker kan ik niet
zijn. Als iemand zoiets namelijk doet, is er altijd alleen maar sprake van 100 procent
schuldig. Je bent van opa helaas en hoe jammerlijk, het slachtoffer geworden, je
lijdensweg heeft lang genoeg geduurd. Alles wat je nachtmerries en angstdromen
kunnen verlichten, die weg moet worden gevolgd. Dat betekent erover praten.
Dus aan je moeder vertellen dat haar vader jou heeft misbruikt. Nogmaals, niks
ervan dat het zielig voor je moeder zou zijn. Het is hoofdzakelijk voor jou uitermate
rot dat je dat in je jonge leven hebt moeten meemaken. En een moeder is er voor
om je te troosten als je zoiets hebt moeten doorstaan. Geef je nare en traumatische
ervaringen lucht door te praten en nog eens praten… Het is de beste manier om
de geestelijke wond zoveel mogelijk te genezen. Je hebt een heel leven voor je,
hoe eerder je over zulke ervaringen praat, hoe beter het voor je zelf is. En daaraan
moet je denken. Natuurlijk wordt de vader van je moeder van zijn voetstuk gegooid
als je moeder zoiets hoort. Nou en? Het alternatief zou zijn dat jij levenslang je
mond moet houden? Voor de derde keer: niks ervan. Je hebt genoeg geleden.
Er zijn je dingen overkomen die erg ellendig voor je zijn. En je hebt het volste
recht en de plicht naar jezelf toe om daarover te praten met wie dan ook.
Je vader, je moeder, met alles en iedereen!
Een dergelijk onderwerp is emotioneel erg zwaar voor alle betrokkenen. Als je hulp
nodig hebt, je kunt me altijd bellen dan praten we er verder over. Als je samen met
je moeder wilt komen, ook goed. Fijn dat je van je moeder houdt en haar verdriet
wilt besparen. Maar vergeet nooit, je hebt ook een grote verantwoording naar
jezelf toe. Jij bent er ook en daar moet je op geen enkele manier aan voorbij gaan!
Ik begrijp het hoor Erna, het is allemaal intens verdrietig dat zulke dingen in de
wereld gebeuren. Ik kan me ook voorstellen dat je mededogen naar je moeder
hebt. Zij kan er tenslotte ook niets aan doen dat ze een gestoorde vader heeft.
Er zijn in wezen in zulke situaties alleen maar slachtoffers, maar slachtoffers-opwelke-manier-dan-ook kunnen elkaar onderling heel goed helpen genezen van
geestelijke wonden.
Moedig dat je mij een mail hebt gestuurd. Door diezelfde grote moed komt ook
het helende proces op gang.
Ik wens je alle kracht toe Erna. Je weet het, je staat er niet alleen voor.
Ik hoor van je als je dat wilt.
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Jongeren lopen steeds meer vast op school, in het gezin en de
maatschappij. Klachten als niet begrepen worden, toenemende
moeheid, leer -, en concentratieproblemen, verslavingsdrang
en depressieve gevoelens passen bij het huidige beeld van
onze tieners.

Help een puber!!!
- Door Helma Broekman -

D

De meeste ouders en/of
leerkrachten vallen in eerste
instantie niet zoveel op aan
de tiener. Gezegd wordt dat
het wel bij “het puberen” zal horen.
Het feit dat hier een werkwoord in
onze taal uit is ontstaan, geeft eigenlijk
al aan hoe zorgwekkend het signaal is.
De pubertijd is natuurlijk een periode
waarin een kind extreem veel verandert.
4 Het nog jonge kind wordt plotseling groot, gaat er anders uitzien,
anders denken en zich anders
gedragen.
4 Er verandert van alles in de hersenen. Met name het emotionele
deel van het brein wordt in deze
fase sterk geactiveerd.
4 De secundaire geslachtskenmerken ontstaan en de seksualiteit
wordt ontdekt.
4 De puber wil bij een groep horen
en dat zijn (vaak) de medeleerlingen op school.
4 Niet enkel het gezin waarin het
is opgegroeid is nog belangrijk,
maar de wereld om hem heen
begint steeds meer te trekken en
wil ontdekt worden. “Wat is mijn
plek in de wereld?” is de onderliggende vraag van elke puber.
4 De eigen individualiteit gaat zich
ontwikkelen en de eerste basis
voor de volwassen persoonlijkheid
wordt nu gelegd.
4 Deze persoonlijkheid en zijn plek
in de wereld kan alleen worden
ontdekt door het verkennen van
grenzen en dat is wat de puber
van nature moet doen om in deze
behoefte te kunnen voorzien.

Waar gaat het mis?
Eigenlijk kun je stellen dat de pubertijd weliswaar een woelige fase is
waarin zowel innerlijk, uiterlijk als
sociaal de meeste veranderingen
optreden in ons hele leven, maar
dat het vooral ook een natuurlijke en
bijzondere belangrijke fase is! Het is
de kans om jezelf als (aankomende)
volwassene te settelen in deze wereld
en het leven. En tijdens deze fase
lopen jongeren massaal vast. Waar
gaat het dan toch mis? Ondanks dat
elke ouder en leerkracht de beste
bedoelingen hebben met de puber?
Het antwoord is even moeilijk als dat
het simpel is: de binnenwereld van
de puber wordt te weinig erkend
doordat het onze eigen schaduwkanten teveel spiegelt! Hierdoor verliest
de tiener zijn essentie, zijn ware zelf.
Dat deel in hem wat voelt, leeft,
vibreert, ontdekt, liefde en licht is.
Het basisschoolkind heeft het regelmatig moeilijk met de juiste “match”
te vinden tussen zijn binnenwereld
en dat wat de buitenwereld hem
laat zien. Maar door middel van spel,
creativiteit, uiting van emoties en
onze visie dat het nog maar een kind
is, wordt veel van deze disbalans
gecompenseerd. Met andere woorden:
het basisschoolkind mag van zijn
omgeving zich even niet lekker voelen,
verdrietig of boos zijn. Het krijgt
daarin over het algemeen de ruimte.
Maar door het gedrag van de puber
en het gegeven dat hij geen klein
kind meer is, is de ruimte waarin de
puber zich ontwikkelen mag, vele
malen kleiner dan bij jongere
kinderen.

Paraview
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4 Wat ergert ons aan de puber?
4 Wat raakt ons in zijn gedrag?
4 Wat doet hij nu werkelijk wat ons
zoveel beroert?
4 En last but zeker not least:
Hoe reageren we op hem?
Onze reactie bepaalt in hoge mate de
regels en wetten die we daarna aan de
puber gaan stellen. Neem het voorbeeld
van een leerkracht middelbare school.
De klas zal (natuurlijk) uitproberen
hoever de grenzen van tolerantie (en
zelfinzicht!) van de leerkracht gaan.
Daarbij past onrustig en onstuimig
gedrag. Stel dat desbetreffende leerkracht zich persoonlijk geraakt voelt
en allerlei onzekerheden van vroeger
hierdoor ervaart? Dan zal het een
strenge leerkracht worden.
Er is weinig speelruimte. De macht
van de volwassene wordt dan ingezet
boven die van de puber. Zo zet ook de
ouder zijn volwassen macht in op het
kind.

“Zelfinzicht
is het gouden
sleutelwoord”

Dan kan het twee kanten op gaan bij
de ouders:
4 De puber wordt aan strenge
regels onderworpen die weinig
“speel”ruimte laten.
4 De puber wordt (te) vrij gelaten en
kan ongemoeid zijn gang gaan.
Het “speel”veld ligt compleet open.
In het eerste geval zullen we onze
puber dicht op de huid zitten en
in het tweede geval denken we
dat liefde te maken heeft met alle
vrijheid aan het kind te geven.
Nu wordt natuurlijk elk kind opgevoed
door de waarden en normen die wij
zelf van onze ouders in het leven
hebben meegekregen. We willen
niet zo worden als onze ouders, maar
ondertussen lijken we meer op hen dan
we zelf zouden willen daarbij waarde
hechtend aan bepaalde opvoedingsregels die pa en ma eveneens op ons
loslieten.
Dus wat nu?
Kiezen we ervoor om de puber in te
dimmen, te kaderen, te bekritiseren,
vrij te laten, te beleren of kiezen we
ervoor om af en toe een blik bij onszelf
naar binnen te werpen?
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Met andere woorden: hoe meer de
volwassene (of dat nu een leerkracht
of een ouder is) zichzelf leert kennen in
zijn gevoelswereld, hoe makkelijker de
puber zich zal gedragen! Zelfinzicht
is het gouden sleutelwoord in de
omgang met elke puber. Immers: hoe
meer een puber ons triggert en wij
dat niet van onszelf bewust zijn, hoe
lastiger de puber zich zal gaan gedragen met alle gevolgen / klachten van
dien…
Zodra de volwassene bereid is zijn blik
naar binnen te keren, ontstaat er een
natuurlijk evenwicht bij zijn kind of zijn
leerling. Ken dus U zelve en je (her)kent
de puber. We zijn het zelf immers ooit
ook geweest:. Dat is de ervaring die we
de afgelopen 15 jaren, al honderden
keren in ons centrum hebben
opgedaan!

Meer informatie op
www.lichtkind.nl
Tienercursus speciaal voor pubers!
www.lichtengeltje.nl
voor basisschoolkinderen!

REIZEN

De boom

Anna de Graaf (30) schrijft over de spirituele beleving van haar reizen.

Lopend langs de kust van Townsville,
Australië, ruik ik vakantie; de lichte
geur van de zonnebrandcrème die ik
vanmorgen op mijn huid gesmeerd
heb, vermengd met flarden barbecue
en gebakken vis.
De mensen zitten op terrassen te eten,
drinken of te verteren. De warme
zomerlucht strijkt langs mijn huid,
terwijl ik de boulevard bekijk. Ik denk
aan driehonderd jaar geleden, hoe
het er toen uit zag. Geen gebouwen,
geen auto’s, geen plastic stoelen en
tafels. Alleen maar natuur. Ik merk dat
ik behoefte heb aan geschiedenis, aan
iets wat ouder is dan een paar honderd
jaar. Misschien ben ik een verwende
Europeaan, in dat opzicht.

eerder is opgevallen, loop ik op hem
af. Ik blijf een tijdje staan kijken naar
de dikke stam, de indrukwekkende
takken, het uitwaaierende bladerdek.
Met mijn hand op de stam praat ik in
mijn hoofd met de boom: ‘Bedankt dat
je er nog bent, boom. Wat kun je me
vertellen over vroeger?’ De boom blijft
onverstoorbaar. Ik ben tevreden en
een beetje geëmotioneerd.

Meer lezen van Anna?
Ze heeft twee websites:
4 annaenhaarwereld.wordpress.com
4 www.namastanna.com

Op een grasveldje zit een tiental jonge
mensen in een kring, ze zingen over de
liefde en overgave, twee tokkelen op
een gitaar. Even verderop schijnt een
felle lamp op een klein, kunstmatig
stadsstrandje. In het water is een net
gespannen, zichtbaar gemaakt met
een witte plastic afbakening. Het is
om de kwallen en ander gevaarlijk zee
gespuis buiten het zwemgebied, dat
bedoeld is voor de mens, te houden.
De zee zelf is oud, natuurlijk, bedenk
ik me. Maar dat voelt te gemakkelijk,
ik moet nog even verder zoeken.
Als ik terugloop, valt mijn oog op een
gigantische boom, midden op een
terras. Verbaasd dat de boom me niet
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VOORSPELLINGEN

“Het is altijd lastig om precieze data en jaartallen te voorspellen,
maar ik heb een poging gedaan om goed te luisteren naar mijn Gids.”

Voorspellingen 2017
Sonja Dover

Medium voor
Mens & Bedrijf
& Dier

Welke highlights krijg je door
voor 2017?

4 De VS krijgen het heel moeilijk op
het gebied van economie en discriminatie.
4 De Europese landen gaan hun eigen
land centraler zetten. Veel landen
sluiten hun grenzen.
4 Er is veel economische strijd tussen
Amerika, China, Japan, Rusland en
het Midden Oosten.
4 De vluchtelingenproblematiek
beperkt zich niet meer alleen tot
Europa, maar breidt zich uit over
de hele wereld. Volksverhuizingen
gaan gepaard met rellen,
`` vechtpartijen en moorden.
4 Er ontstaan vredes/liefdesbewegingen.
4 Vrouwen komen massaal in
beweging om te strijden voor
gelijke rechten.

Donald Trump

4 Daar waar armoede is, zal nog meer
armoede komen. Rijken worden
rijker.
4 De dollar zal minder waard worden.
Pas in zijn derde jaar komt er een
economische opleving.
4 Er komen geen goede afspraken
met landen die vroeger goede
handel dreven met de VS.
4 Hij zorgt voor meer verschil tussen
blanke en donkere mensen.
4 Europa vindt hij te zwak.
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Oorlog in het Midden-Oosten

4 Rusland en Amerika zetten zich
vol in. Het gaat niet meer om het
Midden-Oosten, maar om de macht
van deze twee landen
4 Ik zie nieuwe machtshebbers en
nieuwe leiders van veel landen in
het Oosten.
4 IS wordt stevig aangepakt, maar het
einde is nog niet in zicht. Egypte
raakt nauw betrokken.
4 De oorlog in het Midden-Oosten
is net als de rimpeling van een een
steen die je in het water gooit, ringen in het water eromheen worden
steeds groter en groter. De oorlog
breidt zich uit naar steeds meer
landen eromheen.

Politiek in Nederland

4 Minister president Rutte wordt aan
de zijlijn gezet.
4 De linkse partijen bundelen zich
en zijn sterker dan ooit, net als de
alternatieve partijen. Wilders wordt
in een isolement gezet.
4 Nederlanders uiten hun ongenoegen en stemmen op Wilders.
4 D66 zal het wederom goed doen,
PvdA scoort heel goed, VVD verliest
zetels, partij 50+ scoort ook heel goed.
4 Nederlanders willen kiezen voor
een goede en verantwoorde toelatingsprocedure voor vluchtelingen
met ook duidelijkheid over hoe
deze mensen hier komen te wonen
en te werken.

VOORSPELLINGEN

... en voorspellingen bekende
Nederlanders
Gordon: Er komt een nieuwe hit van
hem uit. Het wordt een relaxter jaar
dan vorig jaar.
Gerard Joling: Eerste half jaar heeft hij
heel veel werk, daarna wordt het rustig.
Hij is een lief mens met mededogen
voor de minder bedeelden, ouderen, gehandicapten. Met gehandicapten gaat
Gerard nog iets speciaals aan meedoen.
Marco Borsato: Opnieuw hoor ik iets
over financiën, maar hij redt het wel.
Ik zie een show met jongeren, nieuw
talent.
Sylvie Meis: Zij vindt opnieuw een
grote liefde en krijgt ook nieuwe
vrienden. Wonen in Nederland wordt
aantrekkelijker.
Rafael van der Vaart: Hij heeft het geluk gevonden. Deze voetbalclub is goed
voor hem. Hij woont met zijn nieuwe
liefde. Het wordt een goed jaar voor
Rafael. Buiten het voetballen zal Rafael
zich zakelijk verder willen ontwikkelen.
Denk aan trainingen geven en een
coach in wording voor jong talent.
Yolanthe en Wesley: Een kindje in
zicht. Carrière Wesley gaat gewoon
door hoewel het niet lang zal duren dat
hij gaat stoppen. Yolanthe combineert
haar moederschap met het naar buiten
treden via TV programma`s, wat ze heel
goed doet. Haar eigen bedrijf staat op
een laag pitje, goede doelen hebben of
krijgen meer haar aandacht. Het is een
mooi en liefdevol stel.
Edwin Evers: Hij blijft gewoon
doorgaan, maar muziek krijgt meer
en meer zijn aandacht. Hij is bezig
een vernieuwing in het DJ-en via
radio te introduceren wat niet
gemakkelijk is.
Giel Beelen: Zijn plannen worden
uitgevoerd en goed ontvangen.
Hij is een doorzetter. En hij heeft de
tijd en de jongeren met zich mee.
Het geluk is op zijn hand.

Patty Brard: Het leven lacht haar toe.
Haar intuïtie laat haar niet in de steek
om ergens ja of nee tegen te zeggen.
Het is een krachtige vrouw.
Carlo Boszhard: Samen met zijn man
is hij carrière gericht heel goed bezig.
Hun samenwerking is een feest voor
ze. Een eigen theaterprogramma staat
op de rol met zelf geschreven liedjes
en teksten. Met een lach en een traan
vertellen ze beide hun verhaal aan het
publiek.
Irene Moors: Ik zie haar een programma presenteren als een soort moeder
van….. Haar medeleven staat hierin
centraal, net als diepgang, humor en
toch jezelf kunnen zijn. Het is op haar
lijf geschreven.
Roy Donders: Laat de liefde aan z`n
neus voorbij gaan. Werken en wonen
komen centraler te staan en hij gaat
meer en meer zijn eigen gang.
Chantal Janzen: Zij krijgt het drukker
dan ooit. Pas na de zomer weet ze wat
ze wel/niet wil accepteren wat betreft
nieuw programma. (nieuw kindje? )
Renee Froger: Natasja en hij focussen
zich meer en meer op het samenzijn,
hun gezin en familie. Er zijn minder
optredens en er komt weer een mooie
nieuwe CD uit met gastoptredens van
Dre Hazes en Danny de Munk.
Ali B: Hij weet als geen ander met zijn
humor hoe hij harten kan openen van
het Nederlandse publiek. Oude liedjes
naar deze tijd tillen en vernieuwen
geeft hem veel plezier. Nieuwe theater/
concerttour staat op het programma.
Familie Hazes: Rond het 2de jaar van
het kindje van Dre Hazes zal de familievete zich opheffen. Dre zal ook meer en
meer TV presentaties gaan doen.
Rachel en Dre hebben meer tijd nodig
om elkaar te begrijpen en te ontmoeten. Roxanne en Monique zullen het
later goed met elkaar kunnen vinden.

Guus Meeuwis: Afscheid nemen
verwerkt hij in teksten voor liedjes.
Een van zijn kinderen zal in zijn
voetsporen gaan treden.
Volle stadions blijven.
Waylon: Zijn zangcarrière krijgt in
2107 veel hoogtepunten. Als BN`er
laat hij zich steeds meer en meer zien.
Optredens in het buitenland worden
verwacht. Tournee door Nederland
staat op stapel eind 2017.
Miss Montreal: Zij legt zich meer en
meer toe op het coachen van jong
talent. Ook gaat zij een Tournee
maken door Nederland + Duitsland.
Wat ik verder nog kwijt wil
2017 is een rommelig jaar met scherpe
tegenstellingen en veel onduidelijkheden. Toch zullen er veel bijzondere
initiatieven door burgers en bedrijven
gezamenlijk ontstaan en het lukt
allemaal ook nog. Mensen investeren
in hun eigen bedrijf. Met elkaar en
zonder subsidie of geld van de
overheid. Saamhorigheid wordt sterker
in Nederland. Families helpen elkaar
meer en meer.
Sonja Dover
Medium voor Mens & Bedrijf & Dier
W www.sonjadover.nl
E nfo@sonjadover.nl

Geloof in jezelf
en vertrouw op
je ingevingen!

Paraview
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Sonja Dover

Medium voor Mens & Bedrijf & Dier

De Witte Wolf
Deze editie vertel ik over een beleving uit mijn leven als medium.

“Zorg goed
voor uzelf en
uw dier en
luister goed
wat uw dier
u heeft te
vertellen”

Mail uw vraag!|

Heeft u een vraag over uw dier, dan hoor
ik dat ook graag. Mail uw vraag naar:
redactie@paraview.nl Het antwoord
plaatsen wij in de Paraview.
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Al wandelend in het Halderse Bos in
Brabant kom ik een grote witte wolf
(kruising Golden Retriever – Herdershond – Wolf ) tegen met z`n baasje.
De hond komt dicht naast mij lopen
en zijn baasje begint te vertellen over
zijn leven. Over zijn teleurstellingen en
drank gebruik. Hij zou het zo graag
anders willen en verlangt naar stilte.
In de verte staat een bank. Ik loop er
naartoe met de hond, die direct bij
het zitten op mijn voeten gaat liggen
en zijn baasje ploft naast me neer. Hij
vertelt mij nog wat verhalen. Opeens
begint de witte wolf geluid te maken
en ik hoor hem zeggen dat ik zijn baasje
stil moet zien te krijgen.
Ik vertel de man wie ik ben en nodig
hem uit met mij samen hier in het bos
te gaan mediteren. Dat wil hij heel

graag en via geleide meditatie komen
we beide tot stilte, tot rust in ons hoofd.
De mooie witte hond gaf dit signaal
over zijn baasje en het was fijn om dit
samen te doen, zo midden in dit grote
stille bos. Opnieuw leerde ik dat je altijd
mag luisteren naar je ingevingen en
ernaar mag handelen waar je ook
bent. De dieren helpen ons daarbij
als je er maar naar wil luisteren.
De witte wolf en zijn baasje vervolgen
weer hun weg en ik blijf rustig zitten en
geniet nog eventjes na op de bank.
Het was een mooie bijzondere ontmoeting. Heeft u ook zo`n bijzonder verhaal
over uw dier? Mail het naar mij en wie
weet plaatsen we het in dit blad.

GEZONDHEID

Nieuwe wet alternatieve/
paranormale genezers
In Nederland is sinds 2017 de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) van kracht gegaan. Dit houdt in
dat alternatieve zorg voor het eerst erkend wordt door de Nederlandse overheid; een grote stap voorwaarts voor de
alternatieve sector. De WKKGZ eist een aantal dingen van de alternatieve sector die eerder niet aan de orde waren.
De wet verplicht de therapeut aangesloten te zijn bij een onafhankelijke klacht- en tuchtrecht en onpartijdige
geschillencommissie, zodat cliënten de mogelijkheid hebben kostenvrij een klacht in te dienen.
Een alternatief/paranormaal genezer
mag zich vanaf 1 januari 2017 niet
presenteren en werken zonder aan
deze voorwaarden te voldoen.
De nieuwe wet maakt het indienen
van schadeclaims makkelijk als de
behandeling niet naar tevredenheid
is verlopen. Dat is natuurlijk een hele
goede zaak, maar een ingewikkelde
en lastige opgave voor de alternatief/
paranormaal genezer. Vooral als men
zich als alternatief genezer/paranormaal werker al jaren prima redt zonder
‘ergens’ bij aangesloten te zijn. Deze
genezers, healers, lichtwerkers, reikimasters, magnetiseurs, enzovoorts zijn
vanaf 1 januari 2017 strafbaar volgens
de Nederlandse wet als ze niet aan de
WKKGZ voldoen!
Het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) is een nieuw collectief
waarin veel verschillende werkvormen
verenigd zijn zonder dat leden worden
overbelast met overbodige regels en
verplichtingen!
Het CAT, uit noodzaak geboren, is een
geweldig mooi platform met nu al meer

dan 500 leden en 16 aangesloten opleidingsintituten, waarin een ieder zijn of
haar eigen plaats kan vinden.
Mijn dringende advies naar iedereen
die werkzaam is als alternatief/paranormaal genezer in de ruime zin van het
woord: Sluit je aan. Bij het CAT of elders.
Houd je ogen open en doe wat je moet
doen.

Marianne van der Wilk
www.catcollectief.nl

Val ik onder de WKKGZ?

Verricht je handelingen waarbij je richting je cliënten een kans op genezing in het vooruitzicht stelt? Is het antwoord op deze vraag ‘ja’ dan val je onder de WKKGZ.
(Bron: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ‘Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg?’ Zelftest ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.)
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Beursimpressies... Enschede
- Door Erik de la Porte -

Al heel wat jaar vindt u in de Paraview
de vaste rubriek van Erik de la Porte met
impressies van diverse Paraview beurzen.
In deze rubriek krijgt u een kijkje in het
spirituele leven van ‘gewone’ mensen
uit het ‘gewone’ leven die een beurs van
ons bezoeken. Erik is een vaste waarde
bij Paraview, de beursdeelnemers en de
bezoekers. Hij regelt en verzorgd alles tot
in de puntjes op de beurslokaties. Daarnaast schrijft Erik. Houdt interviews op
lokatie voor deze rubriek maar ook Points
of View verderop in het magazine komt
van zijn hand.

Greta en Henk uit Zevenaar
‘Ik ben zevenenzeventig en mijn man Henk is zesenzeventig. We zijn in 1968
getrouwd en dat betekent dat we volgend jaar onze gouden bruiloft vieren. We
hebben elkaar leren kennen in Den Haag want daar woonde ik vroeger. Henk niet,
die komt uit Utrecht. Maar we wonen alweer enige tijd in Zevenaar’, valt Henk
Greta bij. ‘En daar blijven we ook.’ Greta vertelt dat ze destijds had gereageerd op
een advertentie de Henk en zijn vrienden in een muziekblad hadden gezet. ‘En het
was gelijk raak hoor’, zegt Greta met een grote grijns. ‘Maar ik heb hem wel direct
gezegd dat hij beter niet bij mij kon blijven. Ik was vroeger namelijk zwaar astmatisch en dat betekende dat ik een man met een sterke ruggengraat nodig had.’ En
dat had hij?’, vraag ik gekscherend. ‘Helaas is er nu een wervel verschoven, maar ik
kan nog wel wat hebben’, grapt Henk. ‘Hij heeft altijd goed voor me gezorgd’, zegt
Greta daarop trots.

Wat brengt jullie naar de beurs? Komen jullie voor een speciaal iemand?
Henk neemt het woord. ‘Ik heb vaak genoeg dingen meegemaakt’, zegt hij.
‘En met dingen bedoel ik voorvallen die niet zijn te definiëren. Zo waren we een
keer in Portugal op vakantie en ik stond op het balkon van het uitzicht te genieten.
Ineens kreeg ik het gevoel dat ik kon vliegen en het was alsof ik van het balkon
wilde springen. Greta nam me mee naar beneden en toen ging het wel weer.
Later bleekt dat een kennis zichzelf van het leven beroofd had, dat was wel heel
confronterend. En een andere keer zag hij midden in de nacht een doodskist’, gaat
Greta verder. ‘En de volgende dag hoorden we dat zijn nicht die nacht was overleden.’ Henk knikt. ‘Daarom komen we naar de beurs, om informatie te krijgen en
gelijkgezinde mensen te ontmoeten. ‘En ik houd van mineralen’, zegt Henk.
‘Die zijn hier ook, dus dat is een mooie combinatie. Mineralen zijn echt mijn hobby.’
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Bezoeken jullie vaker spirituele beurzen?
‘We hebben vroeger zelf op mineralenbeurzen gestaan’, zegt Greta. ‘Dat was heel
erg leuk om te doen. Helaas kunnen we door onze leeftijd dat niet meer, anders
hadden we dat nog steeds gedaan.’ ‘Maar spirituele beurzen bezoeken we ook wel
vaker. De laatste tijd niet omdat we wat met onze gezondheid hebben gesukkeld,
maar dat gaat gelukkig weer goed.’

Wie ben jij Erik?

Hoe spiritueel zijn jullie?
Henk zegt dat het moeilijk is om daar een antwoord op te geven. ‘Het speelt wel
een rol maar hoe groot is groot? Ik vertelde al van die voorvallen waarvan ik niet
weet waarom ik die heb. Ik had dat bijvoorbeeld ook met mijn zoon. Ik voelde me
opeens helemaal niet goed en besloot naar huis te gaan. Nou, daar zat de buurman al op ons te wachten met de mededeling dat onze jongen naar het ziekenhuis was gebracht. Daar bleek dat hij door glas was gegaan en dat zijn achillespees
was doorgescheurd. Het is allemaal weer goed gekomen hoor, hij werkt nu zelfs bij
de politie!’ ‘Maar Henk heeft wel moeten leren aarden’, gaat Greta verder. ‘Hij stond
er veel te veel open voor en alle energie kwam overweldigend op hem af.’ ‘Goede
en slechte energie’, zegt Henk, ‘want dat is er allebei. Maar gelukkig kan ik daar nu
beter mee omgaan.’
Heb jullie een spirituele
boodschap?
‘Je moet doorgaan waar je mee
bezig bent en daar heilig in blijven geloven. Als het fout gaat,
merk je dat vanzelf en dan kan
je altijd nog een andere weg in
slaan. Je moet alleen nooit twijfelen, want als je blijft vechten,
dan kom je er wel.’ Greta knikt
instemmend op de wijze woorden van haar man. ‘Inderdaad’,
zegt ze. ‘Zo hebben wij het ook
altijd gedaan en dat heeft ons
een heel leuk leven opgeleverd.’
‘Maar nu gaan we naar de lezing
van het Engelse medium Trevor’,
tikt Henk haar aan. ‘Want die wil
ik nog wel graag zien.’ Hij stapt samen met Greta op. ‘Maar eerst nog even een foto’,
zeg ik. Daarna vertrekken ze lachend naar de lezingruimte. Ik kijk ze glimlachend
na. Volgend jaar vijftig jaar, ik vind het een mooi stel.

Even voorstellen dan maar. Mijn naam is
Erik de la Porte. Ik werk alweer heel wat
jaartjes met veel plezier op de Paraview. ‘De Paranormaalbeurs’, zoals de
beurs nog vaak wordt genoemd, is een
onderdeel van mij geworden. Elke week
mag ik ervoor zorgen om dit spirituele
evenement zo goed mogelijk te laten
verlopen. Daardoor is paranormaal als
het ware normaal voor mij geworden
en kijk ik van bovennatuurlijke anekdotes niet snel meer op. In mijn ogen
is het er. Ik ga niet uit van een geloven
want ik heb het ervaren en de ene ervaring is natuurlijk mooier dan de andere.
Paranormaal zijn, houdt voor mij buiten
dit werk dan ook op. In de jaren die
achter me liggen, hebben verschillende
mediums mij geleerd hoe ik mij af kan
sluiten voor de bovenzinnelijke wereld.
Daar ben ik blij om. Naast ‘paranormaal
zijn’, heb ik namelijk een nog veel
grotere passie, en dat is schrijven.
Het schrijverschap is voor mij het belangrijkste wat bestaat. Op mijn tiende
zei ik tegen mijn moeder dat ik schrijver
zou worden en op mijn twintigste vertelde ik mijn vrienden dat ik eerst nog
een aantal dingen mee moest maken
voordat ik mijn verhalen op papier kon
zetten. Na wat omzwervingen over de
wereld besefte ik op mijn dertigste dat er
nog iets miste. Na een intensieve periode
op de universiteit waarin ik mij heb
verdiept in kunst, filosofie en geschiedenis, was ik er eindelijk klaar voor en
ben ik geworden wat ik moest worden.
Inmiddels werk ik aan mijn tweede boek
en ben ik bezig om mijn eerste werk uitgegeven te krijgen. Daarnaast schrijf ik
graag korte verhalen waarin diepgaande
emoties het uitgangspunt zijn.
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Bij Bep!
Het is mij een waar genoegen om voor u te mogen schrijven.
Mijn naam is Bep Monfils en ik ben Medium. In mijn woning
in Leiden is het een komen en gaan van mensen die graag
een sessie ontvangen. Als bijna 20 jaar is mijn bedrijfje druk
met zeer uiteenlopende verhalen, soms met een lach soms
met een traan.

T

oeval bestaat in mijn leven niet. Zodra er een
moeder van een vermoord meisje troost zoekt via
de ‘bovenwereld’ en de vader van de moordenaar
de volgende klant is, die ook troost en begrip zoekt,
is dit voor mij geen toeval. Maar hard nodig om beide mensen op weg te helpen want beide zijn ook slachtoffer. Samen
kunnen zij huilen om hun verlies en ik ervaar dit als een heling die vanuit de ‘bovenwereld ‘ gezonden is. Ik kom ook wel
eens in huizen waar het volgens de bewoner spookt. Ik ga
nergens vanuit totdat ik zelf in het huis ben en kan voelen
wat er gaande is. Waar ik in het ene huis gewond naar buiten
kom omdat ik aangevallen werd door een entiteit die met
boosheid vervult was, zo kan ik in een ander huis emotioneel
meehuilen omdat gevoel natuurlijk ook altijd mee kan tellen.
Er is nog een derde optie als er helemaal niets aan de hand
is terwijl de bewoner van mening is van wel. Ook in zo’n geval
ga ik niet eerder de deur uit of er moet hulp zijn en rust voor
de persoon in kwestie. Ongeveer een jaar geleden is mijn
hulp ingeroepen door een jong gezin in Leiden. Hun kleine
kind, een enig ventje van bijna drie jaar, vertelde dat die

meneer hem steeds een duw gaf waardoor hij vaak viel.
Nadat het kind neurologisch was nagekeken en gezond
bleek, dachten de ouders aan ‘hogere sferen’. En inderdaad
daar zat het niet helemaal goed. Toen ik het huis binnen
kwam kreeg ik ook duw na duw. En zoals het kind al had
verteld: het was een oudere man, die niet zozeer boos was
maar niet goed begreep wat het jongere gezin in zijn huis
deed. Ik werk niet met kruis- of wijwater maar met een goed
gesprek met de ‘geest’.
Deze keer ging het samen met wind, kou en geluiden van
ijzeren deuren die open en dicht sloegen. Elke ‘geest’ is
naar het ‘licht’ te brengen zoals we dat noemen. De een
snel en makkelijk en de ander traag en moeizaam.
Maar bovenal, het lukt altijd!
Ooit voor een TV-programma in nachtelijk uur bij de Gevangenpoort geweest, onder het mom van geesten uitdrijven/
jagen. Het heeft mooie beelden opgeleverd zeker omdat er
tijdens de opname ook duidelijk een entiteit te zien was.
Ik ben mij er altijd van bewust dat het niet zonder gevaar
is. Mijn gave is mijn werk en mijn werk mijn leven. Ik ben
geboren ‘paranormaal’ dus voor mij niet vreemd. Iedereen
kan zien en horen en ik kan dat dubbel. In Paraview Magazine zal ik vaker voorbij komen met praktijkverhalen.
Deze keer heb ik een klein beetje verteld wat ik doe
en wie ik ben..... gewoon.... Bep het Medium.

Wilt u een afspraak maken bij Bep bel dan:
06 48771104
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ADVERTENTIE

- Duizenden kralen		
- Armbanden
- Onderdelen			
- Oorbellen
- Kettingen				- Magneetsieraden
- Workshops
Voor data zie ons beurzenoverzicht op de
achterpagina.
Bezoekers van de Paraview kunnen ook de
Sieradenbeurs bezoeken, die meestal
tegelijkertijd gehouden wordt!

www.sieradenbeurs.nl
18
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Werking van edelstenen...
Citrien
Vanwege de gele kleur werd de steen Citrien in de Middeleeuwen gezien
als een stukje van de zon. Men dacht dat de steen het licht van de zon in
zich had opgenomen. Mede hierdoor werd Citrien destijds vaak gebruikt
bij depressies. Zonlicht is immers gunstig voor je stemming.
Oorsprong naam
De naam citrien is afgeleid van het Latijnse woord citrus: citroenboom.
Vindplaats
De Citrien is een vrij zeldzame steen. De meeste worden in Brazilië
gevonden. Andere belangrijke vindplaatsen zijn de voormalig
Sovjet-Unie en Madagaskar. Citrien wordt vaak vervalst. Een amethyst
krijgt bijvoorbeeld dezelfde gele kleur als je deze sterk verhit.
Door deze vervalsingen is een Citrien niet heel waardevol.
Kleuren
Citrien heeft een gele kleur. In sommige gevallen
kan de steen bruin zijn.
Chakra
Zonnevlechtchakra
Hardheid
De steen heeft een hardheid van 7.
Werking
Citrien is een vrolijke en verwarmende steen. Het geeft energie en
levensvreugde en helpt bij depressie en (faal)angst. Tevens bevordert de
steen het zelfvertrouwen en geeft het een goed humeur. Citrien heeft
een positief
effect op de spijsvertering en het versterkt het immuunsysteem, de nieren en darmen. Ook is er een gunstig effect op de huid, haar en nagels.
Dit komt door de ingesloten silicium. Het kan helpen bij mensen met het
chronisch vermoeidheidssyndroom.
Sterrenbeeld
Tweelingen, Stier en Leeuw
Reinigen en verzorging
Edelstenen absorberen negatieve energie uit de omgeving. Daarom
moeten ze regelmatig gereinigd worden. Een steen kan ontladen
worden door deze regelmatig onder warm stromend water te houden.
Opladen kan door de steen een nacht in het maanlicht te leggen.
Niet alle stenen absorberen evenveel negativiteit. Citrien kan zichzelf
reinigen en behoeft meestal geen extra reiniging.
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Boeken die jouw leven
kunnen verrijken
Het leven gaat om groeien en geven. Ik duik graag mooie parels voor je op die je aanmoedigen om te blijven groeien.
Boeken die voor vertrouwen en verbinding zorgen. Boeken met ideeën waarmee je kunt experimenteren, die jouw
wereld rijker maken zodat je meer waarde kunt geven. Door nieuwsgierig te blijven en veel te lezen, is het eenvoudig
te onderzoeken waar je energie van krijgt en waar jouw hart sneller van gaat kloppen.
Veel plezier! Anna (www.lirelavie.nl)
Beste
spirituele
boek van
2017

De kunst van het
weggooien

De veertiende
goudvis

Weggooien is niet zo
makkelijk als het lijkt.
Het druist in tegen onze
toenemende behoefte
aan hergebruik. Elke keer
als we iets wegdoen, zegt
een stemmetje in ons
‘wat een verspilling’.
Nagisa Tatsumi analyseert dit psychologische
mechanisme en helpt
ons bij het overwinnen
van schuldgevoel.
Daarnaast leert ze ons
om al op het moment
van aankoop kritisch te
zijn en geeft ze tips voor
het aanschaffen van
nieuwe spullen, zodat
we de vicieuze cirkel van
kopen en weggooien
kunnen doorbreken.

De elfjaringe Emma
houdt niet van veranderingen. Ze mist haar oude
school. Ze mist haar
beste vriendin. Ze mist
haar overleden goudvis.
En dan verschijnt er plotseling een merkwaardig
jongetje. Hij is bazig en
een beetje een zonderling, maar het gekste is:
hij lijkt verdacht veel op
Emma’s opa, een natuurkundige die altijd een
bijzondere fascinatie
heeft gehad voor
onsterfelijkheid. Zou dit
puisterige puberjongetje
werkelijk opa Melvin
kunnen zijn? Heeft hij
dan toch het geheim
van de eeuwige jeugd
ontdekt?

Auteur
Nagisa Tatsumi
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Rusteloosheid

Dit is een goede gids

We werken minder, maar
we hebben meer te
doen. We hebben meer
vrije tijd, maar we slapen
minder. Terwijl we klagen
over de drukte, de gejaagdheid en dreigende
burn-outs, plannen we
onze dagen vol. Kortom,
onze tijd wordt ‘obees’;
we proppen alles vol en
zijn niet langer in staat
om te lummelen of werkelijk niets te doen.
Wie denkt dat rusteloosheid een ziekte is van
deze tijd, heeft het mis.
Al eeuwenlang zoekt de
mens een uitweg voor
een probleem dat hij zelf
veroorzaakt: een te vol
leven. Maar is die rusteloosheid werkelijk een
probleem, of is het juist
een van onze voornaamste drijfveren?

Voor iedereen die best
wat duurzamer wil leven,
maar niet weet hoe.

Auteur
Ignaas Devisch

Auteur
Marieke Eyskoot

Dit is een goede gids
voor een duurzame lifestyle. Zo simpel is het.
Zou je best wat duurzamer willen leven, maar
weet je niet hoe? En kun
je er eigenlijk niet veel
tijd of energie in steken?
Dan is dit wat voor jou.
Dit moderne handboek
staat vol praktische
tips op het gebied van
kleding, verzorging, eten,
wonen, werken en vrije
tijd – voor iedereen
die op een positieve
manier van de wereld
wil genieten.
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Licht

De Yogakeuken

Ping

Pretty Happy

Licht is even essentieel als de lucht die we
inademen. Al sinds de
oudheid weten we dat
licht invloed heeft op
ons welzijn, maar niet
hoe en waarom. Gemma
Venhuizen onderzoekt in
Licht de achterliggende
mechanismen, niet alleen
met wetenschappelijke
belangstelling, maar ook
vanuit een persoonlijke behoefte om het te
weten. Net als bij veel andere mensen beïnvloedt
licht haar stemming: op
donkere dagen raakt ze
in een dip, en op zonnige
dagen fleurt ze weer op.
Wat is licht precies? Wat
voor invloed heeft licht
op onze slaap, onze
stemming, onze zintuigen, ons brein? Is er
verschil tussen natuurlijk
en kunstmatig licht? En
hoe kunnen we licht optimaal gebruiken: in huis,
op straat en op het werk?
Gemma Venhuizen gaat
in gesprek met psychologen, slaaponderzoekers,
dermatologen, biologen
en ingenieurs om de universele behoefte aan licht
te onderzoeken en te
inventariseren op welke
manier licht bijdraagt aan
ons welzijn. Ook spreekt
ze met mensen die op
een of andere manier
meer voor- en nadelen
ondervinden van licht.

De yogakeuken is een
verrassend kookboek, en
niet alleen voor mensen
die regelmatig yoga
beoefenen. In dit boek
staan meer dan honderd
heerlijke en gezonde
vegetarische gerechten,
vrij van gluten en geraffineerde suikers. Voor
iedereen die zijn geest
in balans wil brengen en
zijn lichaam energie wil
geven.

Waarom heeft de een
veel meer goede ideeën
dan de ander? Is creativiteit een bijzondere
gave of kun je het leren?
En hoe ontstaan goede
ideeën eigenlijk?

Kate Hudson is naast
actrice ook erg geïnteresseerd in wat mensen
gelukkig maakt. Pretty
Happy is een oprecht
boek over hoe zij o
ntdekt heeft in contact te
komen met haarzelf, en
wat haar lichaam nodig
had om positief en gemotiveerd te blijven. Kate
Hudson laat je zien hoe
je helemaal happy kunt
worden door goed naar
je lichaam te luisteren.
Want, zo zegt ze: ‘You
don’t have to be perfect,
pretty happy is pretty
good’.

Auteur
Gemma Venhuizen

Auteur
Kimberly Parsons

In De yogakeuken vind je
gerechten die jouw mentale en fysieke energie
in balans brengen en je
geluksgevoel een boost
geven. Nooit eerder was
het zó gemakkelijk om in
je eigen keuken zalige,
voedzame en evenwichtige voeding te bereiden:
van eenpans-masala dhal
en buddha bowl met
noedels tot een karamelgebakje met een knapperig korstje.

Auteur
Bas Kast

Het creatieve proces is
sinds enige jaren onderwerp van serieus wetenschappelijk onderzoek.
Wetenschapsjournalist
Bas Kast laat zien tot welke verrassende inzichten
dat heeft geleid.
Kast sprak met wetenschappers zoals neurologen, psychologen en
taalkundigen, en stak
zijn licht op bij creatieve
professionals zoals architecten en componisten.
Op zoek naar de bron van
creativiteit stelde hij zich
als proefkonijn beschikbaar. Hij liet zijn hersenen
bekabelen, onderwierp
zich aan meditatieoefeningen, werd onder hypnose gebracht, smeerde
zijn boterhammen
andersom en associeerde
erop los.
De resultaten van zijn
onderzoek toetste hij
aan de ontwikkeling, de
werkwijze en de beslissende ping!-momenten
van hoogcreatieve mensen – van Ludwig van
Beethoven tot J.K. Rowling, van Albert Einstein
tot Mark Zuckerberg.

Auteur
Kate Hudson

In Pretty happy deelt
Kate Hudson de vier
belangrijkste lessen die
haar gezond en gelukkig
maken èn houden. Deze
lessen zijn geïnspireerd
op de levenslessen van
haar moeder, actrice
Goldie Hawn. Kate
Hudson leert je een
intuïtieve relatie aan te
gaan met je lichaam,
ze leert je goed te eten
en te bewegen op een
manier die bij jou past.
Want waarom zou je
genoegen nemen met
middelmatig als je je
gewoon geweldig kunt
voelen?
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Van twee kanten
In deze rubriek zal Monique (rechts op de foto) eerst een voorbeeld uit haar praktijk beschrijven.
Marga zal aansluitend vertellen welk homeopathisch middel past bij het thema dat speelt.

De Dagdromer
De dagdromer is een heerlijke energie die
kan veranderen in een nachtmerrie als
je je verstand er niet bij blijft gebruiken.
Spiritueel gezien is het zo dat wat je denkt
en droomt, gerealiseerd zou kunnen worden. Zowel in de stoffelijke wereld als in
de onstoffelijke wereld. Je dromen en gedachten lopen vaak vooruit op de zaken
die komen. Als een wetenschapper niet
droomt van het genezen van mensen,
zouden er geen medicijnen uitgevonden
zijn. Maar dicht bij huis gebleven hebben
we allemaal te maken met onze dromen.
Het verhaal
Er komt een vriendelijk stevig uitziende
vrouw de praktijk binnen gewandeld.
Ze valt meteen met de deur in huis en
zegt: “Ik wil afvallen en van mijn man af,
hoe doe ik dat?” Ik leg haar uit dat we
eerst een anamnese afnemen voordat
ik daar een antwoord op kan geven. Ik
wil wat meer details op een rijtje zetten
en kijken wat er nodig is. Ze begint te
vertellen dat haar ouders al op leeftijd waren toen zij geboren werd. Ze
vonden het moeilijk haar los te laten in
de wereld. Ze was erg verwend maar
naarmate ze ouder werd en verkering
kreeg, ze was 21, waren haar ouders
blij dat ze onder de pannen was, zoals
zij het noemden. Ze lieten haar dat ook
blijken en omdat zij zo van haar ouders
hield, geloofde zij zelf ook dat ze goed
onder de pannen was met deze man. In
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het echt was hij niet zo gemakkelijk. Hij
was erg dominant en zij volgde hem in
alles. Ze droomde als kind al van een
gelukkig gezinnetje, huisje
boompje beestje. Haar
man droomde van kind
af aan van een eigen
bedrijf. Hij wilde echt
niet voor een baas
werken en een mooie
vrouw hoorde ook bij
zijn dromen. Hij spiegelde haar ook haar
droom voor en beloofde
dat de kinderen er konden
komen en een mooi huis en
alles wat ze zichzelf wenste.

De “dagdromer”
is een geweldig
innerlijk
instrument
De kinderen kwamen, het bedrijf kwam
en toen… kwam de crisis in Nederland.
Inkomsten van het bedrijf werden veel
minder, het huis moest verkocht, de
kinderen werden ouder en één ervan
ging op kamers. Kortom, háár droom
viel in duigen. Dit alles speelde zich
jaren geleden al vertelt ze mij. Ze is
gaan eten als vervanging en is daardoor zo stevig geworden (ze heeft

behoorlijk wat overgewicht). Haar man
zag haar niet meer zitten op intiem
gebied. Ze knuffelde niet meer. Alleen
het bedrijf bestond nog voor
hem tot nu toe. Ze geeft
toe dat ze erg veel kocht,
ze kreeg kooplust bij
elk akkefietje en werd
als koopziek bestempeld door de familie.
Zij kreeg het huishouden niet meer
gedaan en had veel
ruzie met haar man en
kinderen. Nu zat ze dagen
op de bank, depressief en
droomde een nieuwe dagdroom.
De oplossing was scheiden, lijnen en
opnieuw beginnen. Dit wilde ze eigenlijk niet, maar na jaren hier alleen maar
aan te denken, kon ze geen kant meer
op. Haar man was gaan drinken en zo
hadden ze beide een vluchtgedrag
gecreëerd.
Na dit gesprek leggen we de relatie
onder de loep en zien dat haar droom
voorbij ging aan het karakter van haar
man. Zij zag hem net zomin als hij haar.
Ieder had zijn droom tot “hij en zij”
wakker werden en de realiteit onder
ogen zagen. Ze zag in dat zij er ook een
aandeel in had en besloot om eerst aan
haar gewicht te gaan werken en het
huishouden weer op te pakken.

GEZONDHEID

Dit opdat de kinderen een beter voorbeeld kregen dan dat ze nu hadden
van moeder. Wel vraagt ze specifiek
om hoe nu te starten en wat te doen
om van die bank af te komen. De wil is
er wel, maar de start? Met de techniek
van voice dialoog komen we in gesprek
met haar dagdromer. Deze blijkt nog
erg kinderlijk te zijn en zich nu pas te
realiseren hoe volwassen Barbara zich
eigenlijk behoort te gedragen.
Daarnaast wordt Barbara zich bewust
dat er innerlijke samenwerking met een
van de andere zelven echt nodig was.
In dit geval De Realisator: die wordt in
het volgende magazine besproken!
De Dagdromer als ‘instrument’
De “dagdromer” is een geweldig innerlijk instrument. Deze laat je ontdekken
wat je denkt en laat voelen en zien dat
dit best eens gerealiseerd kan worden.
De dagdromer houdt geen rekening
met derden, financiën en tijden die in
de realiteit bestaan. Hij geeft je onbegrensde mogelijkheden door. Laat je
zien hoe je van een beter leven mag
dromen, genieten en ergens voor kan
gaan. Als je in de dagdromer blijft steken, vergeet je de bijbehorende kanten
die bij het realiseren komen kijken. Je
kunt bijvoorbeeld heerlijk dagdromen
van een boerderij waar je in de morgen
koeien gaat knuffelen voor je ze gaat
melken, en de kippen met hun leuke
namen voeren die dan tam op je hand
komen zitten en een paard om elke dag
op ter rijden in de zon op je landgoed.
Naarmate je ouder wordt, ontdek je
iets. Stel je hebt een paard, dan moet
het je elke dag borstelen en de stal
uitmesten, de kippen luisteren alleen
maar naar rijst en maïs en zeker niet
naar hun naam, de vliegen in de ren
suizen om je oren. En dan de koeien
knuffelen, daar is geen tijd voor want
je moet koken, kinderen verzorgen
gras maaien, hooien en meer.
Hard werken hoor zo’n boerderij!
Maar de droom was heerlijk.

Monique van der Klooster, paragnost
en meer, heeft al bijna 20 jaar een
praktijk en heeft zich gespecialiseerd in voice dialoog. Dit betekent
letterlijk ‘stemmendialoog’. Wie is
onszelf? We zijn met velen en zijn
toch onszelf. Meer informatie over
Monique van der Klooster:
www.moniquevanderklooster.nl

Homeopathische
oplossing door Marga Jansen
In het verhaal van de dagdromer stapt een vrouw de praktijk van
Monique binnen en zegt meteen: IK WIL. Het ik wil en het ook krijgen
is hier de rode lijn in dit verhaal.
Eerst is ze verwend door haar ouders
en heeft alles gekregen wat haar hartje
begeerde. Op jonge leeftijd stapt zij in
het huwelijk en gaat van verzorgd en
verwend worden door vader en moeder naar verzorgd en verwend worden
door haar man. Want ook van hem
krijgt ze alles wat haar hartje begeert.
Haar man is dominant en waarschijnlijk
waren haar ouders dit ook. Ze heeft
dan ook niet geleerd om zelfstandig
te zijn en om te leren om te gaan met
problemen.
In de homeopathie is het vinden van
het best passende homeopathische
middel net een puzzeltocht. Je moet
op zoek gaan naar de kern van een
persoon. Het weten waarom iemand
juist op deze manier reageert op tegenslag of verdriet is een zoektocht in het
verleden. Je moet goed kijken naar hoe
iemand al sinds haar vroegste jeugd op
een bepaalde situatie heeft gereageerd.
Het omgaan met problemen is een
vingerwijzing naar het juiste middel.
In de homeopathie wordt er gekeken
naar wat je doet als je rot en depressief
voelt, maar ook wat je doet om te
zorgen dat je je beter gaat voelen.
In het geval van deze vrouw gaat ze
op de bank zitten en komt tot niets
meer. Daarnaast probeert ze zich beter
te voelen door te gaan shoppen,
dagdromen en eten.
Een paar aanwijzingen naar het juiste
middel zijn er nu al: ik wil en de manier
waarop de vrouw krijgt wat ze wil, niets
meer kunnen doen door haar depressieve gevoel, kooplust en eten om zich
beter te voelen. Een mooi middel wat in
dit stukje past is bijvoorbeeld Pulsatilla.
Een pulsatilla heeft iemand nodig om
op te leunen en heeft veel behoefte
aan goedkeuring en genegenheid.
Ze is lief, maar verliest absoluut haar
eigenbelang niet uit het oog. Ze vindt
het heerlijk als anderen druk met haar
bezig zijn. Ze is wat zelfzuchtig en
verwacht dat anderen voor haar klaar

staan. Klachten kunnen ontstaan als
pulsatilla zich los moet maken en
onafhankelijk moet worden.
Dit middel doet ook wat kinderlijk aan.
Dit is echter vaak alleen het uiterlijk,
de pulsatilla vrouw is niet echt kinderlijk. Ze heeft een taaie veerkracht en
wortelt stevig in de aarde. Ze zal om
haar zin te krijgen, zich juist vormen
naar een ander. En alles doen om haar
zin te krijgen.
Een ander middel dat in dit beeld past
is Ignatia. Een ignatia heeft romantische ideeën die nogal eens in conflict
kunnen komen met de realiteit.
Haar idee was een man, een mooi huis,
kinderen en altijd voldoende geld. Nu is
de droom in duigen gevallen en zoekt
ze naar manier om zich beter te voelen.
Eerst reageert ze wat hysterisch door
maar van alles te gaan kopen. En dan
belandt ze depressief op de bank en is
tot niets meer in staat. Wat ook in het
ignatia beeld past is dat eten ervoor
zorgt dat ze zich beter voelt.
Mijn keuze is het middel Ignatia.
Omdat Ignatia een verdrietmiddel
is. Het kan goed helpen bij een groot
verlies. Wat bij deze vrouw natuurlijk
ook het geval is. Zij heeft haar grote
droom verloren en weet niet goed hoe
hier mee om te gaan. Ignatia kan haar
helpen om nieuwe inzichten te krijgen.
Pulsatilla heeft ook veel raakvlakken,
maar Ignatia past beter in haar conflict
tussen haar romantische ideeën en dat
wat de realiteit is. Want daar zit de kern
van haar probleem.
Marga Jansen heeft al ruim 10 jaar
een praktijk voor aromatherapie en
is erkend homeopaat en tarotiste.
Ze hebben regelmatig een gezamenlijke klant en vullen elkaar
perfect aan.
Meer informatie over Marga Jansen:
www.margajansen.nl
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ADVERTENTIES

Verkouden… kriebel in de
keel… vastzittend slijm
Zonnegoud heeft diverse siropen die helpen

Aanbieding
Allium hoestsiroop 150 ml van € 9,65 voor € 6,95
Wij hebben ook diverse tincturen/druppels die
preventief helpen tegen verkoudheid en zorgen
voor vrije en gezonde luchtwegen.
Kijk voor meer informatie en bestellingen
www.apothecalibre.nl

Neem een abonnement op
Paraview Magazine
U ontvangt dan alle vier de nummers in de bus voor slechts € 15,- per jaar en een
entreebewijs voor de Paranormaal beurs gratis (waarde: € 6,50) Vul het onderstaande
formulier in en stuur het op:
Voorletters 				

Naam

Straat 										Huisnummer
Postcode 				

Plaats

Telefoon
Email
IBAN nummer
MACHTIGING
Hierbij verleen ik tot wederopzegging toestemming aan VIEW om van mijn bankrekening jaarlijks € 15,- euro af te schrijven
voor mijn abonnement op 4 uitgaves van het blad PARAVIEW. Het is mij bekend dat ik een verzoek tot terugboeking van, uit
hoofde van deze machtiging, afgeschreven bedragen kan doen aan mijn bank tot 30 kalenderdagen na datum van afschrijving. De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken door schriftelijke melding aan VIEW.

Stuur het formulier op naar: Bureau View, Voorstraat 52, 2251 BP Voorschoten
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Broeder Aloysius, grondlegger
van receptuur Zonnegoud
Broeder Aloysius, leerling van Sebastiaan Kneipp, heeft zijn leven gewijd aan de kruidenleer. Als Urmondenaar werd hij
geboren op 18 april 1854 onder de naam Eduard Vrijens. Hij toonde al snel interesse in kruiden, mede aangemoedigd
door zijn ouders, die hem bij zijn kwakkelende gezondheid als kind hielpen met geneeskrachtige kruiden.
Eduard was een verlegen jongetje dat leed aan epilepsie maar
ondanks zijn aandoening moest hij toch zijn dienstplicht vervullen. Als hospitaalsoldaat bleef hij geïnteresseerd in kruidenkennis en kreeg hij voldoende gelegenheid om te studeren.
Na zijn dienstplicht trad hij onder de naam Aloysius als
novice toe bij de Broeders van de Heilige Joseph, een
katholieke congregatie die in 1872 werd opgericht door
Mgr. Savelberg . Savelberg zou hem snel van zijn verlegenheid afhelpen door hem portier van het klooster te maken.
Hij zond hem naar Bayern, Wörishofen, om bij Sebastiaan
Kneipp in de leer te gaan. Zes maanden was Aloysius leerling
bij Kneipp tot hij van hem te horen kreeg dat de combinatie
van kruiden en koudwaterkuren heilzamer zouden zijn als
dat Kneipp zelf ooit zou kunnen bereiken.
De begietingen van Kneipp combineerde Aloysius met
zijn kruidenleer en al gauw liep het storm op het klooster.
Zieken uit de omgeving stroomden toe, in zodanige
aantallen, dat Savelberg hem tot driemaal moest manen
hiermee te stoppen, maar de zieken bleven komen.
Broeder Aloysius praktiseerde een groot deel van zijn actieve
leven in Heerlen. Kuurgasten afkomstig uit de hele wereld,
vonden aanvankelijk onderdak in de Heerlense hotels, en
reeds in 1892 werd er een mannenhuis voor de Kneippinrichting gebouwd, het latere Rustoord St. Joseph.

Het huidige Huize De Berg verrees in 1897 onder de naam
Sanatorium St. Jozef-Heilbron als verblijf voor rijkere mannelijke kuur- gasten die onder zijn leiding genezing zochten.
Aloysius stierf op 1 maart 1942.
Zijn belangrijkste werk dat hij naliet was “Troost der Zieken’,
een uitgebreid standaardwerk uit 1901 met 586 pagina’s
kruidenkennis en –ervaring.
In dit goed leesbare werk beschreef hij een grote verzameling huismiddelen met ruim 300 geneeskrachtige planten en
kruiden. De meeste planten die in dit boek beschreven staan,
zijn overal in Nederland te vinden in velden, tuinen, bossen
en weilanden.
Tal van kruidenmengsel worden beschreven die heden ten
dage opnieuw bevestigd worden in hun werking en ook
herontdekt. Zonnegoud heeft de receptuur van vele homeopathische samenstellingen ontdekt uit de “Troost der Zieken”
van broeder Aloysius en gebruikt om een reeks van geneeskrachtige, op natuurlijke kruiden gebaseerde producten te
vervaardigen en door te ontwikkelen. Zonnegoud wordt
o.a. voorgeschreven door therapeuten die zich bezighouden
met kruidengeneeskunde, homeopathie en complementaire
geneeswijzen.
Er zijn meer dan 256 producten beschikbaar.
Siropen, tincturen, zalfjes, tabletten voor verkrijgbaar voor
oa. reumatische aandoeningen, migraine, hartkloppingen,
acné, haaruitval, buikloop, aambeien, blaasstenen, bloedvatverkalking.
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ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN

AUTOMATISCH SCHRIFT

(Beroepsorganisatie)
Cat Collectief
Wilk, Marianne van der
Nederlandlaan 234
2711 JH ZOETERMEER
T: 06-45096622
E: catcollectief@gmail.com
W: www.catcollectief.nl

Agnesiam
Grundt, Agnes de
Prins Hendrikstraat 3
6651 XD DRUTEN
T: 0487/514750
E: agnesiam1@kpnmail.nl
W: www.agnesiam.nl

(Sjamanistische)
Custic-Schellingerhout, Miranda
Meppelrade 143
2544 XN DEN HAAG
T: 06-57120032
E: sjamaanmiranda@yahoo.com
W: www.sjamaanmiranda.nl
(Spiritueel)
Institute of Siberian Shamanism
Giesbergen, Petra
Heigatstraat 7
4873 LK ETTEN-LEUR
T: 076-5264002
E: byelka@siberischsjamanisme.nl
W: www.siberischsjamanisme.nl
ASTROLOGIE
Antwoorden en Inzichten,
Paranormale hulp- en advieslijn
T: NL: 0909-0890 (€0,80 p/m)/
BE: 0903-36465 (€1,50 p/m)
E: info@barbara-paragnost.nl
W: www.antwoordeneninzichten.nl
(Horoscopen)
Pars Solis
Guis, Anneke
Dinant Dijhuisstraat 12
7558 GA HENGELO
T: 074-2919229
E: info@annekeguis.nl
W: www.annekeguis.nl
AURA EN CHAKRA
(Healing)
Crystal Spirit
Theresia
Madernastraat 3
1323 HE ALMERE
T: 06-34767097
E: theresia2709@live.nl
W: www.crystalspirit.vpweb.nl

26

Paraview

Catharina
ZOETERMEER
T: 079-3514391
F: 079-3514391
BIOGENESIS
(Importeur/Distributeur BioGenesis
en Biotac Tachyonen)
Yanini, Praktijk voor Body,
Mind & Spirit
Hegeman, Vera
Wilhelminastraat 59
6851 KN HUISSEN
T: 026-8800140 06-14643520
E: info@yanini.nl
W: www.yanini.nl
BOEKEN
Citadel, Uitgeverij
Heide, Jan C. van der
T: 071-5172870
F: 071-5174357
E: jancvanderheide@gmail.com
W: www.uitgeverijcitadel.com
Healing Praktijk Renkum
Crince Le Roy, Jackie
Kuypersweg 36
6871 ED RENKUM
T: 06-48024624
E: jackie@healingpraktijkrenkum.nl
W: www.healingpraktijkrenkum.nl
Lire La Vie
E: anna@lirelavie.nl
W: www.lirelavie.nl
CHANNELEN/GIDSEN
Agnesiam
Grundt, Agnes de
zie Automatisch Schrift
Catharina
zie Automatisch Schrift

Slootemaker, E.
Lijnbaanstraat 56
1501 PD ZAANDAM
T: 075-6312729
E: info@evaslootemaker.nl
W: www.evaslootemaker.nl
(Dieren ook)
Sonja Dover
Medium voor mens, dier en bedrijf
Dover, Sonja
Princestraat 32 A
2225 GC KATWIJK
T: 06-43961291 071-8885990
E: info@sonjadover.nl
W: www.sonjadover.nl
COACHING/COUNSELLING
Agnesiam
Grundt, Agnes de
zie Automatisch Schrift
Antwoorden en Inzichten, Paranormale hulp- en advieslijn
zie Astrologie
Dewegnaarjezelf
Wendy Ann
Krimweg 160
7351 TM HOENDERLOO
T: 06-16060089
E: dewegnaarjezelf@gmail.com
W: www.dewegnaarjezelf.nl
Healing Praktijk Renkum
Crince Le Roy, Jackie
zie Boeken
Kleine Donna, uw spirituele raadgever
Hofman, Donna
T: 06-21533247/09090400540
E: kleinedonna@outlook.com
W: www.littledonna.nl
Pars Solis
Guis, Anneke
zie Astrologie
DROOMUITLEG
Dewegnaarjezelf
Wendy Ann
zie Coaching/Counselling
Heutink, Gerard
Troelstrakade 485
2531 AL Den Haag

ADRESSENGIDS

T: 070-3660991, 06-53337131
F: 070-3080933
E: paragnost@gerardheutink.nl
W: www.gerardheutink.nl
EDELSTENEN/MINERALEN
(Therapie)
Crystal Spirit
Theresia
zie Aura en Chakra
Silverbol/Trykonia
Twuyver, Henk G. van
Harelbekerstraat 36
4826 AS BREDA
T: 076-8897360
E: info@trykonia.nl info@silverbol.com
W: www.trykonia.nl+ www.silverbol.com
ENERGETISCH REINIGEN
(ook Huizen)
Kleine Donna uw spirituele raadgever
Hofman, Donna
zie Coaching/Counselling
(BioGenesis en Biotac Tachyonen)
Yanini, Praktijk voor Body,
Mind & Spirit
Hegeman, Vera
zie BioGenesis
GEEST- & SPOOK VERSCHIJNSELEN
Athanasia, Stichting
Rivas, Titus
Darrenhof 9
6533 RT NIJMEGEN
T: 06-30506219/ 0495-491261
E: titusrivas@hotmail.com
Heide, Jan C. van der
Terweeweg 75
2341 CP OEGSTGEEST
T: 071-5172870
F: 071-5174357
E: jancvanderheide@gmail.com
W: www.jancvanderheide.com
GEZONDHEIDSSTENEN
Silverbol/Trykonia
Twuyver, Henk G. van
zie Edelstenen/Mineralen

HANDLIJNKUNDE/HANDLEZEN
Wetsema, Richard
C-Beukenhof 6 (1 hoog)
6866 DH HEELSUM
T: 0317-317574
E: info@wetse.nl
W: www.wetse.nl
HEALING
Agnesiam
Grundt, Agnes de
zie Automatisch Schrift
(Therapie)
Healing Praktijk Renkum
Crince Le Roy, Jackie
zie Boeken

HELDERVOELENDEN/
HELDERHORENDEN
(Dieren ook)
Custic-Schellingerhout, Miranda
zie Alternatieve Geneeswijzen
HELDERZIENDEN/
PSYCHOMETRIE
Anahata-Assen
Helsdingen, Wim en Ronnie
de Vallei 112
9405 KM ASSEN
T: 0592-359221/ 06-13931646
E: wim@centrum-anahata.nl
ronnie@centrum-anahata.nl
W: www.anahata-assen.nl
www.centrum-anahata.nl

Institute of Siberian Shamanism
Giesbergen, Petra
zie Alternatieve Geneeswijzen

(Paragnoste)
Antwoorden en Inzichten,
Paranormale hulp- en advieslijn
zie Astrologie

Oils of Nature
Burgoyne, Trevor
Schilderhof 3
1315 LS ALMERE
T: 036-5301123/06-53737160
E: trevorburgoyne@hotmail.com
W: www.oilsofnature.nl

Balans, Spirituele Organisatie.
Roosmalen, A.J.M. van
Dedemsvaartweg 435
2545 DG DEN HAAG
T: 070-3298231 06-42233092
E: info@spiritueleorganisatiebalans.org
W: www.spiritueleorganisatiebalans.org

(Beroepsorganisatie)
Cat Collectief
Wilk, Marianne van der
zie Alternatieve Geneeswijzen

Catharina
zie Automatisch Schrift

Kleine Donna, uw spirituele raadgever
Hofman, Donna
zie Coaching/Counselling
WY Lifestyle
Scholtes, Yvonne
Paul Whitemansingel 34
3069 XV ROTTERDAM
T: 06-21448519
E: info@wylifestyle.nl
W: www.wylifestyle.nl
www.kracht-therapie.nl
(Met massage, reiki, shamballa en
BioGenesis gratis workshops)
Yanini, Praktijk voor Body,
Mind & Spirit
Hegeman, Vera
zie BioGenesis

(Dieren ook)
Custic-Schellingerhout, Miranda
zie Alternatieve Geneeswijzen
Heutink, Gerard
zie Droomuitleg
(Helderziende)
Klooster, Monique van der
Waleweinlaan 128
5665 CL GELDROP
T: 040-2853182
E: m.vanderklooster@chello.nl
W: www.moniquevanderklooster.nl
Oils of Nature
Burgoyne, Trevor
zie Healing
Slootemaker, E.
zie Channelen/Gidsen
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Sonja Dover Medium voor mens,
dier en bedrijf
Dover, Sonja
zie Channelen/Gidsen
Wetsema, Richard
Zie Handlijkunde/Handlezen
HYPNOTHERAPIE
Heide, Jan C. van der
zie Geest- & Spookverschijnselen

MUZIEK, NEW AGE

WY Lifestyle
Scholtes, Yvonne
zie Healing

(Meditatieve)
Citadel, Uitgeverij
Heide, Jan C. van der
zie Boeken

MAGNETISEREN
Anahata-Assen
Helsdingen, Wim en Ronnie
zie Helderzienden/Psychometrie
(Beroepsorganisatie)

Klooster, Monique van der
zie Helderzienden/Psychometrie

Cat Collectief
Wilk, Marianne van der
zie Alternatieve Geneeswijzen

INTUÏTIEVE ONTWIKKELING

Slootemaker, E.
zie Channelen/Gidsen

Crystal Spirit
Theresia
zie Aura en Chakra

Wetsema, Richard
zie Handlijnkunde/Handlezen

KAARTLEGGEN/TAROT

MASSAGE

Anahata-Assen
Helsdingen, Wim en Ronnie
zie Helderzienden/Psychometrie

(Kracht Therapie)
WY Lifestyle
Scholtes-Knijnenburg, Yvonne
zie Healing

Antwoorden en Inzichten,
Paranormale hulp- en advieslijn
zie Astrologie

MEDIUMS

NEW AGE ARTIKELEN
Lire La Vie
zie Boeken
Silverbol/Trykonia
Twuyver, Henk G. van
zie Edelstenen/Mineralen
NLP
Heide, Jan C. van der
zie Geest & Spookverschijnselen
OPLEIDING/CURSUS/
WORKSHOP/
SPIRITUEEL CENTRUM
Anahata-Assen
Helsdingen, Wim en Ronnie
zie Helderzienden/Psychometrie
(Beroepsorganisatie)
Cat Collectief
Wilk, Marianne van der
zie Alternatieve Geneeswijzen

Balans, Spirituele Organisatie
Roosmalen, A.J.M van
zie Helderzienden/Psychometrie

Anahata-Assen
Helsdingen, Wim en Ronnie
zie Helderzienden/Psychometrie

Catharina
zie Automatisch Schrift

Custic-Schellingerhout, Miranda
zie Alternatieve Geneeswijzen

(Intuitie/Tarot/Reiki/Medium/Engelen)
Dewegnaarjezelf
Wendy Ann
zie Coaching/Counselling

Pars Solis
Guis, Anneke
zie Astrologie

Dewegnaarjezelf
Wendy Ann
zie Coaching/Counselling

Healing Praktijk Renkum
Crince Le Roy, Jackie
zie Boeken

Slootemaker, E.
zie Channelen/Gidsen

(Ook voor groepen)
Praktijk van der Kooij
Leeuwenburgh, Lia
Omgeving Goes
T: 06-41511535
E: cleeuw@kpnmail.nl

Institute of Siberian Shamanism
Giesbergen, Petra
zie Alternatieve Geneeswijzen

Tarot Beroepsvereniging Nederland
Schneiderstraat 22
7555 LX HENGELO
T: 06-27338281
E: info@tarotberoepsvereniging.nl
W: www.tarotberoepsvereniging.nl
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(Dieren ook)
Sonja Dover
Medium voor mens, dier en bedrijf
Dover, Sonja
zie Channelen/Gidsen

(Tarot)
Klooster, Monique van der
zie Helderzienden/Psychometrie
(Erkend praktijkvoerend astrologe)
Pars Solis
Guis, Anneke
zie Astrologie

ADRESSENGIDS
(Ook voor groepen)
Praktijk van der Kooij
Leeuwenburgh, Lia
zie Mediums
Tarot Beroepsvereniging Nederland
zie Kaartleggen/Tarot
Wetsema, Richard
zie Handlijnkunde/Handlezen
PARAPSYCHOLOGIE
Athanasia, Stichting
Rivas, Titus
zie Geest & Spookverschijnselen
POSTORDER
Silverbol/Trykonia
Twuyver, Henk G. van
zie Edelstenen/Mineralen
REGRESSIE/
REÏNCARNATIE
Heide, Jan C. van der
zie Geest & Spookverschijnselen
REIKI
(Ook voor groepen)
Praktijk van der Kooij
Leeuwenburgh, Lia
zie Mediums
RITUELEN
(Spirituele Huwelijken)
Sonja Dover Medium voor mens, dier
en bedrijf
Dover, Sonja
zie Channelen/Gidsen
ROUWVERWERKING/
STERVENSBEGELEIDING
Anahata-Assen
Helsdingen, Wim en Ronnie
zie Helderzienden/Psychometrie

SIERADEN

TIJDSCHRIFTEN

(Atlantische)
Vlinderrijk.nl
Boer, Corrie
Harelbekerstraat 36
4826 AS BREDA
T: 076-8897360
E: corrie.boer@casema.nl
W: www.vlinderrijk.nl

Paraview
Voorstraat 52
2251 BP VOORSCHOTEN
T: 071-5611934
F: 071-5613779
E: beurzen@paraview.nl
W: www.paraview.nl

(Energetix magneet sieraden)
WY Lifestyle
Scholtes, Yvonne
zie Healing

VOEDINGSADVIEZEN
Puur Power
Jonckers-Brand, Aniek
W: www.puur-power.nl

SJAMANISME
Custic-Schellingerhout, Miranda
zie Alternatieve Geneeswijzen
Institute of Siberian Shamanism
Giesbergen, Petra
zie Alternatieve Geneeswijzen
SPIRITUELE ADVIES/BEGELEIDING
Kleine Donna, uw spirituele raadgever
Hofman, Donna
zie Coaching/Counselling
TACHYON
(Importeur/distributeur BioGenesis
en Biotac Tachyonen)
Yanini, Praktijk voor Body,
Mind & Spirit
Hegeman, Vera
zie BioGenesis
THERAPIE
(Edelstenen)
Crystal Spirit
Theresia
zie Aura en Chakra
(Psycho-analytisch- hypnotherapeut)
Klooster, Monique van der
zie Helderzienden/Psychometrie

(Ook voor groepen)
Praktijk van der Kooij
Leeuwenburgh, Lia
zie Mediums
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GEZONDHEID
Een evenwichtig voedingspatroon werkt door op alle niveaus in de mens: fysiek, geestelijk, emotioneel en spiritueel.
Sinds Aniek (www.puur-power.nl) puurder is gaan eten, heeft zij haar medicatie kunnen afbouwen en voelt zij zich
fantastisch. In deze rubriek geeft zij tips en recepten voor een fit en gezond leven!

Waarom zou je gezonder leven?
Voordat ik mensen ga coachen vraag ik altijd waarom ze gezonder willen gaan eten. Want je waarom is je aller belangrijkste
drijfveer. Niet je doel. Die zorgt er wel voor dat je in beweging komt en actie gaat ondernemen,
maar je waarom is veel belangrijker.

“Goede voeding
en leefstijl kan
je lichaam,
geest en leven
optimaliseren,
zodat je weer
kunt genieten
van elke dag”

D

enk eens na. Waarom zou jij
ook de rest van je leven gezonder willen eten, net als ik?
Visualiseer eens hoe je leven eruit zou
zien als je dat de rest van je leven kon
volhouden. Hoe zou je leven eruit zien?
Hoe zou je je voelen als je meer energie
en gezondheid zou hebben?
Je doel is dus meer energie en gezondheid, maar je waarom is welk gevoel
het je gaat geven. Hoe je leven eruit
gaat zien. Hoe je elke dag weer gaat
genieten van je leven. Wat je allemaal
kan doen met die energie, positiviteit
en gezondheid. Je wordt een ander
mens, vader of moeder, partner,
enzovoorts. Je wordt de beste versie
van jezelf! Goede voeding heeft een
positief effect op je lichaam en op je
geest. Je heelt jezelf ook emotioneel
en spiritueel. En dat is waarom!
Je waarom geeft je bovendien de
kracht om ervoor te gaan.
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Elke keer als ik weer aan mijn waarom
denk, voel ik weer die kracht. Dat is de
basis van mijn succes! Daar is alles mee
begonnen. En kijk wat het mij heeft gebracht. Mijn leven is totaal veranderd.
Ik herken mezelf niet meer terug. Toen
ik nog moe, prikkelbaar en ziek was. Nu
sta ik elke dag enthousiast op en geniet
elke dag van het leven dat ik nu kan
leiden. En ben ik mezelf dankbaar.
Hoe gaat 2017 er voor jou uitzien?
Dat heb je zelf in de hand. Het beste
voornemen dat je kunt hebben, is dat
je goed voor jezelf gaat zorgen dit jaar.
Dat voornemen kan een nieuw begin
voor je betekenen, waarin je eindelijk
weer je optimale zelf zult zijn. Met meer
energie, opgewektheid, betere gezondheid en een gezond gewicht.
Ga jezelf een nieuwe leefstijl aanleren,
die je gemakkelijk een leven lang kunt
volhouden. Goed voor jezelf zorgen,
begint bij een gezond eetpatroon.

RECEPT

Havermout Appelcake

Wat heb je nodig?
keukenmachine, cakeblik

Luister eens naar je innerlijke stem.
Als je nu voelt dat je aan de slag wilt
gaan, ga dan een plan maken. Hoe ga
je het aanpakken? En weet je, je plan
hoeft geen perfect uitgewerkt plan van
A tot Z te zijn. Als je maar de eerste stap
weet. Als je daarmee begint, komt de
tweede stap vanzelf.
Dus pak vandaag nog pen en papier.
Zoek een rustige plek. Adem een paar
keer goed in en uit en schrijf vanuit
een flow. Wat zou je graag willen? En
waarom? Daarna ga je de eerste stap
bepalen.
De beste investering die je kunt doen,
is echt in jezelf. Goed voor jezelf zorgen is de basis van je levensgeluk!
Hier een recept om van te genieten en
waar je energie van krijgt: havermout
appelcake.

Ingrediënten:
• 1 appel, in kleine stukjes
• 60 gram rozijnen, 30 minuten
geweekt in warm water
• kaneel
• 2 eetlepels cacao nibs (stukjes
rauwe chocolade) of stukjes
van een reep chocolade
(minimaal 85%)
Voor het beslag:
• 2 bananen
• 120 gram ontpitte dadels of één
eetlepel dadelstroop
• 100 gram havermout
• 1 biologisch ei
• 50 gram amandelen of
amandelmeel
• 1 theelepel zuiveringszout
(baking soda of wijnsteenbakpoeder)
• roomboter, om het cake blik in te
vetten. Of bakpapier.
Hoe maak je het?
1. Verwarmde oven voor op 180
graden. Vet het cakeblik in met
roomboter. Of doe er bakpapier in.

2. Meng de geweekte rozijnen met de
stukjes appel en cacao nibs in een
schaal en strooi er lekker veel kaneel
over. Meng alles goed door elkaar.
3. Doe de dadels samen met de
amandelen, de bananen en de
havermout in de keukenmachine.
Of doe dadelstroop, amandelmeel,
geprakte bananen en havermout in
een mengkom en roer goed door
met een pollepel. Voeg daarna het ei
en het zuiveringszout toe.
4. Schep het appelmengsel door het
beslag heen. Zorg dat het mengsel
goed door het gehele beslag is
verdeeld. Niet in de keukenmachine
maar gewoon met een lepel erdoor
roeren.
5. Schep het beslag in het blik. Zorg
dat het beslag goed verdeeld is
en strijk het nog even glad met de
achterkant van een eetlepel. Nu kan
de cake de voorverwarmde oven
in voor 30 minuten. Hier is de saté
prikker ook weer een handig hulpmiddel, als je de prikker schoon uit
het beslag kan halen dan is je cake
goed. Laat de cake goed afkoelen,
voordat je hem uit het blik haalt.

Eet smakelijk! met een goede kop koffie smaakt deze cake helemaal lekker.

Paraview
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Anneke Guis

Praktijk voor praktische
toegepaste astrologie

Vraag:

Beste Anneke,
Vanaf mijn 49ste jaar ben ik gescheiden.
Ik had altijd de hoop weer een geschikte partner tegen te komen. Ik ben nu
72 jaar en nog steeds is er niet iemand
geweest waarbij ik het gevoel had dat
die persoon mijn maatje zou kunnen
worden. Ik heb wel de nodige vriendschappen gehad.
Moet ik dan toch de hoop opgeven?
Met vriendelijke groet,
E.E. te A.

Antwoord:
Beste E.

Vanaf je 49ste alleen zijn, is al best
een hele poos. Ik ben gaan kijken in je
horoscoop en ook terug gegaan in de
tijd waar de oorsprong ligt van dit feit.
Allereerst een stukje verklaring van je
“levensboek”, je horoscoop. Ondanks
dat je sterrenbeeld Maagd is en dat
vaak nuchtere, aardse en kritische
mensen zijn, ben je ook heel erg een
gevoelsmens. Die gevoeligheid kan
soms lastig zijn, want gekwetst
worden kan je sneller overkomen en
het vergeten is iets wat helemaal niet
meer gebeurt. In relaties streef je naar
evenwicht en balans en heb je een
hekel aan ruzies. Je wilt daarnaast wel
graag je eigen gang gaan en bij jezelf
kunnen blijven. Dat laatste is een
uitdaging, want je bent heel gevoelig
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voor sferen uit je omgeving en daardoor ook beïnvloedbaar, omdat je als
een spons de energieën van anderen
in je opzuigt. Wanneer je emotioneel
uit het veld geslagen bent, kan het zijn
dat je confrontaties oproept, strijd of
zelfs manipulaties.
En als je dan vindt dat je het slachtoffer bent van die situatie, lijkt het
alsmaar erger te worden.
Dit karmische patroon, dat is ontstaan
uit vorige levens en het je ook lastig
maakt om de verantwoordelijkheid
op je te nemen voor jezelf en dit leven,
verlangt van je dat je niet meer reageert
vanuit oude patronen van onmacht.
Het oude stuk heeft te maken met
een sterke behoefte aan persoonlijke
zekerheid en menselijke genegenheid
die je afhankelijk maakten van de ander
en je maatschappelijke ontplooiing in
de weg stonden. Het kan zijn dat het
je in je vroegste jeugd ontbrak aan voldoende bescherming en geborgenheid,
waardoor je emotioneel onbevredigd
was. Zodoende kun je karmisch gezien
een matriarchaal verleden veronderstellen, waarin gevoelsmanipulatie en
afhankelijke bindingen een belangrijke
rol speelden. De oude gewoonte, dat
je door onzelfstandigheid of gebrekkigheid aandacht en zorg kon krijgen
en dat je anderen via hun onzelfstandigheid kon beïnvloeden, is wat moet
worden losgelaten.
Dit persoonlijke stuk heeft direct te
maken met het beeld dat je zoekt in
een ander, de partner. Vanaf je scheiding rond 1993 is er bijna elk jaar iets
op relatievlak terug te vinden in de
jaarhoroscoop en misschien daarvoor
ook al maar zo ver heb ik niet gekeken.
Je hebt dus heel veel werk verzet op
dit gebied. Vooral de jaarhoroscoop
van 2008, ingegaan op je verjaardag
dat jaar, laat veel activiteit zien op dit
gebied. Het alleen durven zijn, terugge-

worpen worden op jezelf en vanuit die
positie tot inzicht en overgave komen,
is het centrale thema hierbij. Geen
afwijzing meer van de eigen individualiteit, maar besef dat je bent wie je bent
en ertoe doet. Je hoeft er niet altijd
voor een ander te zijn, want dan trek je
dezelfde afhankelijke persoon aan die
je in feite vanuit karma zelf ook was.
De vraag is hoe je door al je processen
heen bent gegaan en in hoeverre je die
inzichten hebt verworven over jezelf.
Pas wanneer die schakel is gemaakt, zal
de werkelijke gelijkwaardige partner
zich aandienen en dan nog zal je het
moeten durven aangaan.
Verscheidene keren zag ik in jaarhoroscopen uit het verleden de angstplaneet Saturnus op de relatieplek staan
en dat is dan waarschijnlijk de oorzaak
geweest dat de vriendschappen zich
niet tot een diepere binding konden
ontplooien.
Hoe staat het er dan nu voor?
Vanaf je verjaardag in 2016 tot je
verjaardag in 2017 staat er in de jaarhoroscoop weer veel te gebeuren op
relatievlak. En er is een uitdaging in
hoe je je opstelt ten opzichte van de
ander(en). In hoeverre laat je je gedrag
beïnvloeden, ga je mee in de mening
van de ander of maak je je afhankelijk.
In 2016 heb je wel de nodige power
kunnen ontwikkelen, want er zijn situaties aan vooraf gegaan waarin je in je
acties voor jezelf moest gaan of je eigen
initiatieven moest nemen. Daardoor is
er een veranderingsproces in werking
getreden en kom je steeds meer voor
je eigen vrijheid op. Vraag je af wat je
zoekt en hoe die relatie moet zijn want
het is duidelijk dat er andere maatstaven zijn die nu de boventoon voeren.
Je bent in een periode beland waarin
de liefdesplaneten al werkzaam zijn en
dat zet door tot november van dit jaar.

C O LU M N V R A AG A A N

Daarna komt een periode waarin weer
werk aan de winkel is binnen relaties.
Maar uiteindelijk blijven we allemaal
werk in uitvoering houden, zolang
we op deze aardbol rondlopen. Vanaf
je verjaardag in 2017 kan er sprake
zijn van een romance maar ook meer
creativiteit en jezelf op de voorgrond
plaatsen. Je bent dan in evenwicht en
maakt de juiste keuzes vanuit je hart.
Misschien ben je soms nog onzeker om
de leiding te nemen en alles te regelen,
maar juist op die manier doe je het
goed, want uiteindelijk is het je aardse
verlangen om iemand te zijn en stevig
in je schoenen te staan en functioneel
te zijn in de maatschappij. Wanneer je
doet wat je moet doen, krijg je medewerking vanuit de kosmos en komen er
kansen en mogelijkheden!
Al met al zit het er dus zeker in, maar
durf je de kans te grijpen en het leven
aan te gaan, dat is de vraag. Want een
relatie op deze leeftijd met alle wetenschap die daarbij verworven is, is werk
en groeien maar kan ook zoveel meer
opleveren! Ik wens je daarbij heel veel
geluk en wijsheid.
Met vriendelijke groet,
Anneke Guis
Heeft u ook een vraag, mail dan naar
info@annekeguis.nl en geef uw
geboortegegevens, geboorteplaats
door en uw huidige woonplaats en
vergeet niet de geboortetijd te
vermelden!
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“Het heeft mijn leven veranderd”

Cannabidiol (CBD)
hype of een blijvertje?
De laatste tijd is het gebruik van CBD olie (Cannabidiol) flink toegenomen. Dat is ook niet zo vreemd als je bedenkt
dat de hennepplant van oudsher veel toepassingen kent en juist deze toepassingen weer helemaal terugkomen.
Paraview heeft deze trend gezien en heeft onderzoek gedaan naar de reden waarom CBD olie ineens van
grootmoeders keukenplank gehaald wordt en zo populair wordt.

Hennep, een gebruiksvriendelijke
plant
CBD wordt gewonnen van het blad
en de bloemen of uitsluitend van de
bloemtoppen van de hennepplant.
Hennep is een plant die wereldwijd
wordt geteeld. Het is een eenjarige
tot wel vier meter hoge plant uit de
hennepfamilie (Cannabaceae) en al
sinds vele eeuwen bekend als grondstof voor vezels die gebruikt werden
voor touw, het afdichten van leidingen,
scheepszeilen en kleding. Ook werd
groene zeep gemaakt uit de extracten.
In Duitsland worden hennepextracten
tot bier verwerkt en in sommige landen
tot alcoholvrije dranken of siroop.
Ook in de keuken wordt hennepolie
gebruikt bij de bereiding van koude
gerechten. Daarnaast wordt hennepmeel gebruikt bij de bereiding van
deegproducten omdat het glutenvrij is.
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Hennep textiel, stengel, vezel, garen, textiel. Lade en monsters van het textielkabinet
in het Textielmuseum te Tilburg. Textielkabinet gemaakt door Simone de Waart van
Material Sense. Joep Vogels, Textielmuseum Tilburg

GEZONDHEID

Hennepzaad wordt, al dan niet gepeld,
door sommigen beschouwd als superfood en gegeten omwille van de goede
vetzuurbalans en het hoogwaardig
eiwit. De olieextraacten van de hennepplant (CBD olie) hebben geneeskrachtige werkingen en bevat, in tegenstelling
tot wat vaak gedacht wordt, geen THC
bestanddeel.

CBD, waar kun je het voor
gebruiken?
CBD is in 1940 voor het eerst als stof
onttrokken aan de hennepplant.
Het is een niet- psychoactieve stof
(bevat geen THC) waar je niet high van
wordt en het is ook niet verslavend.
CBD is de enige cannabinoïde waarmee
experimentele studies met positieve
resultaten bij mensen zijn uitgevoerd
zoals bij MS, neuropathische pijn,
schizofrenie, bipolaire manie, sociale
fobie, slapeloosheid, ziekte van
Huntington en epilepsie. Bij proefdieren heeft CBD anti-epileptische,
anti-emetische en antipsychotische
eigenschappen en is bovendien ontstekingsremmend. CBD heeft bovendien
een beschermend effect tegen hersenbloedingen, de ziekte van Parkinson,
traumatische hersenbeschadiging en
epilepsie. Ook zijn er aanwijzingen dat
CBD effect zou hebben op ongewenste celdeling. Op blogs lees je dan ook
vaak: “Het heeft mijn leven veranderd
sinds ik CBD gebruik.”
Zo ook Sandra: “Ik gebruik CBD voor
opvliegers want ik ben in de overgang.
Soms had ik er wel 20 in een uur echt
verschrikkelijk. Nu met CBD olie is het veel
minder… gelukkig! Ik ben er zo blij mee.
Slapen gaat ook een stuk beter!

CBD producten
CBD olie is gemakkelijk online te koop
en wordt verwerkt in verschillende
producten die verkrijgbaar zijn zoals
kauwgom, tinctuur en olie en helpen
het lichaam weer fit en vitaal te maken.
Zo kan iemand bijvoorbeeld de voorkeur geven aan CBD oliedruppels die
je snel en eenvoudig onder de tong
kunt druppelen terwijl de ander liever
smaakloze capsules inneemt die je in
zijn geheel kunt doorslikken. Ook in
crème- of zalfvorm is het te verkrijgen
om op reumatische- of artroseplekken
te smeren. Er zijn ook CBD producten
als traditioneel handgemaakt snoepgoed, dat nog lekker smaakt bovendien.

Tom is er ook heel blij: ‘Sinds 8 jaar heb ik
last van sarcoidose, dit zijn ontstekingen
in het lichaam die op allerlei momenten
opvlammen. Na maanden weer pijn in
mijn rug besloten om de CBD olie te
proberen in plaats van naar de pijnpoli
van de huisarts. Binnen 2 dagen was de
pijn weg. Ongelooflijk dat dit nog steeds
niet heel bekend is! Het heeft mijn leven
echt veranderd.
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PISSARRO, Camille Rye Fields at Pontoise, Côte des Mathurins, 1877. Oil on
canvas, 60 x 73 cm. Private collection

In ‘Point of View’ lees je in deze jaargang van Paraview fictieve korte
verhalen bij impressionistische schilderijen. In het eerste deel een
greep uit het leven bij een schilderij van Claude Monet en van een
werk van Camille Pissarro. Camille Pissarro (1830 –1903) en Claude
Monet (1840 –1926) waren goede vrienden en werkten vaak samen.
Ze behoorden tot de belangrijkste leden van de Frans
impressionistische kunststroming.

Monet en Pissarro
- Door Erik de la Porte -

J

e maakt een schilderij om
iemand te ontroeren. Je koopt
een bos bloemen om iemand
te verrassen of je legt het bij
iemands graf om te rouwen. Je huilt
omdat je verdrietig bent omdat er
iemand uit je leven is verdwenen en je
lacht omdat je gelukkig bent omdat er
iemand is gekomen. Je bent gelukkig
omdat je een mooi sieraad hebt gekregen of je bent gelukkig omdat je een
mooi sieraad hebt gegeven. Alle kunst
en kunde en iedere handeling is een
schakel die behoort tot de lange ketting van het leven. Elke schakel maakt
onderdeel uit van jouw bestaan. Elk
onderdeel kleurt dat bestaan en geeft
een draai aan de beleving van het zijn.

J

Het zijn de Impressionisten geweest die
het enkele moment uit de tijd probeerden te isoleren. Tijd op zichzelf is een
abstract gegeven. Je kunt er niet een
stukje van pakken, dat in je handen
houden en het vervolgens op je gemak
beschouwen. Stel je voor dat je een
greep uit de werkelijkheid kan doen,
een schakel van jouw ketting door je
handen kan laten gaan zoals je een

steen door je handen kan laten rollen.
Een brokstuk van een prachtig moment, een monument uit de geschiedenis, zoals de blik van een geliefde,
het uitzicht op de boulevard of een
prachtige middag op een bankje in het
park. Stel je voor dat dat kon, en dat je
zodoende de momenten uit je leven
voor eeuwig kan behouden.

Het stenen muurtje

De wind liet veld en bos ritselen in
de rijp van de dag. Onbewust was
hij naar die plek gelopen. Waar het
verhaal schijnbaar eindigde was het
ooit begonnen. Daar had hij haar
ontdekt, net voorbij de hoeve, nabij
de driesprong. Twee zomers terug die
beide niet meer tastbaar waren, want
de tijd verdween zo snel als hij kwam.
En plotseling was daar de vraag of hij
nu alleen verder zou wandelen. Zonder
haar, zoals hij ook ooit zonder haar was
gekomen. Plotseling kwam het erop
aan of hij alles in stand zou houden.
Hij kon ontsnappen, maar ook hij wist
nog niet of hij dat zou doen. De tijd
hield hem vertwijfeld in haar greep.
Hij keerde terug naar dat eerste

PISSARRO, Camille Rye Fields at Pontoise, Côte des Mathurins, 1877.
Oil on canvas, 60 x 73 cm. Private collection

Paraview

37

POINT OF VIEW

moment. Bestoft en op zijn versleten
schoenen was hij op weg naar een
ander dorp in een andere tijd en zo
kwam hij haar tegen. Zij keek zwijgend
naar de plek uit haar verleden. Het dorp
lag roerloos tussen de korenvelden.
Hij besloot om nooit te vergeten hoe
de wolken zich daarboven samenpakten, stil en ongemerkt, maar dat leek
niet belangrijk. Wat aan de overkant
lag was al veel dichterbij dan hij kon
vermoeden. Hij groette en zij beantwoordde zijn blik. Ze zaten zij aan zij
naast de stofweg, tijdloos, en dreven
naar een opening in de tijd die hen in
staat stelde om daarachter te kijken.
Intimiteit en samenhang, een verbinding die zou uitmonden in een
verbintenis. Het oude huisje naast de
bakker, gesprekken bij de driesprong.
Maar je moest erin geloven want
anders kon je dat niet zien. Wat het
nog meer betekende, was nog niet
aan de orde. Stekeblind was hij.
Stekeblind. ‘Kom mee’, zei zij en ze
pakte hem bij zijn hand. Hij liet zich
meenemen, niet wetende waar naartoe. Als hij nu zou vertrekken, hoefde
hij nooit meer naar de bakker en ook
de gesprekken bij de driesprong waren
dan plotseling voorbij. Haar hand
die spoortjes over zijn borst hadden
getrokken, maar later daarop sloegen
vanwege de onmacht. Vertwijfeld
omdat ze huilend naar een verklaring
zocht waarom het leed juist haar zo
hard moest treffen.
‘Het verdriet overkomt je niet, want
tussen oorzaak en gevolg ligt altijd een
moment waarop je ‘nee’ kunt zeggen.
Altijd weer.’ Ze had hem verward aangekeken, maar hij sprak meer tegen zichzelf. In zijn verwarring had hij gezocht
naar het moment waarop hij was gaan
twijfelen en hij ontkende ontsteld dat
hij de hoop eigenlijk al lang was verloren. Had dat ervoor gezorgd dat het niet
langer meer stand kon houden? Lag
daar het causaal verband? Zijn hand
gleed vertwijfeld over het muurtje.
Elke waarheid was ongegrond omdat
hat doordacht was. En rechtvaardigheid,
wat was dat eigenlijk?
Zij had haar hoofd geschud want zij
wilde niet dat het voorbij was. Voor
haar was het vooropgezet dat het in
stand zou blijven. De avonden bij
kaarslicht, de kippen in de tuin. Maar
hij wist eigenlijk al lang dat hij langs dat
zelfde muurtje weer zou vertrekken.
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Claude Monet, Boulevard des Capucnes, 1873-74, Oil on canvas, 80.3 x 60.3 cm.
Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City

De doffe camee

De statige gebouwen aan de straatrand
vervaagden in een heiige lucht van
vergetelheid. Een levendige stad was in
een koude stad veranderd en de warmte die hij hier ooit had gevoeld, bekoelde. Het aangename diende zich af en
toe nog aan, kwam en verdween. Het
was een geluk dat zich soms nog door
de oppervlakte van de ijzige laag van
het bedrog heen drukte. Maar die korte
momenten waren niet langer in staat
om de kou van de leugens te verdrijven, bezaten slechts nog de kracht van
een nagalm. Iets van vroeger liet weten
dat het ooit had bestaan, maar enkel
nog levenloos en ontzield. De warme
liefde werd steeds verder verdreven
door de ijskoude leegte van een lust.
Je kunt de werkelijkheid bedotten, stil
een schijn in stand houden, maar kun
je zo de dagen tot het einde van het
bestaan doorkomen? De weerschijn
van de realiteit had reeds alle glans
verloren. Een stad vol liefde was niets
meer dan een anonieme gevoileerde
eenheid van elementen die in het ijle
zonlicht verward vervaagden. Stalletjes,
mensen, gebouwen, de stad ademde
alleen nog haar liefde als een echo uit,
kloppend en onregelmatig. Het was
een verwond hart dat wanhopig stand
hield, terwijl het wist dat het niet meer
beter kon worden.
Het haarscherpe verleden lichtte zo nu
en dan tussen de flarden van gesprekken op. Soms vielen daar woorden uit
die hem herinnerden aan wat ooit was.
Kronkelend voor zijn voeten stapte hij
er dan voorzichtig omheen.

Plotseling dacht hij aan de camee
dat glinsterend had geblonken in
de middagzon. ‘Met jou wil ik samen
oud worden’, hoorde hij zichzelf weer
zeggen. Ze glunderde en hij kon zijn
ogen niet van haar afhouden. Zonnestralen verwarmden zijn huid, maar de
straling in haar ogen zette hem in vlam.
De drukke boulevard vergrootte het
contrast met het verleden. Verloren liep
hij langs de stalletjes en de anonieme
gesprekken gleden langs hem heen.
Het sieraad van hun geluk was dof
geworden, de toekomst grauw. Ze hadden hier verliefd tussen gelopen, terwijl
zij nog geen weet had van de donkere
wolk aan de horizon. ‘Later, wanneer we
heel oud zijn, wil ik hier weer aan jouw
arm slenteren. Dan vertel je me hoe we
reikhalzend naar de toekomst keken
die dan inmiddels tot het verleden
behoort.’
Verdrietig kuste hij haar. Zij kon de
kou in die zoen nog niet voelen,
omdat de waarheid nog achterbleef bij
de leugen. Hij hoopte dat hij diezelfde
waarheid nog een andere kant op
kon sturen, en zo het geheim van
zijn bedrog stiekem te lozen waardoor
het hun liefde niet kon aantasten.
Ze bleven staan voor een bloemenstalletje. Hij kocht een roos, zij keek
zwijgend toe. De camee op haar hals
glansde in de middagzon. Terwijl ze
met gesloten ogen de bloem aanpakte,
verzoende hij zich met de illusie dat de
leugen op een dag zou zijn verdwenen
en zij nooit wetenschap hoefde te
hebben van zijn ontrouw.

REIZEN
uit de hele wereld. Verschillende lodges
zijn tegen de heuvel gebouwd en
bieden luxe, gerieflijke en mooi
ingerichte kamers en een terras dat
uitkijkt over het tropisch woud.
In de sereniteit van de omgeving ga je
helemaal op als je vroeg in de ochtend
op het yoga- terras de jungle hoort
ontwaken en de mist uit het bos ziet
optrekken. Hier kom je helemaal tot
rust in de veilige omgeving van
gelijkgestemden, gastvrije mensen
en voortreffelijke bediening.
Naast het yoga- programma zijn er
spabehandelingen. Na de yoga bijeenkomsten kun je jezelf verwennen
met een botanische kruidenmassage,
ayurvedische Shirodhara of een bad
nemen in rozenblaadjes met uitzicht
over de jungle vanaf jouw eigen terras.
De therapeuten in de spa zijn opgeleid
door Iyan Yaspriyana, oprichter van
Oneworld Retreats en geven diverse
rustgevende behandelingen voor het
lichaam.

Spiritueel Bali
een OneWorld Retreat
Bali is de grootste toeristische bestemming in Indonesië en staat
bekend om zijn hoogontwikkelde kunsten, met inbegrip van traditionele en moderne dans, beeldhouwen, muziek en spirituele beleving. Het overwegend hindoeïstische eiland herbergt vele plaatsen
waar je als toerist ongestoord kunt genieten van zon, hagelwitte
stranden en de vriendelijke mensen op het eiland.
Maar ook de typische hindoecultuur
vindt je hier overal terug met tempels,
hindoeïstische feesten, de beeldjes in
de tuinen en natuurlijk het Indonesische
eten.

OneWorld Retreats heet je welkom met
‘Kumara Sakti’, de heilige kennis van de
hindoeïstische yoga die met jou als gast
gedeeld wordt door yoga-instructeurs

Ubud ligt zo’n 32 km noordoostelijk van
Kuta en 35 km ten zuid-westen van de
Gung Agung en wordt beschouwd als
cultureel centrum van het eiland met
een bevolking van ongeveer 8000
mensen. Aan de Monkey Forest Road
kun je het meer toeristische deel van
de stad bezoeken met de Pasar, de
lokale markt. Met diverse excursies
wordt het programma uitgebreid
zodat je meer ziet van Bali, de schoonheid van het Indonesische eiland en
jouw reis onvergetelijk kunt maken.

Meer informatie:
www.oneworldretreats.com

Onze interesse gaat uit naar één van
‘s werelds bekendste yoga-resorts.
Dit spiritueel centrum is omgeven door
prachtige natuur, rijstvelden en ligt niet
ver van de levendige stad Ubud, letterlijk
vertaald: medicijn. Tussen de palmbomen,
bananenplanten en kokosbomen, ligt
het langs een klein beekje als een parel
verscholen tussen groen.
Hier vinden we het idyllische spirituele
toevluchtsoord dat voor velen geldt
als dé plek voor je terugtrekken en
één worden met jezelf.
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Gerard Heutink

Paragnost en Edelsteen specialist
Antwoord
Beste Jacqueline,

Vraag
Hoi Gerard,
Ik droom altijd heel veel en sommige
dromen blijven lang hangen. Laatst
droomde ik over een enorme regenboog
rond de zon met een soort wapperend
strook stof eronder vol kleuren: fel en
goud. Daarnaast wapperende blauwe
stof met bloemen, een wit soort
Afrikaanse print. Zou jij deze droom
kunnen uitleggen Gerard?
Groetjes,
Jacqueline

Deze droom heeft te maken met relaties. Het wil namelijk allemaal niet zo gaan
zoals jij het zou willen. De zon geeft groei en warmte en dat is iets wat jij heel erg
mist. Je wil een arm om je heen en warmte. De regenboog is het symbool voor
evenwicht en balans. De regenboog staat ook voor: na regen komt zonneschijn.
Je bent een mens dat altijd positief probeert te zijn en denken. De stof die je ziet
is de bescherming voor je eigen lichaam. Het wil zeggen dat je niet zo snel de vlag
buiten moet hangen. Je moet jezelf beschermen tegen de negatieve invloeden van
buitenaf. Zeker wat betreft invloed van het mannelijk geslacht.
De kleur goud betekent dat je altijd positief met andere mensen wil omgaan en
mensen wil helpen. Je wilt graag een band opbouwen en dat lukt je vaak.
De witte bloemen zijn de beloning voor wat je voor de mensen doet. Maar blijf ook
een beetje aan jezelf denken! Heb vertrouwen in de dingen die je onderneemt,
maar luister altijd naar je eigen gevoel. Je eerste ingeving is altijd de juiste.
De Afrikaanse print zegt: werk aan je (zelf)vertrouwen en aan je creatieve inspiratie,
dan komt de rest vanzelf.
2017 wordt voor jou een goed jaar. Met meer vrolijkheid, plezier en liefde.
Wat die liefde betreft: onthoud de maand juni.
Succes!
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Dieren en nabij-de-doodervaringen
- door Stichting Athanasia De belangstelling voor nabij-de-dood- ervaringen is waarschijnlijk nog nooit zo groot geweest als tegenwoordig.
Boeken van o.a. Pim van Lommel, Eben Alexander, Penny Sartori en Sam Parnia hebben het verschijnsel bekend
gemaakt onder een breed lezerspubliek. Het is misschien nog steeds geen onderwerp waar men gemakkelijk over
begint op een feestje, maar de onbespreekbaarheid lijkt sterk te zijn afgenomen.
Iets dergelijks ziet men ook op het
gebied van de dierpsychologie.
Auteurs als Frans de Waal, Jane Goodall
en Marc Bekoff hebben aangetoond
dat de psyche van dieren veel rijker
is dan velen van oudsher dachten.
Dit inzicht is zeker nog niet doorgedrongen tot alle reguliere geleerden,
maar ook in dit geval staat het thema
hoe dan ook definitief op de kaart.
Dat het klimaat rond nabij-de-doodervaringen (NDE’s) en dierpsychologie
verbeterd is, betekent niet dat de
combinatie van deze twee onderwerpen al net zo bespreekbaar is geworden. Dit heeft vooral te maken met
de traditionele opvatting dat dieren
weliswaar een innerlijk leven hebben
maar daarmee nog geen spirituele
wezens zijn. Sceptici kunnen zelfs
stellen dat verhalen over NDE’s met
dieren duidelijk bewijzen dat zulke
ervaringen op fantasie moeten berusten. Ze gaan er kennelijk van uit dat
geen weldenkend mens toch zal
geloven dat individuele dieren de
dood psychisch kunnen overleven.

Desondanks komen er druppelsgewijs
meer verhalen naar buiten waaruit
blijkt dat de dierlijke geest en
nabij-de-doodervaringen iets met
elkaar te maken kunnen hebben.

Dieren in de hemel

Je hoeft niet te geloven in een onsterfelijke dierlijke ziel om toch te kunnen
geloven dat er dieren voorkomen in het
hiernamaals. Die dieren zouden in dat
geval niet de zielen van aardse dieren
zijn, maar eerder een soort onderdeel
van een nagebootste vertrouwde omgeving aan gene zijde. Het kan daarbij
gaan om huisdieren, maar bijvoorbeeld
ook om paarden of wilde dieren.
De kalmerende beelden zouden opgewekt kunnen zijn door hogere wezens
om de NDE’er gerust te stellen en zich
thuis te laten voelen in de andere
wereld.
Een voorbeeld van een NDE met een
huisdier zien we bij de casus van Grace,
beschreven door Cherie Sutherland.
Grace zag eerst al haar geliefde men-

selijke overledenen terug, maar tot slot
ook haar hond Lucky. Deze hond was al
overleden toen Grace zelf nog erg jong
was. De vrouw is ervan overtuigd dat
ze ook haar Duitse herder Razzy
terug zou hebben gezien als haar
nabij-de-doodervaring maar lang
genoeg geduurd zou hebben.
Susan uit Zuid-Oost Alabama kreeg
tijdens haar ervaring overigens direct
al haar huisdieren terug te zien; zowel
haar honden als haar parkieten. Er was
zelfs een soort menselijke verzorger bij.
Ook in de casus van Lynn, beschreven
door P.M.H. Atwater komt een hereniging met honden voor. “Twee van mijn
honden liepen vanuit het licht op me
af. De een was een collie genaamd
Mimi. Zij was drie jaar eerder gestorven
aan een ontsteking. De ander was een
boxer met de naam Sam, die twee jaar
daarvoor was overleden na een aanrijding. De honden kwamen al rennend
op me af en ze sprongen tegen me op
en kusten mijn gezicht met hun tong.
Hun tongen voelden overigens niet nat
aan en ik voelde ook geen gewicht op
me drukken toen ze tegen me opspron-
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gen. Het leek alsof er een gloed van de
honden uitging, dat afkomstig was van
een licht in hun binnenste. Ik weet nog
dat ik dacht: ‘Dank u, God, dat u mijn
honden in leven hebt gelaten.
’ Ik omhelsde mijn honden zo stevig als
ik maar kon. Toen riep ik ze bij me en
we begonnen samen naar het licht toe
te lopen.” Uiteraard moest Lynn weer
terug naar haar lichaam, omdat het
haar tijd nog niet was. “Het licht deelde
me mede: ‘Je moet nog werk voor me
doen. Ga terug.’ Ik weet dat het een
beetje raar klinkt, maar ik vroeg het
licht: ‘Als ik nou ga, kan ik dan nog wel
terugkomen en zullen mijn honden
dan nog steeds op me wachten?’
Het licht zei: ‘Ja.’”
Wat men er ook van mag denken, het
staat in elk geval vast dat mensen NDE’s
krijgen waarin visioenen van dieren
voorkomen. Het zien van beelden
van bekende of onbekende dieren
betekent op zich echter nog niet dat
het om meer dan een soort droom
moet gaan. Daarvoor hebben we sterkere aanwijzingen nodig.

Een daadwerkelijk weerzien

Een voorbeeld van een extra bewijskrachtige casus zien we bij de ervaring
van de Amerikaanse Jan Price. Zij kreeg
op 30 december 1993 een hartaanval,
waarbij ze bijna dood ging.
Tijdens haar NDE betrad ze een bovenaardse wereld, waarin ze een soort
rondleiding kreeg van haar drie weken
daarvoor overleden hond Maggi. Ze
kon uitgebreid met Maggi communiceren en hoorde haar daarbij zelfs in
mensentaal praten. De hond zag er net
zo echt uit als tijdens haar aardse leven,
maar dan een stuk jonger en vitaler.
Jan kon haar zelfs aanraken. Maggi gaf
Jan te kennen dat ze niet mocht blijven
omdat haar man John dat niet aan zou
kunnen. Daarna bleek Maggi haar mee
te willen nemen op een soort korte
ontdekkingsreis.
“Mijn vriendin Maggi en ik liepen zij
aan zij, zoals we dat zo vaak op aarde
hadden gedaan. Zonder enige inspanning bewogen we ons voort door
een wereld vol extatische kleuren.
De pulserende, onbeschrijflijke kleuren
zagen er vloeibaar uit – energie die nog
een vorm aan moest nemen. Maggi
liet me zien hoe ik vormen kon creë-
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ren binnen die energie, door me daar
mentaal op te concentreren. Als je wilt
dat een vorm vast wordt, concentreer
je je daarop.”

de bedoeling dat ze dood zouden
gaan, zodat de onderzoekers konden
vaststellen welke hersenprocessen
daarbij zouden optreden.

Dat Maggi de rol van een soort gids
vervulde voor Jan zou misschien nog
geïnterpreteerd kunnen worden als
een wensvoorstelling. Maggi was nog
niet zo lang van tevoren gestorven, dus
waarschijnlijk ging Jan nog erg gebukt
onder dit verlies. Het is zelfs denkbaar dat een hoger wezen zijn of haar
verschijningsvorm aanpaste en zich
manifesteerde in de vorm van Maggi,
om Jan een vertrouwd gevoel te geven.
Toch is deze hypothese in dit geval
geen plausibele theorie. Maggi werd
tijdens de NDE namelijk ook waargenomen door Jans echtgenoot John.
Hij verklaart hierover: “Onze hond
Maggi, die drie weken eerder overleden
was, verscheen plotseling voor de brancard en keek mij aan. Ik was verbijsterd.”
Dit gebeurde rond het moment waarop
Jan de hond zelf ook voor het eerst te
zien kreeg. Het gaat nogal ver om aan
te nemen dat het hierbij eigenlijk niet
om Maggi ging, maar slechts om een
aangepaste manifestatie van een hoger
wezen. Jan en John Price lijken tijdens
Jans NDE dus daadwerkelijk hun
overleden hond Maggi teruggezien te
hebben (Rivas, Dirven & Smit, 2016).
Daar kun je alleen nog omheen als
je het bestaan van een onsterfelijke
dierenziel bij voorbaat wilt uitsluiten,
omdat die niet in je wereldbeeld past.

Men heeft zelfs al een of meer vervolgonderzoeken voorgesteld waarbij nog
meer dieren zouden worden ‘opgeofferd’ aan de wetenschap. Nu gaat
het hierbij om materialistische onderzoekers die nabij-de-doodervaringen
willen ‘weg verklaren’ als niet meer
dan hallucinaties, veroorzaakt door
afwijkende hersenactiviteit. Maar er
zijn ook spiritueel ingestelde geleerden
die geen moeite blijken te hebben met
dierproeven rond nabij-de-doodervaringen. Ze kunnen zelfs voorstander
zijn van het herhalen van het experiment van Borjigin, waarvoor men dus
nog meer dieren zou moeten doden.
Dit kan ingegeven worden door de
hoop dat de resultaten van zo’n
replicatie zouden bevestigen dat de
gemeten hersenactiviteit niets te
maken heeft met nabij-de-doodervaringen bij mensen.

Misbruik van proefdieren

Dieren worden op alle mogelijke
manieren benut voor menselijke
doeleinden en worden daarbij vaak
lichamelijk of geestelijk geschaad.
Schokkend genoeg geldt dit ook op
het terrein van de nabij-de-doodervaringen. Zo heeft een team onder
leiding van de neurologe Jimo Borjigin
aan de Universiteit van Michigan in
2013 de resultaten van een experiment
met laboratoriumratten gepubliceerd.
Men wekte bij negen verdoofde ratten
kunstmatig een hartstilstand op en mat
daarbij het EEG van de proefdieren.
Meteen na hun overlijden werd er een
piek in hun hersenactiviteit gemeten
die zo’n 30 seconden lang aanhield.
Uiteraard werden de ratten niet
gereanimeerd, want het was nu juist

En er is ooit zelfs een experiment
bedacht waarbij men mensapen
eerst gebarentaal zou aanleren om ze
uiteindelijk opzettelijk klinisch dood te
maken en vervolgens te reanimeren.
Men hoopte dat zo’n experiment zou
bewijzen dat NDE’s niet materialistisch
verklaarbaar zijn. Gelukkig is dit experiment nooit uitgevoerd en het ziet er
niet naar uit dat hier nog verandering
in komt. Hoe dan ook is het erg wrang
om te bedenken dat er mensen zijn die
het oké vinden om dieren in gevaar te
brengen of te schaden om een positief
wereldbeeld te onderbouwen.

Nabij-de-doodervaringen van
dieren

Hoewel verslagen op dit gebied nog
steeds zeldzaam zijn, zijn er spontane
aanwijzingen verzameld voor NDE’s die
dieren van nature kunnen beleven.
Kim Sheridan vermeldt wat dit betreft
met name dat dieren nadat ze bijna
dood gegaan zijn een dramatische
verandering van hun persoonlijkheid
kunnen vertonen. Dit doet sterk denken aan een van de kenmerken van
menselijke NDE’s, te weten: de grote
positieve transformatie die iemand
na zo’n ervaring doorgaans blijkt te
hebben ondergaan. Sheridan schrijft:
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‘Net als mensen die deze ervaringen
hebben doorgemaakt en teruggekeerd
zijn met een vredelievendere, liefdevollere kijk op het leven, lijken deze dieren
ook een diepe vrede uit te stralen en
zijn ze veel liefdevoller dan ze van
tevoren waren. Dit geldt zelfs voor
dieren die voorheen gedragsproblemen hadden.’
Overigens is het in de meeste gevallen
natuurlijk niet erg zinvol om dieren
rechtstreeks te vragen of ze een
nabij-de-doodervaring hebben
beleefd. Wel bestaan er ‘gedeelde
doodservaringen’ rond dieren,
waarbij een mens telepathisch
meekrijgt wat een dier doormaakt.
Sheridan noemt de casus van de
Amerikaanse Karen Young die zag hoe
haar kat Strawberry Shortcake geestelijk haar lichaam verliet. Er waren twee
glimlachende mensen bij die een deur
voor haar openden Daarachter kon Karen zonlicht en veel activiteit waarnemen. Strawberry Shortcake rende naar
de deur, na eerst nog eens naar haar
dode lichaam te hebben omgekeken.
Een andere casus van Sheridan betreft
de Engelse Tracey Pollard die kort voor
het overlijden van haar paard Ella een
uitvoerig visioen van het leven van Ella
te zien kreeg. Het visioen duurde maar
een moment, maar Tracey voelde dat ze
allebei hetzelfde zagen. Dit ontroerde
Tracey enorm.
Jenny Smedley bespreekt het geval van
Grace Knight, die een droom kreeg over
haar overleden hond Jericho.
Ze zag een soort poort, omgeven door
een ‘kroon’ van wit licht en daarachter
een tunnel. Er was verderop een vrouw
in het wit te zien. “Zichtbaar, omgeven
door onaards wit licht... was daar
Jericho!” Hij zat op een vertrouwde
plek, en zag er stralend uit. De vrouw
bleek de moeder van Knight te zijn.
Ze vroeg haar dochter om Jericho naar
haar toe te sturen, omdat het tijd voor
hem was om verder te gaan.

Ook een paranormale
ervaring gehad?
Blijft u ons vooral schrijven over paranormale ervaringen rond een
leven na de dood, reïncarnatie, bijna-doodervaringen, sterfbedvisioenen, contacten met overleden, uittredingen, waarnemingen
van aura’s door jonge kinderen, etc. En sla s.v.p. onze tafel niet
over als we op een van de beurzen staan.
Stichting Athanasia, Nijmegen
titusrivas@hotmail.com
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Titus Rivas

Stichting Athanasia is een
kritische, onafhankelijke
stichting die zich bezighoudt
met parapsychologisch,
psychologisch en wijsgerig
onderzoek naar leven na de
dood, persoonlijke reïncarnatie, communicatie met
overledenen en de evolutie
van de persoonlijke
ziel of geest. Daaronder
vallen bijvoorbeeld ook
onderwerpen zoals buitenzintuiglijke waarneming,
psychokinese, fijnstoffelijkheid, en bewustzijn bij dieren.
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MAANDHOROSCOOP
- Door Anneke Guis, Erkend praktijkvoerend astrologe, lid A.V.N.

Maandhoroscoopmaart
Waterman

21 januari - 20 februari
Allerlei vooruitstrevende
ideeën, de daarbij behorende aanpak
en nieuwe werkmethodes bruisen door
je hoofd. Maar de mensen om je heen
zijn nog niet toe aan die ontwikkeling
en dat frustreert je. Je wilt optimaal
gebruik maken van je kennis, maar dat
kan pas als je de nodige contacten hebt
gelegd en goedkeuring krijgt om het op
jouw manier te doen.

Vissen

21 februari - 20 maart
Jij en je partner of compagnon staan loodrecht tegenover
elkaar en dat kan verfrissend zijn maar
ook hoogst irritant. Je wordt er zelfs onzeker van en verliest daardoor je eigen
behoeftes uit het oog. Hoe kan het nou
dat die ander niet ziet hoe jij het wilt en
bedoelt? Nou simpelweg omdat je een
halfslachtige houding aanneemt. Dus
laat zien wat je wilt!

Ram

21 maart - 20 april
Zonder het te beseffen,
sta je meer in de belangstelling dan je
gewend bent. De verwachtingen zijn
hoog gespannen, waardoor je onder
druk gezet wordt. Zet processen in werking en blijf daarin de drijvende kracht.
Op deze wijze behoud je de controle
en kun je je eigen structuur toepassen.
Laat je niet door onzekerheid op een
ander spoor brengen.

Stier

21 april - 20 mei
Het gaat je allemaal een
beetje te snel waardoor je het overzicht
verliest. Daarbij heb je het gevoel dat
je anderen niet kunt volgen en ergens
de boot mist. Misschien wil je zelf
teveel en ben je zo enthousiast dat je
niet weet waar je moet beginnen. Pas
je eerst aan je omgeving aan en neem
dan de uitvoerende taak op je, zodat je
het toch op jouw manier kunt doen.
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Tweelingen

21 mei - 20 juni
Deze maand word je in beslag genomen door je werk en je vriendenkring. Je cijfert jezelf teveel weg en
vindt dat je overal bij aanwezig moet
zijn. Logisch dat het thuisfront deze
situatie minder waardeert. Natuurlijk
denk je er zelf anders over en dat leidt
tot confrontaties. Zorg ervoor dat je
geen afstand creëert tussen jou en je
geliefde, want dat is het niet waard.

Kreeft

21 juni - 22 juli
Je denkt na over de toekomst, maar je hebt nog niet duidelijk
hoe die eruit gaat zien. Er zijn grote
veranderingen op komst die je leven
meer inhoud geven, maar waar je ook
een beetje bang voor bent. Het belangrijkste aspect is dat jij je veilig voelt bij
alles wat je doet en je niet krampachtig
vasthoudt aan de zekerheden van anderen. Bepaal zelf wat je wilt!

Leeuw

23 juli - 22 augustus
Bij twijfel niet doen! Het
valt je moeilijk om de goede keuze te
maken in iets waar je niet helemaal
zeker van bent. Kies voor de meest veilige weg. Jij bent iemand die heel goed
weet wat je wilt als het goed voelt. Het
liefst regel je alles zelf, dan weet je dat
het goed gebeurt. Toch leer je nu het
werk uit handen te geven en te vertrouwen op de deskundigheid van anderen.

Maagd

23 aug - 22 sept
Onvoorbereid kunnen
er situaties ontstaan die vragen om
adequaat handelen. Dat is wat je moet
doen, hoe emotioneel het moment
ook kan zijn. Wanneer je materie de
hoofdrol laat spelen in je leven, zal het
in lastige lessen toegediend worden.
Het gaat erom dat je vanuit mensenliefde handelt en jezelf durft over te geven
aan die ander.

Weegschaal

23 sept - 22 okt
Hoe is de situatie thuis en
heb je nog wel overwicht op de mensen
om je heen? Wanneer je teveel de vrede
wilt bewaren en niet op je strepen staat,
gaan je huisgenoten over je heen lopen
en dat wil je natuurlijk niet. Diplomatiek
en doortastend handelen gaan heel
goed samen. Laat gerust het achterste
van je tong zien, dan weten anderen
waar ze aan toe zijn.

Schorpioen

23 okt - 22 nov
Het kan zijn dat je iets
zelfstandig gaat ondernemen, wat de
nodige veranderingen met zich mee
brengt in je dagelijkse bestaan. Maar
waar een wil is, is een wet. Jij hebt
doorzettingsvermogen genoeg om
alles aan te kunnen. Probeer je emoties
in bedwang te houden als de gemoederen hoog oplopen.
Waarschijnlijk trek je aan het kortste
eind als je in de aanval gaat.

Boogschutter

23 nov - 21 dec
Tussen gelijkgestemden
voel je je in je element en je zet je
graag in voor een gezamenlijk ideaal.
Je vooruitstrevende ideeën, werklust
en enthousiasme zijn aanstekelijk en
brengt de massa in beweging. Pas er
wel voor op dat je je werkzaamheden
kunt loslaten, want je wordt er zo door
in beslag genomen dat je gezinsleden
zich tekort gedaan voelen.

Steenbok

22 dec - 20 jan
Je komt in harmonie met
jezelf en dat geeft rust. Het harde
werken aan je persoonlijkheid werpt
zijn vruchten af, hoewel je nog niet alle
onbewuste processen helder hebt. Het
laatste restje waar je je nog over moet
buigen, is de vraag waarom je zo’n
grote behoefte hebt om hulp te bieden.
Soms doe je dat haast opgedrongen.
Is dat een vorm van controle (claim) op
vriendschappen?

MAANDHOROSCOOP

Maandhoroscoopapril
- Door Anneke Guis, Erkend praktijkvoerend astrologe, lid A.V.N.

Waterman

21 januari - 20 februari
Het is een drukke maand
waarin je veel op de weg
zit en moet schipperen tussen je gezin
en je werk. Verdeel de taken thuis om
ruzie en onduidelijkheid te vermijden.
En denk erom: je hoeft niet alles alleen
op te knappen! Schroom niet om hulp
te vragen aan deskundigen voordat je
de knoop moet doorhakken. Let op je
financiën!

Vissen

21 februari - 20 maart
Er wordt een beroep gedaan op je verantwoordelijke gedrag in je werk. De vraag is of
je alle regels hebt nageleefd en consequent bent geweest. Wees in elk geval
op je hoede, want er is iemand die erop
uit is om je het leven zuur te maken. Bij
persoonlijke successen slaat de jaloezie
toe en bij nederlagen wordt er getrapt.
Ga in beide gevallen nergens op in.

Ram

21 maart - 20 april
Je ontmoet interessante
personen en ligt goed in
de markt, maar tegelijkertijd besef je
ook dat je met één verkeerde beslissing
alles op het spel kunt zetten. Het is dus
raadzaam om niet te snel toe te happen
en geduld te hebben. Heb je een
andere mening? Drijf het niet op de
spits, maar zoek eerst uit hoe één
en ander in elkaar zit.

Stier

21 april - 20 mei
Er speelt een kwestie, waarbij oud zeer naar boven
komt en het niet duidelijk is welke rol
de betrokkene daarbij speelt. Ga af op
je intuïtie, want dat is de juiste raadgever. Het is belangrijk dat je voldoende
ontspanning neemt en even op jezelf
kunt zijn om bij te tanken. Laat je niet
teveel in beslag nemen door verantwoordelijkheden van anderen.

Tweelingen

21 mei - 20 juni
De kans bestaat dat je een
teleurstelling te verwerken
hebt wat betreft je carrièremogelijkheden. Je had je in ieder geval iets anders
voorgesteld van het gesprek met de
persoon die hiervoor verantwoordelijk
is. Ga na of je nog steeds dezelfde doelen
nastreeft. Misschien is er voor jou iets
heel anders weggelegd. Sommige
vriendschappen hebben hun langste
tijd gehad.

Kreeft

21 juni - 22 juli
Je wilt graag meer tijd
besteden aan je thuis en je gezin, maar
er is iemand in je omgeving die daar
een stokje voor steekt. Alleen als je met
hele goede argumenten komt, krijg je
meer ruimte voor jezelf. Het is druk op
de werkplek en je verantwoordelijkheden nemen toe. Denk goed na of je er
gelukkiger van wordt als je eventueel
promotie kunt maken.

Leeuw

23 juli - 22 augustus
De laatste tijd voel je je
geremd of neem je minder risico’s. Je
wilt de toekomst anders zien maar hebt
nog niet de middelen om het anders
te doen. Hierbij gaat het niet om je
financiën, maar om de power om door
te zetten. Misschien is het belangrijker
om te realiseren wat je wel hebt en wat
er toe doet alvorens je kunt kiezen waar
je naartoe wilt.

Maagd

23 aug - 22 sept
Soms wil je wel anders,
maar kan het niet omdat je overgeleverd bent aan de (grillen) van je
medemens. Dit is zo’n moment, waarin
het lijkt of je verzandt in de chaos van
de ander. Zorg dat je bij jezelf blijft en
je eigen structuur niet uit handen geeft.
Dat is de enige manier van “overleven”.

Weegschaal

23 sept - 22 okt
Je maakt een goede
indruk op je omgeving en
dat levert je de nodige successen op.
Misschien word je daardoor wel een tikje
overmoedig en veeleisend. In relaties en
vooral bij je partner, ga je je eigen weg
en wil je ruimte, vrijheid en zelfstandigheid. Het ligt aan de stevigheid van de
band in hoeverre dat goed gaat. Onstabiele relaties zijn hier niet tegen bestand.

Schorpioen

23 okt - 22 nov
Onbegrip zit in een
klein hoekje. Iets wat je
doet of zegt, wordt op een verkeerde
manier geïnterpreteerd en dat raakt je
enorm. Hoe kan die persoon jou in zo’n
verkeerd daglicht zien? Op een later
moment krijg je alsnog de kans om
alles te verduidelijken en dat zorgt voor
de juiste verhoudingen. Als je een luisterend oor nodig hebt, staat een vriend
voor je klaar!

Boogschutter

23 nov - 21 dec
Een kwestie uit het verleden, wat te maken heeft
met een vorige relatie of vriendschap,
steekt de kop weer op. Het is belangrijk dat je de zaken nu goed afhandelt.
Je wilt in je werk ruimte krijgen om
alleen een project te realiseren. Binnen
samenwerkingsverbanden loopt het
momenteel minder soepel. Dat komt
vooral wanneer het proces door
anderen stagneert.

Steenbok

22 dec - 20 jan
Er zijn misverstanden in
afspraken tussen jou en je partner en
dat veroorzaakt pijnlijke momenten.
Als goedmakertje kun je de ander
verrassen met iets wat al heel lang
op jullie verlanglijstje staat. Er liggen
kansen in de buitenwereld om een
nieuwe richting in te slaan. Grijp ze
aan want het zal je veel voldoening
geven en het gevoel nuttig te zijn.
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MAANDHOROSCOOP
- Door Anneke Guis, Erkend praktijkvoerend astrologe, lid A.V.N.

Maandhoroscoopmei
Waterman

21 januari - 20 februari
Van je hart maak je geen
moordkuil en je stapt
direct op je doel af. Dat is een goed
teken, want je wilt bepaalde dingen
anders doen en dat pas je meteen toe.
Wanneer in bent voor een romance
moet je een eventuele kans niet voorbij
laten gaan. Het is de mooiste tijd van
het jaar waarin alles in bloei staat en
jij mag daar volop aan mee doen!

Vissen

21 februari - 20 maart
Emoties en sferen komen
harder binnen dan normaal dus is het zaak om je daartegen te
wapenen. Ga negatief denkende mensen uit de weg en zoek vaker de natuur
op om alles van je af te zetten. Wanneer
je een raadgever nodig hebt om zaken
op een rijtje te zetten, moet je die zeker
opzoeken. Je twijfels nemen af en
financieel komt er meer balans.

Ram

21 maart - 20 april
Deze maand staat in het
teken van veel zaken regelen; korte reizen maken, gesprekken
voeren, papierwerk regelen, contracten
afsluiten en veel overleggen met je
naasten. Blijf discreet en houd je aan
je afspraken, want je kunt de neiging
hebben om plotseling alles over een
andere boeg te gooien en dat maakt
je minder geloofwaardig.

Stier

21 april - 20 mei
Er kunnen misverstanden
ontstaan in de communicatie met je partner. Verborgen zaken komen aan de oppervlakte en dat klaart
de lucht op. Laat je niet ontmoedigen
als er plotseling informatie opduikt
waar je het bestaan niet van wist maar
blijf positief. Je kijk op het leven verandert, doordat je in contact komt met de
diepere bron in jezelf.
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Tweelingen

21 mei - 20 juni
De kans op een romance
is groot en wanneer de
pijlen der liefde raak zijn, kun je ervan op aan dat het hier gaat om een
blijvertje. Je bent serieus in alles wat
je deelt met anderen en neemt daarin
de volledige verantwoordelijkheid.
Probeer tussendoor regelmatig afstand
te nemen van alles wat er op je af komt.
Ga niet in op vage beloftes.

Kreeft

21 juni - 22 juli
Je zit lekker in je vel en
maakt het thuis extra knus
en gezellig. Misschien ben je toe aan
een uitbreiding van het gezin of een
verbouwing van je huis. Op maatschappelijk gebied weet je, met de nodige
charme, je vernieuwende ideeën door
te zetten. Alleen leidt het nog niet tot
de juiste acties, daar is de tijd nog niet
rijp voor. Heb geduld!

Leeuw

23 juli - 22 augustus
De mensen in je omgeving
hangen aan je lippen want
je kunt zo creatief denken en overtuigend vertellen. Het kan zijn dat alles
wat nieuw en modern is, je aandacht
vangt. Opmerkelijk, want een Leeuw
kan ook behoudend en conservatief
zijn. Wanneer je ontwikkelingen omarmt, heb je des te meer kans dat je er
deel van gaat uitmaken als je dat wilt!

Maagd

23 aug - 22 sept
Het is druk maar je doet
je werk met liefde. Zolang
je daarin je talenten kwijt kunt en je er
waardering voor krijgt, is het prima zo.
Men ziet je persoonlijke groei en inzet,
maar je zit nog volop in ontwikkeling
van je eigen bewustzijnsproces. Daarin
dient nog de schakeling gemaakt te
worden van dienstbaarheid vanuit
taak en functie naar betrokkenheid en
empathie.

Weegschaal

23 sept - 22 okt
Je kunt vage klachten
hebben deze maand
en kwakkelen met je gezondheid.
Het is een signaal om meer aandacht te
besteden aan je psychische en lichamelijke gesteldheid. Probeer te schrappen
in je agenda en ontspannende activiteiten daarvoor in de plaats te zetten. Laat
je, tijdens gesprekken, niet overhalen
tot activiteiten waar je geen zin in hebt.

Schorpioen

23 okt - 22 nov
De diepere kant van het
leven houdt je op dit
moment bezig en je bent op zoek naar
die goddelijke bron waar je uit kunt
putten. Het kan zijn dat je onzekere
tijden beleeft, maar daaruit groeit
stabiliteit en meerwaarde. Je kunt ook
kracht halen uit je creativiteit in de
vorm van schilderen, dansen of simpelweg een hengeltje uitgooien op een
mooi plekje in de natuur.

Boogschutter

23 nov - 21 dec
Het is een dynamische
maand wat betreft je
relatie. Of je werkt vol overtuiging aan
een gezamenlijke interesse of je vliegt
elkaar continu in de haren. Oorzaak is
de persoonlijke energie en wilskracht
die ingezet moet worden voor wederzijds belang. Positief gezien kun je in
deze periode samen bergen verzetten,
maar dan wel in goed overleg.

Steenbok

22 dec - 20 jan
Je bent thuis actief bezig
maar hebt aan de andere
kant ook behoefte aan rust en ruimte.
Zorg dat je een plek hebt voor jezelf
waar je je kunt terugtrekken als je even
los wilt komen van alle bedrijvigheid
om je heen. Tijdens het contact met je
naasten of familieleden kun je je onzeker voelen, vooral als het een familiaire
kwestie betreft die gevoelig ligt.

BEURZEN

View Paranormaal Beurzen
Voorjaar 2017

Openingstijden: 1ste beursdag 12.00 - 17.30 uur | 2de beursdag 11.00 - 17.30 uur
Info: 071-5611934 (tussen 13.00 en 17.00) of Internet: www.paraview.nl
Entree: 6,50 euro, 65+ 5,00 euro, (zie kortingsbon op www.paraview.nl voor meer kortingen op beursvloer)
kinderen t/m 11 jaar onder begeleiding gratis. Lezingen gratis te bezoeken.
(S) Sieradenbeurs (beide dagen), (G) GoGreenbeurs (beide dagen) (R) Reptilicabeurs (op 2de beursdag) aanwezig in een
afgescheiden gedeelte. Met het toegangskaartje voor de Paranormaalbeurs gratis toegang op andere beurs(zen)

Sassenheim, 18 & 19 februari 2017 (S)

Locatie: Van der Valk Hotel, Warmonderweg 8, 2171 AH
Openbaar vervoer: vanaf NS bus 50 of Qliner 385
Parkeren: gratis op parkeerterrein

Hilversum, 25 & 26 februari 2017 (S)

Hoofddorp, 15 & 16 april 2017 (S)

Locatie: Sportplaza Het Spectrum, Assumburg 1, 2135 BA
Openbaar vervoer: vanaf CS bus 168 of 300
Parkeren: gratis op parkeerterrein
Bijzonderheden: geen honden toegestaan

Locatie: Dudok Arena, Arena 303, 1213 NW
Openbaar vervoer: vanaf NS bus 320 of vanaf
NS Sportpark 2 minuten lopen
Parkeren: gratis op parkeerterrein
Bijzonderheden: geen honden toegestaan

Goes, 22 & 23 april 2017 (S)

Amsterdam/Duivendrecht, 4 & 5 maart 2017 (S)

Locatie: Sportcentrum de Wilgenring,
Melanchtonweg 70, 3052 KV
Openbaar vervoer: vanaf CS metro E richting Den Haag CS
of tram 25 of vanaf Station Noord bus 174
Parkeren: gratis op parkeerterrein

Locatie: Borchland Amstelhal, tegenover de Arena,
Borchlandweg 6, 1099 CT
Openbaar vervoer: vanaf NS A’dam Bijlmer Arena circa 10
minuten lopen of vanaf Metro Station Duivendrecht 15
minuten lopen
Parkeren: op parkeerterrein of gratis in de omgeving

Arnhem, 11 & 12 maart 2017 (S) (R)

Locatie: Eusebiuskerk, Kerkplein 1, 6811 EB
Openbaar vervoer: vanaf CS loopafstand of bus 33 of 43
of stadsbus 1 of 5
Parkeren: parkeergarage of gratis in de omgeving

Rotterdam, 18 & 19 maart 2017 (S)

Locatie: Ahoy, Ahoyweg 10, 3084 BA
Openbaar vervoer: vanaf CS metro E richting de Slinge of
D richting de Akkers, vanaf R’dam Zuidplein 4 min lopen
Parkeren: parkeerterrein of gratis in de omgeving

Den Bosch, 25 & 26 maart 2017 (S)

Locatie: Van der Valk Hotel, Rijksweg 25, 5391 LH, Nuland
Openbaar vervoer: vanaf Station Den Bosch en
Station Den Bosch Oost bus 90
Parkeren: gratis op parkeerterrein

Groningen, 1 & 2 april 2017 (S)

Locatie: Noordlease Stadion, Boumaboulevard 43, 9723 ZS
Openbaar vervoer: vanaf CS bus 5 of stadsbus 8 of
vanaf Station Europapark 6 min lopen
Parkeren: parkeerterrein of gratis in de omgeving

Locatie: Omnium, Zwembadweg 3, 4463 AB
Openbaar vervoer: vanaf CS buslijn 580
Parkeren: gratis op parkeerterrein

Rotterdam Noord, 29 & 30 april 2017 (S)

Apeldoorn, 6 & 7 mei 2017 (S)

Locatie: Omnisport, de Voorwaarts 55, 7321 MA
Openbaar vervoer: vanaf CS stadsbus 3 of 17 of vanaf
Station de Maten 8 minuten lopen
Parkeren: gratis op parkeerterrein

Eindhoven 13 & 14 mei 2017 (S)

Locatie: Sporthal Tivoli, Geert Grootestraat 72, 5645 RE
Openbaar vervoer: vanaf CS bus 24 of 324 173 of
stadsbus 12 of 17

Leiden, 20 & 21 mei 2017 (S) (R)

Locatie: Event Center Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10,
2332 KG
Openbaar vervoer: vanaf CS stadsbus 2 of bus 30 of
38 of 43
Parkeren: gratis op parkeerterrein

Amstelveen, 3 & 4 juni 2017 (S)

Locatie: Emergohal, Langs de Akker 3, 1186 DA
Openbaar vervoer: vanaf CS A’dam tram 5 of metro 51 of
vanaf NS A’dam Arena bus 300

Roosendaal, 10 & 11 juni 2017 (S) (R)

Locatie: Metsj Point, de Stok 12, 4703 SZ
Openbaar vervoer: vanaf NS bus 103 of 104 of 111 of 112
Parkeren: gratis op parkeerterrein

Voor actuele openbaar vervoer informatie belt u 0900-9292 of zie www.9292ov.nl, zie www.prettigparkeren.nl voor parkeermogelijkheden
(Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen! Voor Actuele informatie zie www.paraview.nl)
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Agenda 2017

Paraview
Sassenheim, 18 & 19 februari 2017 (S)
Locatie: Van der Valk Hotel
Hilversum, 25 & 26 februari 2017 (S)
Locatie: Dudok Arena
Amsterdam/Duivendrecht, 4 & 5 maart 2017 (S)
Locatie: Borchland Amstelhal, tegenover de Arena
Arnhem, 11 & 12 maart 2017 (S) (R)
Locatie: Eusebiuskerk
Rotterdam, 18 & 19 maart 2017 (S)
Locatie: Ahoy
Nuland/Den Bosch, 25 & 26 maart 2017 (S)
Locatie: Van der Valk Hotel
Groningen, 1 & 2 april 2017 (S)
Locatie: Noordlease Stadion
Hoofddorp, 15 & 16 april 2017 (S)
Locatie: Sportplaza Het Spectrum
Goes, 22 & 23 april 2017 (S)
Locatie: Omnium
Rotterdam Noord, 29 & 30 april 2017 (S)
Locatie: Sportcentrum de Wilgenring
Apeldoorn, 6 & 7 mei 2017 (S)
Locatie: Omnisport
Eindhoven 13 & 14 mei 2017 (S)
Locatie: Sporthal Tivoli
Leiden, 20 & 21 mei 2017 (S) (R)
Locatie: Event Center Holiday Inn
Amstelveen, 3 & 4 juni 2017 (S)
Locatie: Emergohal
Roosendaal, 10 & 11 juni 2017 (S) (R)
Locatie: Metsj Point

(S) Sieradenbeurs
(R) Reptilicabeurs

Voor meer informatie kijk ook op www.paraview.nl

