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Disclaimer: Dit boek is een zelf-leer-hulpboek. Ik ga ervan uit dat jij bewust en zelf-lerend wilt en kunt zijn. 

Dat je jezelf innerlijk kunt dragen, in het vertrouwen dat je heel bent. Dat alles wat jij nodig hebt al in jou 

aanwezig is. En ook al voelt het soms lastig en onwennig, het is in het hier en nu welkom en te dragen. 

Mocht je toch in jezelf vastlopen, neem dan supervisie of neem contact op met je huisarts of een specialist.

Disclaimer: This is a self-learning and self-support book. Please consult your doctor or a specialist 

if you feel your self-support system needs more support ;-)).

Niets van deze uitgave mag op enigerlei wijze verveelvoudigd en/of openbaar 

gemaakt worden zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. 

+IJEWGMRIIVH�HSSV�¾S[�OSQTEW�IR�NI�[MPX�IV�MIXW�QII#�>SIO�IR�ZMRH�QI�HER�

2S�TEVX�SJ�XLMW�FSSO�QE]�FI�VITVSHYGIH�MR�ER]�JSVQ�F]�TVMRX��TLSXS�TVMRX��½PQ�SV�ER]�

other means without written permission from the writer/publisher. 

*EWGMREXIH�F]�*PS[�OSQTEW#�%RH�MRXIVIWXIH�XS�NSMR�QI#�

7IIO�ERH�½RH�QI�

copy-it-right!

For the women of creation, 

laughing and giggling in heaven, 

who called me home.
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FLOW-KOmPas

   IK KIES - IK BEN - IK ZEND - IK SCHEP

   KIEZEN - ZIJN - ZENDEN - WORDEN 
   

       

   DE CREATIEVE STEMMING VAN DE BRON
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INTRINSIEK LEREN LEVEN WERKEN

VAN REACTIEF NAAR CREATIEF BEWUSTZIJN 

© Jeanette Mennes 2021
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  je InHOUDen? LeeF je LeVen VOLUIt! BeVRIjD jeZeLF Van jeZeLF!
 
‘Laten we ze openlaten: onze deuren, onze armen, onze geesten.’

~ Griet op de Beeck
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0.    InLeIDInG OP DIt BOeK

    BEGIN HIER EN NU
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Een inleiding
:(/&20(�72�+($9(1·6�3/$<*5281'��($57+

‘De blijdschap in ons hart wil zich tonen in een creatief handelen’

~ Anselm Grün

Het menselijke bewustzijn leeft op een gespannen voet

Als mens hebben we het vermogen van bewustzijn. Dat betekent dat wij de uiterlijke wereld kunnen waarne-

men en ervaren. We kunnen het eveneens onderzoeken, er vragen over stellen, leren over die wereld. Onze in-

nerlijke wereld, onszelf, kunnen we ook bevragen, bewust zijn, onderzoeken: zelf-onderzoek. We kunnen stil-staan 

FMN�[EX�[I�HIROIR��ZSIPIR��HSIR��^MR�IR�SR^MR�IR�HEEVST�VI¾IGXIVIR��^IPJ�FI[YWX^MNR��(I�SRX[MOOIPMRK�ZER�LIX�

bewustzijn van de mensheid of een cultuur spiegelt hoe we met onszelf omgaan, met de ander, het andere. Het 

spiegelt hoe we omgaan met de totale kosmos waar de aarde deel van uitmaakt. Wat houdt die mens nu bezig?

Hein Stufkens��2IHIVPERHW�½PSWSSJ��HMGLXIV�� PIVEEV��RIIQX�HI�ZSPKIRHI�XIRHIRW�[EEV��,MN�WGLVMNJX� MR�^MNR�FSIO�

Mededogen als menselijke bestemming (*PP): ‘In onze cultuur zijn hart, hoofd en handen van elkaar gescheiden ge-

raakt. Vooral de kloof tussen enerzijds denken en handelen en anderzijds voelen of intuïtie is gevaarlijk diep.’ Ik 

onderschrijf deze tendens. Menig mens leeft en werkt gefragmenteerd, vanuit een deel-bewustzijn, een vorm van 

aangeleerd rigide denken of doen, dat ons onnodig hard doet werken, doet lijden. In de vorm van prestatiestress, 

een gevoel van ergens aan moeten voldoen. In dit boek noem ik dat het P-tje van perfectie. Dit heeft verregaande 

gevolgen voor ons wel-zijn op zowel persoonlijk, gemeenschappelijk als maatschappelijk vlak. 

In dit boek verwijs ik met een * en kleurcode naar gebruikte literatuur.

De totale mens leeft en schept wijs van binnenuit 

Hein Stufkens pleit voor de geboorte van de mens – een totale mens zou ik willen zeggen – waaruit een men-

selijke liefde ontstaat. Een mens die het innerlijke leven als beginpunt neemt en die zich naar totaliteit ontwikkelt. 

Om de kloof op te heffen, is het nodig dat elk individu een weg gaat van bewustwording, de diverse dimensies van 

bewustzijn leert kennen en de integratie van deze dimensies tot een totaal-bewustzijn.

Deze ontwikkeling naar totaal-bewustzijn, dat licht en donker omvat, gaat gepaard met, zo schrijft Stufkens, ‘de 

ontwikkeling van onze creatieve vermogens’. Door totaal aanwezig te zijn, in voor- en tegenspoed, leren we 

steeds meer te rusten in onze grond, een bron van liefde en wel-zijn. Ons denken is instrumenteel, ons hart gaat 

dan open en de liefde-wijsheid openbaart zich hier en nu spontaan en uit zich in een direct creatief genietend 

handelen. In dit totale bewustzijn, dat een energetisch veld-bewustzijn is, is er een besef van de ander, het andere 

en de onderlinge afhankelijkheid. Je krijgt toegang tot een levensweb waarin eenieder verbonden is in een veld 

van informatie voorbij tijd en ruimte. Er is een vanzelfsprekend deelgenoot van elkaar willen zijn. Het leven is 

dan ten diepste vreugdevol en co-creatief. Er leven andere vragen: wat ben ik aan het leren? Hoe kan ik bijdragen? 

In plaats van: ben ik genoeg? De creativiteit die zo gestalte krijgt is in mijn beleving nodig. We hebben in onze 

westerse cultuur nieuwe of andere beelden nodig, vanuit dat totale bewustzijn, dat ons nieuwe mens-zijn spiegelt 

en vormt. Ik zie hier een rol weggelegd voor kunst, kunstenaars of de kunstenaar in ons. Zodat licht, schaduw en 

donker gespiegeld worden in beelden en geleidelijk in ons kunnen integreren. En weer kunnen ‘oplossen’ door 

IIR�½NRKIZSIPMK��ZSVQIPSSW�VYMQIV�³PMIJHIW[MNW´�^MNR��

       

  
                     

  
                

 

 

 

 

 

               

                                                                        



10

Ontspannen leren leven en werken op de flow 

Flow, waar dit boek over gaat, is een staat van bewustzijn waarbij delen van bewustzijn samenkomen en verder-

gaand integreren tot een vloeiend geheel. De innerlijke, lees onbewuste, scheiding tussen denken, doen, voelen, 

willen en zijn lossen op door gewaar-zijn. Er ontstaat een totaal-bewustzijn en een spontaan, scheppend gebeuren, 

een creatief handelen met en vanuit je hele zijn. Het samenbrengen van die delen brengt spanning met zich mee. 

Het ‘oplossen’ van de spanning door bewust-wording gaat geleidelijk en is een circulair en een spiralend proces 

tegelijkertijd. Het is een reis in je innerlijke landschap.

Wat is eerst nodig om op reis te gaan? Onthaasting, waardoor je je kunt openen. Kiezen voor (momenten van) 

vertraging en ontspanning om te leren ontvankelijk te zijn. Omkeren naar jezelf en je aandacht naar binnen leren 

richten, naar je innerlijke wereld, ruimte. Je leert je bewustzijn te ordenen, te stemmen. Je kunt dan een geïn-

spireerd veld van bewustzijn in jezelf leren waarnemen: een verborgen bron vol met liefde, wijsheid, creativiteit, 

heling en humor. Je kunt een innerlijke verbinding voelen die zo diep gaat en ruim is, dat er geen onderscheid 

meer is tussen de wereld binnen je en buiten je. Je kunt een ongekende schoonheid, waarheid, wijsheid leren 

waarnemen en gaan voelen dat alles energie is en dat de ander, al het andere, een eigen plaats en ritme in het 

geheel heeft. Vanuit dat gevoel besef je de zorg en rekenschap voor het geheel en handel je spontaan, vanuit de 

HMITIVI�PEKIR�ZER�NI�LEVX��*PS[�MW�IIR�WGLITTIRHI�OVEGLX�HMI�NI�HVEEKX�IR�ZSSVXWXY[X��%PW�NI�MR�HI�¾S[��HMI�WXEEX�

van bewustzijn bent, ben je op�HI�¾S[�

Met de drukte van het denken, de druk van emoties en de druk van doen (een horizontale dimensie van bewust-

^MNR��IIR�QIRXEPI�IQSXMSRIPI�PEEK��ZER�[EEVYMX�[I�LERHIPIR�OYRRIR�[I�HI^I�HMQIRWMI�ZER�STIRLIMH��½NRKIZSIPMK-

heid, ontvankelijkheid en zijn, een verticale dimensie – als ingang naar het veld vol met intuïtie, innerlijk weten of 

liefde-wijsheid – gewoonweg niet ervaren. Er is een ‘ruimere’ of totale blik, een gewaar-zijn nodig, een openheid 

om die nieuwe mens in de wereld geboren laten worden. Die vanuit die menselijke liefde in de wereld is, leeft, 

lieft en werkt.

Missie van dit boek: de vrouwelijke aard gronden

Wat in deze tijdgeest met alle mogelijkheden en complexiteit nodig is, is om de intuïtieve wijsheid, het voelen 

en het zijn, de diepte- en de velddimensie van het bewustzijn te leren kennen. Om die te integreren en te (her)

waarderen. Kwaliteiten die nu nog vaak aan de vrouwelijke of een kunstzinnige dimensie worden verbonden. 

Maria Rainer Rilke (*PP), een Duitse dichter, schreef al in 1904 teksten over het belang van de vrouwelijke 

ontwikkelingsweg voor het boek Brieven aan een jonge dichter, dat na zijn dood in 1929 verscheen. Dat de komst 

van de vrouwelijke mens het liefdesbewustzijn zal omvormen en een meer menselijke liefde zal doen ontwaken. Ik 

noem die zuivere liefde zoute liefde.

Rilkes tekst heeft mij diep geraakt en raakt aan mijn missie: het totaal-vrouwelijke in de mens te aarden. Er is 

nog zoveel onbenoembaar in de vrouwelijke gevoelswereld waardoor het vrouwelijke in de mens zich niet veilig 

voelt en niet verschijnt. Ik plaats het vrouwelijke naast het mannelijke en geef het vrouwelijke haar gestalte en 

stem terug. Zodat die menselijke liefde-wijsheid geboren kan worden. Deze pure liefde ontstaat als we het leven 

rustig en nieuwsgierig leren kennen en ontvangen in haar eigen aard in plaats van het onze wil op te leggen en te 

veroveren. Deze menselijke liefde leeft in ons, voorbij tijd en ruimte als een oneindige energiebron en vertaalt zich 

moeiteloos in de aardse dimensie als wijsheid, co-creativiteit, heling, zelfspot en humor. Om het leven te ontvan-

gen, ‘te weten’, innerlijk te ‘hoor-voelen’ moet je ‘niet-wetend’ durven zijn. Een nul. 

 
                    

   

© jeanette mennes 2021
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Over mijn persoontje - vreugdevol leren vanuit jezelf

Wie ik ben? Wat een lastige vraag. Echt, ik sta vaak met mijn mond vol tanden als iemand mij die vraagt stelt, net 

zoals die vraag: ‘Hoe is het met je?’ Ik voel me dan ronduit ongemakkelijk en stamel wat. Ik denk dan: wie ik ben 

dat is toch ergens niet te vatten, die diepte in mij kan ik niet zo gemakkelijk woorden geven. Ik ben gewaar-zijn, 

maar dat staat toch wat vreemd op een visitekaartje. Geef mij dan liever de vraag: ‘Wat is je naam, waar hou je 

van en wat houdt jou zoal bezig?’ Ik kan je dan meteen vertellen dat ik van leren houd. Wat mij bezighoudt? Ik 

leer, leef en werk vanuit mijn innerlijke wereld. Ik ben op weg met mijn fascinaties, wat mij boeit. Ik deel wat ik 

erover leer. 

Zo zijn er diverse rollen ontstaan, vanwaaruit ik mij beweeg en presenteer.

Ik ben: 

� ��HMITXITW]GLSPSKI��FSIMIRH��LIX�KIHVEK�ZER�HMI�PIVIRHI�QIRW

� ��SRHIV^SIOWXIV��FSIMIRH��HI�TIVGITXMI�IR�FIPIZMRK�ZER�QIRWIR�

� ��XVERWJSVQEXMIGSEGL��FSIMIRH��HMI�PIIVZVEKIR��ZVIYKHIZSP�PIVIR��HI�[IK�YMX�HI�MQTEWWI

� ��QSIHIV��FSIMIRH��HMI�STZSIHMRK��HI�JEWGMREXMIW�ZER�QMNR�^SSR

� ��QIHMXEXMIHSGIRXI��FSIMIRH��HEX�WTIPIR�QIX�IRIVKMI��PMGLX��QMNR�MRRIVPMNOI�[IVIPH��LIX�PIZIRW[IF�

� ��OYRWXIREVIW��FSIMIRH��OPIYV��XI\XYYV��EPPI�WGLMPHIVWQEXIVMEPIR��WTSRXEER�WGLMPHIVIR

� ��JSXSKVEJI��FSIMIRH��[EX�MR�HI�VYMQXI�ZIVWGLMNRX�EER�PMGLX��HSROIV��OPIYV��ZSVQ��XI\XYYV��REXYYV

� ��WGLVMNJWXIV��FSIMIRH��XEEP�PIVIR�KIZIR�EER�QMNR�[EEVRIQMRKIR�IR�KIZSIP

� ��HSGIRXI�WGLMPHIVIR��FSIMIRH��QIRWIR�HI�IMKIR�WGLITTIRHI�OVEGLX�XI�PEXIR�SRXHIOOIR

� ��OPIMROYRWXIREVIW��FSIMIRH��J]WMIOI�KIFEVIR�ZER�QIRWIR��KIOOI�PSSTNIW�IR�KIOOI�FIOOIR

� ��REGLX[ERHIPEEV��FSIMIRH��HI�WXMPXI��HI�REXYYV��HI�OPIYVIR��KIYVIR�IR�KIPYMHIR�MR�HI�REGLX

� ��^ERKIVIW��FSIMIRH�LSI�[SSVH��IRIVKMI��ZMFVEXMI�IR�OPERO�ST�HI�QIRW�MR[IVOX�IR�©�KIRMIXIR��

Denk je nu: wat veel en overweldigend? Hoe is dit mogelijk? Ja, het heeft mij ook verrast. De sleutels zijn mijn 

leerhouding en mijn fascinatie naar alles wat leeft en groeit. Fascinatie verhoogt je bewustzijn en spontaniteit. 

Met een open, nieuwsgierige, onbevangen en creatieve houding onderzoek je en leer je. Op die manier kun je 

over de meest lastige dingen leren en in je eigen tempo groeien. Flow voelt als een paar zevenmijlslaarzen of als 

een paar vleugels. Zelf-respect en zelf-liefde zijn dan niet gebaseerd op aangeleerd perfectionisme, op een criterium 

of goedkeuring van buitenaf, iets waar je aan moet voldoen. 

Dit boek gaat over de vreugde van leren en ontwikkelen op een hele natuurlijke en ontspannen wijze. Om te 

leren en te groeien van binnenuit, vanuit jouw innerlijke belevingswereld. Ik noem het intrinsiek leren. Je bent je 

eigen wijze. Je legt je eigen lat. Je gaat voor progressie in plaats van perfectie. Je leert op die manier niet alleen 

diverse complexe vaardigheden, vooral leer je jezelf kennen in wie je wel en niet bent en je leert op een bewuste 

wijze deel te nemen aan het leven. Als ik je nu zeg dat ik mijzelf elk jaar uitdaag om iets te leren over iets dat 

mij boeit, dan begrijp je misschien hoe ik ‘vanzelf ’ vol-lediger groei en bloei. Niet alleen in voor de hand liggende 

leuke fascinaties maar ook in mijn lastige reactieve bewustzijn. Ja, ik geef toe, de P van perfectie is mij ook niet 

vreemd.  

Het reactieve bewustzijn in de mens kan oplossen. Het kan groeien naar een volwassen creatief spontaan ge-

waar-zijn. Spontaniteit (geen impulsiviteit) is voor mij het summum van een ontvankelijk en ontspannen zijn. Je 

bent niet gevuld met kennis, je gaat ervan uit dat je niets weet. Je aandacht is gericht op leren, ‘leven vol-ledig 

willen ervaren, deelnemen aan dat leven en willen bijdragen als deelgenoot. Het leven is dan naast een ontdek-

kingsreis, één en al improvisatie in het hier en nu. Een playground. Alles heeft een meerwaarde, wat je ook aan 

het ervaren bent. Het is een houding van waarderend leren en leven in gemeenschapsvorming. Wat je leert, wordt 

fundament en geef je door. Ik geef toe, leren in tegenspoed (verlies, ziekte), dat is uitdagend. En toch het kan 

met een leerhouding. Hoe mooi zou het zijn om daar samen bewust in te leren, vanuit waardering en lichtheid. 
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 Waarachtig zijn - vibreren

Ik stel me zo voor hoe het voelt dat we allen dat creatieve bewustzijn hebben en deelgenoot zijn van elkaar. Ik 

zie mensen en een uitbarsting van een scheppende kleurkracht, co-creativiteit, die bijdraagt aan een gezondere 

leefwereld. Alsof het eeuwig lente is. Die lente woont in jou. Wil je haar geleidelijk ontdekken? Ga je mee op reis 

MR�HMX�FSIO#�1MWWGLMIR�ZMRH�NI�LIX�½NR�HEX�MO�HMX�FSIO�[EX�QIIV�XSIPMGLX��,SI�HMX�FSIO�XSX�WXERH�KIOSQIR�MW��,SI�

je het boek kunt gebruiken. Ook wil ik iets over mijn taalgebruik uitleggen. Ten slotte bespreek ik met je of dit 

boek iets voor jou kan betekenen. 

Boekindeling - Flow-kompas is een ontspannen, innerlijke leerweg voor jou 

Je begrijpt nu vast dat dit boek is ontstaan vanuit al mijn fascinaties, liefdes, een manier van leren. Die zijn door 

de jaren heen geleidelijk in mij samengebracht tot een praktische visie op leren, mens-wording en mens-zijn. In 

dit boek kun je kennismaken met een innerlijke leerweg, hoe je je totaal-bewustzijn en je creatieve bewustzijn 

geleidelijk aan zelf kunt ontwikkelen. Hoe jij de nieuwe mens in jou openbaart. Je reist in het boek door verhalen, 

speelse oefeningen, gedichten, klanken en liedjes.

Ik neem je mee op een (innerlijke) rondreis. Jij bent het grote onbekende! Je maakt eerst kennis met de kunst 

van beginnen en je eigen wijze. Je begint bij je innerlijke ruimte. Daarna kun je lezen over de vrouwelijke ont-

wikkelingsgeschiedenis en de kracht van voelen en benoemen. Over het vrouwelijke verdwijnen en verschijnen. 

-O�WGLVMNJ�ZIVHIV�SZIV�¾S[�EPW�NI�REXYYVPMNOI�IRIVKMI��HI�PIMHMRK�ZER�NI�FVSR��,SI�NMN�NI�MRRIVPMNOI�VMNOHSQ�ST�SVHI�

IR�REEV�FYMXIR�OYRX�FVIRKIR�HSSV�^IPJ�NI�FI[YWX^MNR�XI�SVHIRIR��*PS[�OSQTEW�MW�IIR�½PXIV�ZSSV�^IPJ�WXYVMRK�MR�

voor- en tegenspoed. Met het kompas gaan we van energie naar licht. Licht op jouw liefdes, jouw fascinaties. Je 

PIIVZVEKIR��(ER�FIWTVIIO�MO�¾S[�IR�PIIVLSYHMRK��0MGLX�[SVHX�OPIYV��-O�PIK�LIX�ZIVWGLMP�YMX�XYWWIR�IIR�VIEGXMIJ�IR�

een creatief bewustzijn, je scheppende krachten. 

Dan is het boek verdeeld in vier werelden:

In de wereld van de ziel is licht kleur en groeit naar vorm. Ik ben ik schep. Je maakt kennis met je innerlijke 

leraar, je hemelse leidinggevende, je te gekke kunstenaar en je heelmeester, de kleuren van het kompas in voor-

spoed. Leiden, leren, luisteren en loslaten zijn thema’s die aan de orde komen. 

In de wereld van de geest is kleur vorm en wordt langzaam vormeloos. Ik schep ik ben. Je verkent de wereld 

van zijn en tegenspoed. Aan de orde komen je frustraties, verlies, heilige huisjes, beeldenstorm, puur lievend zijn, 

alles waarderen. Thema’s in deze wereld zijn ledigen, lostrillen, lieven, levenshouding, kwetsbare levenskracht, licht 

en geluid. Je maakt kennis met jouw al-moeder, jouw al-vader, je bange ezel, je parel en je aardse leidinggevende 

die op vrije en creatieve wijze leven en werken, het zijn losjes vormgeeft.  

In de wereld van het lichaam – ik ben ik kies ik zend ik schep – verken ik groeirichtingen, routes naar vrijheid. 

Ik laat je zien welke innerlijke spanningen zich er zoal kunnen voordoen in het deel-bewustzijn. Ik maak je gelei-

delijk aan bewust van het idee dat alles energie is, ook jouw lichaam. Hoe breng je je energiecentra in je lichaam 

op orde, hoe raken ze afgestemd op elkaar? En hoe laat je het idee dat je een lichaam bent gewoon los? En hoe 

vibreer je wel-zijn, persoonlijk en universeel? 

In de wereld van vloeibaar spontaan gewaar-zijn lees je over een leven in overgave, het hier en nu dat 

een rustig, spontaan, creatief en direct wonderlijk gebeuren is. Elk moment is een geboorte van ‘nieuw’ leven. 

Loven en de lach van zelf-gespot zijn het thema. 

  

  

                    
        

            
                  

 

                    
             

                  
                  

 

                    
             

                  
                  

 

                    
             

                  
                  

 

                    
            

                  
                  

   

                    
            

                  
                  

   

Ik rond af met een bericht aan de lezer, een dankwoord voor mijn leraren, een boekenlijst; dit boek bevat een 
gedetailleerde inhoudsopgave , een feedbackformulier en enkele praatplaten. Ook als bijlage is opgenomen: 
de pigmenten van Golden Ar tist Colors als basis voor mijn kleurenleer. Ik hoop dat je waardering groeit voor 
het totale mens-zijn. Je ver vormingen van liefde , het menselijke lijden, ziet en doorziet. Je liefde wijs vorm 
krijgt in de wereld.
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Hoe kun je dit boek lezen - voel en zing je vrij!

Je kunt dit boek chronologisch lezen, in delen of als losse verhalen, of alleen de oefeningen doen. Neem je tijd, blader 

door het boek of de inhoudsopgave heen en kies wat je nu past of boeit. Je kunt het boek ook zingen, elk verhaal heeft 

een klank (rechtsboven genoteerd). Zo bevrijd je jezelf van het verhaal, de inhoud en de vorm van dit boek. De beteke-

nis die dit boek voor je mag hebben en hoelang het met je meereist bepaal jij. Dit boek wil graag levendig blijven. Zing 

als je klaar bent het hele boek vrij (zie bijlage). En verzin wat je dan met het boek wilt doen (zie bijlage). Voel je vrij! 

 Flow en de taalontwikkeling in dit boek

-O�LIF�¾S[�OSQTEW�XSIKITEWX�ST�HMZIVWI�XIVVIMRIR�ZER�QMNR�PIZIR��SSO�FMN�LIX�WGLVMNZIR�ZER�HMX�FSIO��-O�LIF�MR�

het begin Nederlandse en Engelse woorden verkend. Ik heb het gevoel dat de Engelse taal oorspronkelijker is en 

veel meer nuances heeft waar ik mijn gevoel meteen in kan uitdrukken. Er zijn eigen woorden ontstaan op die 

manier. Je vindt ze vanzelf. Gaandeweg ging ik ontdekken dat iedere staat van bewustzijn of ieder perspectief een 

eigen taal kent. Ik was echt geschokt. Dus een deel-bewustzijn, zoals het denken, heeft een andere taal dan doen, 

voelen of zijn. Denk maar eens aan de taal in managementboeken of in de zorgsector en aan miscommunicatie. Ik 

ging inzien dat een woord ook vloeibaar is en gaandeweg verandert naarmate het bewustzijn totaler wordt. Zoals 

taal die bij non-dualiteit hoort, die ervaar ik als neutraal, taal vanuit een is-heid.

8EEP�HMI�LSSVX�FMN�HI�[IVIPH�ZER�^MNR��ZVEEKX�SQ�IIR�½NRKIZSIPMKLIMH�IR�IIR�TVIGMWMI��IIR�RIYXVEPMXIMX�MR�[SSVHIR��

Ik begin daaraan te proeven. In dit boek kun je wellicht mijn woord-voelen-geven, die progressie ervaren. Ik wil 

benadrukken dat het mijn doorvoelde woorden zijn. 

 Dankbaar voor zeggingskracht

Ik wil Hans Knibbe (RU*) en Douwe Tiemersma (RU*) bedanken voor hun boeken, hun woord kunnen ge-

ven. Ik werd mij daardoor bewust (bij het afronden van dit boek) dat er taal is voor zijn (ook in mij) en dat heeft 

mij diep geraakt. Het geeft mij kracht om mijn innerlijke weg in taal te vertrouwen, te gaan en te delen. En mijzelf, 

wie ik ben, een plek te geven. Het zijn heb ik namelijk altijd woordloos verstaan. Ik kon het niet uitdrukken. Ik 

voelde mij opgesloten totdat ik het leerde uitdrukken in energie en beeld, in mijn Light Body-meditatie en kunst 

�WGLMPHIVIR��JSXSKVE½I��OPIMRI�KIHMGLXIR��,IX�^MNR�[SSVHKIZIR�IR�HMI�STIRLIMH�MR�XEEP�[IIVKIZIR��MW�IIR�PIZIRW-

kunst. Ik begin eraan te proeven.

Ik durf langzamerhand nu vanuit gewaar-zijn improviserend piano te spelen en ‘mijn liefdeswijs’ te zingen. Ik 

wil Lambert Mutsaers, stembevrijder, coach, trainer bedanken, hij begeleidde mij op die weg naar openheid en 

mens-zijn in zang met piano (*GR). Ik wil Marius Engelbrecht, historicus, psycholoog, hypnotherapeut en schrijver, 

bedanken voor het gaan staan voor oerzang (*GR). Het is met mijn Light Body-meditatie-traditie, mijn liefdestaal, 

[EEVMR�MO�HI�[IVIPH�MRXIRW�IR�WYFXMIP�[EEVRIIQ�IR�[EEVMR�MO�FIR��FMH��TVEEX��TVIZIP��¾YMWXIV��^MRK�IR�[EEVQII�MO�

‘heel’. Ik mij verbonden en gedragen weet in een veld van licht en geluid. Ik wil ten slotte Duane Packer, geoloog 

en meditatieleraar en Sanaya Roman, schijfster en het bijbehorende netwerk (* RU) bedanken voor de Light Body- 

meditatievorm – die werkt met licht en klank. Het heeft mij en mijn klanten ongelofelijk veel gebracht, voorbij wat 

ik had kunnen bedenken of dromen. Ook dit boek, Kleur bekennen, is een verrassing voor mijzelf.

Ik wil mijn vriendin Sandra van der Meijde (lieve Cook!) bedanken voor haar mentorschap, zij was getuige van 

mijn eerste ‘schilderijen’ (lees krabbels) en moedigde mij aan om mij kunstzinnig te ontwikkelen. Mara van der 

Hoed wil ik ook bedanken voor haar steun en ruimhartige zijn. 

Ik wil tevens alle deelgenoten bedanken die eigen-wijs hebben bijgedragen. Verder wil ik Suzanna van Booklight 

bedanken voor de weg die ze met mij heeft afgelegd. Ik ben dankbaar voor haar steun in het naar buiten brengen 

van het thema kleur bekennen. 

)R�©�QMNR�HEROFEEVLIMH�ZSSV�HI�VYMQXI�IR�HI�WXIYR�HMI�MO�OVIIK�ZER�/SV�&SW��HI�ZEHIV�ZER�QMNR�^SSR�'IIW��MW�

woordloos en voelt als groots.
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QUIZ ZELF 
IS DIT BOEK IETS VOOR JOU? DOE DE QUIZ. YOU ARE A STAR!

Het liefste laat ik deze vraag bij jou, nu je dit boek in handen hebt, even dit boek scant. Wie ben ik om 

te bepalen wat jij nodig hebt op jouw pad? Ik hoop dat je gewoon nieuwsgierig bent naar jezelf en vol-ledig 

jezelf wilt leren leven. En op weg gaat, wellicht met dit boek. Dan wandel ik graag als gids met je mee. Je 

wilt een test? Omcirkel en besluit: wat heeft je liefde, wat zijn je onderwerpen?

  Houd je van kunst, licht, kleur, creativiteit, schrijven, fotograferen, zingen? Zelf-ontdekken?

  Heb je interesse in de ontwikkeling van je zelf, je ziel, jij als mens? Zelf-inzicht? 

��)VZEEV�NI�EP�¾S[�MR�NI�PIZIR�IR�[MP�NI�LIX�FI[YWXIV�PIVIR�XSITEWWIR#�>IPJ�WXYVMRK#

��&IR�NI�WIRWMXMIJ��½NRKIZSIPMK��ZVSY[IPMNO#�-W�HMX�PEWXMK�ZSSV�NI#�>IPJ�EGGITXEXMI#

  Heb je verlangen naar verdieping of wezenlijke transformatie? Bezielen, bezinnen?

  Heb je tegenspoed, zit je ziel in het donker en denk je wat nu? Bekennen en betekenen?

  Wil je leren spontaan te leven, werken en gewoon te zijn? Be Hum? Een stralende ster?

  Wil je liefde, wijsheid, heling, creativiteit en humor in jou ontdekken? Bron van wel-zijn?

  Wil je een eigen antwoord op wat is liefde? Weet je het zeker? 

  Houd je van licht en luchtigheid, gekte, wat is je talent (na al die diepte)? Zelf-gespot?

  Ben je bereid om radicaal eerlijk en zacht naar jezelf te zijn? Zelf-kompas(sie)?

RUImTE VOOR JOU
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Ik beken kleur. Kleuren – verhalen van flow – en andere e-boeken

In dit boek dat je nu leest – Jezelf als bron van licht en donker, kleur bekennen – stellen de kleuren zich langzamer-

hand voor. Ik heb verhalen bij elke kleur geschreven, over mijn�IVZEVMRK�QIX�¾S[��(I^I�OPIYVVMNOI�ZIVLEPIR�^MNR�

beschikbaar als e-boek Ik FIOIR�OPIYV��/PIYVIR�¯�ZIVLEPIR�ZER�¾S[. 

Heb je interesse in schilderen en kleur, de kunst van waarnemen, het e-boek Beken kleur-en-leer, een mini-cursus, 

kun je bij mij bestellen. Net als het e-boek Heilige Nachten, te gebruiken in de maand december, om zelf je koers 

uit te zetten voor het nieuwe jaar. Ten slotte heb ik een sprookje geschreven, Thuis in de Parelzee, ook beschikbaar 

als e-boek (met mandala’s). Over de vrouwelijke ontwikkelingsweg. Ik hoop dat jij het einde schrijft. Of is het een 

nieuw begin?
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voor de vrouwen in mijn leven die mij steunden
voor de mannen in mijn leven die mij vormden
voor de zwaluw die mij leerde te zijn
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I.  IntRInsIeK LeRen LeVen 

   MOEITELOOS - ONTSPANNEN - CREATIEF - WIJS - VERLICHT - GESPREK


