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Inleiding 

 

 

Dit verhaal is een verslag van een persoonlijke, spirituele zoektocht naar de 

diepere oorzaken van waarom de mens handelt, 

zoals hij handelt. 

Dit verhaal is een verslag van een persoonlijke, spirituele zoektocht naar het 

begrijpen van alle spanningen, alle stress, alle chaos, alle ellende, alle verdriet, 

alle ziektes en alle oorlogen waar de mens al oneindig lang in leeft. 

Deze spirituele zoektocht is een reis die mij ergens heeft gebracht. 

Deze spirituele zoektocht heeft mij daar gebracht, waar ik een stap heb kunnen 

maken. 

Ik bied je met dit verhaal de kennis van mijn ervaringen aan. 

Misschien kun jij mede hierdoor meer grip krijgen op de 'kunst van het leven' 

en kun jij zo meer rust krijgen in jouw leven. 

 

 

Ik hoop dit van harte. 
 

Waarom ik een bewuste 'zoeker' werd en mijn spirituele zoektocht 

ben begonnen. 
 

 

Wij leven nu in een tijd waarin ontzettend veel mogelijk is. De techniek heeft 

een ongekende hoogte bereikt. De welvaart in grote delen van de wereld, zeker 

in de westerse wereld, zoals in Europa en in Amerika en ook in grote delen van 

Azië, is nog nooit zo hoog geweest. Wij maken van al die technische kennis 

dankbaar gebruik en genieten van de geneugten die dat in ons leven brengt. De 

meesten van ons hebben geld om van alles en nog wat te doen. We kunnen op 

vakantie en soms zelfs meerdere keren per jaar en we reizen daarbij steeds 

verder en verder. De wereld ligt aan onze voeten. We kunnen ons geluk niet op. 

Ook op medisch gebied zie je dat de wetenschap tot steeds meer in staat is. Als 

we last krijgen van één of andere kwaal, worden we wel weer opgelapt. 

Misschien gebeurt dit nog niet met alle kwalen, maar al wel met heel veel. Er 

komt een tijd dat we maar met onze vingers hoeven te knippen en we worden 

door de wetenschap genezen. Eens zal er een 'wetenschap van alles' zijn en dan 

zullen we ook niet meer ziek zijn. Dreig je overspannen te worden, dan neem je 

een pilletje en je hebt er beslist geen last meer van. Toch is het vreemd dat ik 
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constateer dat ondanks al deze vreugde, de mens toch nog steeds overspannen 

wordt en als ik goed om mij heen kijk en de kranten een beetje volg, dan zie ik 

dat de mensen eigenlijk steeds sneller en steeds vaker overspannen raken. Ik 

zie dat psychische spanningen de mensen op een steeds jongere leeftijd treffen. 

Ik zie hoe de mensen in grote aantallen volkomen onderuit gaan en 

'doorbranden' en last krijgen van een 'burn-out'.  

 

Daarnaast merk je steeds vaker, dat de onverdraagzaamheid van de mensen 

groter wordt. Laatst zat ik op een morgen, op weg naar mijn werk, om kwart 

voor zeven in de trein en deze bleef bij een bepaald station veel langer staan 

dan hij gewoonlijk deed. Na een kwartier werd er omgeroepen dat de 

conducteur door een passagier ‘in elkaar was geschopt’ en dat de politie was 

gealarmeerd. Die passagier was waarschijnlijk net wakker en nu al in staat om 

een medemens in elkaar te schoppen. Weer een mens, dacht ik, die 

waarschijnlijk alleen nog maar gespannen is en zelfs gedurende de nacht niet 

meer tot rust komt. Je ziet dat de ‘veren’ bij de mensen steeds verder zijn 

uitgetrokken en dat de spanning waarin zij leven, steeds groter wordt. Als ik 

goed kijk, zie ik steeds meer mensen lopen met voorovergebogen hoofden en 

kromme ruggen, terwijl zij lopen met lege handen. Hun rugzak met ballast is 

echter niet leeg. De last van het leven wordt voor veel mensen zwaarder en 

zwaarder. De meetlat die de maatschappij oplegt, wordt steeds hoger gelegd en 

meer en meer mensen hebben moeite om die maat te halen. Het leven is zo 

onderhand een ‘ratrace’ geworden en steeds meer mensen vliegen uit de bocht 

en ontsporen of dreigen dit te doen. Het spel van het leven wordt 

ingewikkelder en de spelregels worden moeilijker. Waar gaat deze 

ontwikkeling naartoe? Waar gaan wij uitkomen? Hoe lang houden we het 

opvoeren van deze druk nog vol? Hoe lang duurt het nog voordat ik omval en 

hoe lang duurt het nog voordat jij omvalt? Hoe lang duurt het nog voordat, 

onder toename van deze druk, onze maatschappij en onze cultuur gaan 

wankelen? Ik zie hoe mensen zich meer en meer tegen elkaar gaan afzetten en 

hoe relaties onder druk komen te liggen en steeds vaker ontsporen. Terrorisme 

is inmiddels allang een geaccepteerd gegeven en wij concluderen ook al heel 

lang 'dat het dus nu eenmaal niet anders is' en 'dat het er nu eenmaal gewoon 

bij hoort'. De mensen reageren agressief en toch kan ik alleen maar constateren 

dat de meeste mensen helemaal niet zo kwaad zijn en het in wezen ook 

helemaal niet zo kwaad bedoelen. Waarom reageert dan iedereen zoals je dat in 

deze tijd steeds meer meemaakt?  

Ik weet dat er veel mensen zijn die zich wat hun eigen leven betreft zijn gaan 

afvragen of dit de weg is zoals die bedoeld is. Ik weet dat er veel mensen zijn 

die zich afvragen of wij de goede weg nog wel bewandelen en die hun strijd 
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strijden, zowel op privégebied als op hun werk, en die niet begrijpen waarom 

de dingen gaan zoals ze gaan. Ik weet dat er steeds meer mensen zijn die het 

niet meer begrijpen, die de reacties van anderen niet meer begrijpen en die het 

gevoel hebben door anderen niet begrepen te worden. Steeds meer mensen 

vragen zich af hoe lang ze dit nog kunnen volhouden en of dit nu is wat ze van 

het leven hadden verwacht. 

 

Er is iemand die daar eens een verhaal over had. Iemand die mij ooit heeft 

verteld hoe het zit en wat daarvan de gevolgen zijn. Het was voor mij een 

verhaal dat mij deed begrijpen waarom de maatschappij is ontwricht. Een 

verhaal dat aangeeft waarom de mensen handelen en reageren, zoals ze 

handelen en reageren. Een verhaal dat mij de 'ongrijpbaarheid van de 

waarheid' en het 'gevaar van de waarheid' heeft doen inzien. Een verhaal ook 

dat mij deed inzien hoe groots en briljant de mensen zijn en hoe wij dat 

allemaal zijn vergeten. Het verhaal was voor mij een wegwijzer, waarmee ik 

een richting heb kunnen bepalen, die opnieuw de trein van mijn leven in 

beweging bracht en in beweging hield. Het was voor mij ook een verhaal dat 

grote consequenties heeft gehad op mijn leven en op hoe ik nu in het leven sta. 

Ik heb dat verhaal opgeschreven en de vorm aangepast, waarbij de inhoud is 

gebleven zoals ik die heb doorgekregen. Ik heb dat verhaal gegoten in een klein 

boekje en ik heb dit verhaal ‘Een wonderbaarlijke reis’ genoemd. 

 

Dit verhaal vertegenwoordigt dus niets anders dan mijn persoonlijke 

ervaringen en is als zodanig dus ook niets meer en niets minder dan 

gewoon een verhaal van een gewone, gedreven 'zoeker'. 

 

Ik heb dit boekje geschreven zonder enige wetenschappelijke kennis. Ik heb 

geen enkele medische, wetenschappelijke of filosofische achtergrond. Ik heb 

het kunnen schrijven met mijn gevoel, dat voortkomt uit een gedreven behoefte 

om te ontdekken dat het anders moet kunnen in het leven. Ik heb willen 

begrijpen waarom er overal zoveel ellende is en wat daarvan de oorzaak is of 

zou kunnen zijn. Als ik dat door zou kunnen krijgen, zo concludeerde ik, zou ik 

misschien ook kunnen ontdekken hoe het anders zou kunnen. Ik heb 

uiteindelijk met dit verhaal voor mijzelf een stap kunnen maken en ik wil dit 

graag met jou delen. 

 

Als ook jij het gevoel hebt dat we met zijn allen de weg beginnen kwijt te raken 

of al zijn kwijtgeraakt, als ook jij je begint af te vragen 'of deze wereld nog wel 

van deze wereld is', als ook jij het gevoel hebt dat het zo eigenlijk niet langer 
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kan en als ook jij de behoefte hebt om te begrijpen waarom de wereld is zoals 

die is, dan nodig ik je uit om het boekje ‘Een wonderbaarlijke reis’ te lezen.  

 

Ik nodig je dus uit om mee te gaan op reis. Een reis waarin je misschien spiegels 

zult tegenkomen en situaties zult herkennen. Het is een reis die je brengt naar 

het hoge noorden van Europa. Het is ook een reis vol ongelooflijke 

natuurpracht en vol spiritualiteit. Het is zelfs een reis die jou kan brengen naar 

het centrum van 'JOUW eigen ZELF'.  

 

Het kan zijn dat de dingen die ik aangeef in mijn verhaal soms wat 'zwart-wit' 

lijken. Dit heb ik dan met opzet zo gesteld, om duidelijker te kunnen maken wat 

er wordt bedoeld. Blijf altijd kritisch met alles wat je leest. 

 

Dit boekje is door mij geïllustreerd met afbeeldingen die voor mij heel 

belangrijk zijn en die de inhoud van dit boekje verdiepen, eigenlijk letterlijk 

kleur geven. Deze afbeeldingen zijn door mijzelf geschilderd op een tablet, met 

behulp van een stylus. 

 

Ik heb dit verhaal in eerste instantie anoniem op het internet geplaatst. Ik vond 

het van geen enkel belang van wie dit verhaal komt. Het gaat om de waarde van 

de inhoud van dit verhaal zonder dat daar een 'naamkaartje' aan hangt. Het 

gaat niet om mij, het gaat om jou. Jij, die nu misschien, al of niet wanhopig, naar 

houvast zoekt om de dingen te kunnen begrijpen die je nu niet begrijpt. Dit 

verhaal geldt voor mij en dit verhaal geldt voor jou, maar het geldt ook voor jou 

en ook voor jou. En eigenlijk wist jij dit al en heb jij dit altijd al geweten. 

 

Uiteindelijk heb ik besloten om uit de anonimiteit te komen. Het wordt tijd dat 

er mensen naar voren stappen die misschien een oplossing kunnen aandragen 

voor problemen die tot op heden niet werden opgelost en niet opgelost konden 

worden. Mensen met een andere visie, geprojecteerd vanuit een ander 

bewustzijn. Je kunt een probleem nooit oplossen met hetzelfde bewustzijn als 

dat van het probleem. Er moet een bewustzijnsverandering komen in de wereld 

en ik hoop dat dit verhaal daaraan mag bijdragen. 
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Voorwoord 

 

 

 

Dit boek is niet spannend. Dit boek is niet opwindend. Dit boek zal niet voor het 

grote publiek bestemd zijn, tenzij de wanhoop onder de mensen tot zulke 

ongekende vormen zal zijn gegroeid, dat de mensen geen andere keus meer 

hebben dan om dit boek te lezen. Als ik om mij heen kijk en lees in de kranten 

wat voor ellendigs er allemaal gebeurt en als ik daar uit distilleer hoe wanhopig 

de mensen beginnen te worden, dan zou dit boek toch nog wel eens op grote 

schaal kunnen verdwijnen onder de mensen. 

 

De tijd zal het leren. 

 

Dit boek is niet spannend. Dit boek is niet opwindend. Dit boek kan bij mensen 

hun leven veranderen. Mensen zouden er de chaos door kunnen gaan zien. 

Chaos die onmiskenbaar nodig is om de wissel te nemen die wij allen moeten 

nemen. Mensen kunnen er de ontwrichting van de maatschappij door gaan 

begrijpen en zij kunnen er zelf hun doel door gaan bereiken. Jij zult zelf 

beslissen wat voor jou zal gelden. 

 

De tijd zal het leren. 

 

Dit boek is niet spannend. Dit boek is niet opwindend. Toch zal het nu onder de 

mensen moeten komen. Waarom? Ik weet het niet, omdat ik voel dat het moet. 

Omdat de tijd bijna verstreken is. Omdat het nu of nooit is. Omdat er iets moet 

gebeuren. Er is geen keus meer. 

 

De tijd zal het opnieuw leren. 

 

Dit boek is niet spannend. Dit boek is niet opwindend. Het is aan jou om te 

beslissen of je het leest, wat je ervan vindt en wat het zal doen met jouw leven. 

 

Ook voor jou en ook nu zal de tijd het leren. 

 

 

Dit boek is opgedragen aan ‘de ene’. 
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Hoofdstuk 1 
 

 

 

Dit verhaal is in twee aspecten een verwoording van een wonderbaarlijke reis. 

Het is het verslag van mijn eigen reis naar Finland, waar ik jaren geleden, het 

moet nu ongeveer zevenentwintig jaar geleden zijn, naartoe reisde. Ik was toen 

zevenentwintig jaar oud. In die tijd was ik helemaal weg van Scandinavië en in 

het bijzonder van Finland. Het overweldigende van de stilte en de prachtige 

natuur trokken mij enorm aan. Ik was er al twee keer eerder geweest. Die 

eerdere reizen was ik liftend rondgetrokken en ik had daardoor ook de mensen 

beter leren kennen. Deze keer was ik in het bezit van een eigen auto en wilde ik 

nog één keer dit prachtige land doorkruisen. Op de één of andere vreemde 

manier had ik een drang om er nog één keer heen te reizen. Achteraf bleek het 

een wonderbaarlijke reis te worden. Zowel de reis op zich als die ene mens die 

ik daar ontmoette, waren voor mij twee buitengewone gebeurtenissen, twee 

buitengewone reizen op totaal verschillende gebieden.  

 

Aangezien de geografische details van deze reis niet van belang zijn voor dit 

verhaal dat ik je wil en moet vertellen, zal ik je die details onthouden. Het is van 

geen belang hoe mijn route precies liep en vanwaar ik naar welke plaats reisde.  

 

Ik was ongeveer twee weken onderweg en ik trok steeds noordelijker, waar de 

natuur intens overweldigend en de bevolkingsdichtheid steeds geringer werd. 

De wegen bestonden nog slechts uit ruwe, zanderige wegen, hier en daar 

verhard met kiezels en keien. De bossen werden dichter en de meren talrijker. 

Ik had een klein tentje bij me en als ik geen camping kon vinden, dan zette ik 

het tentje ergens op in het bos. Uiteindelijk sliep ik vaker ergens in de bossen 

dan op een camping. Op een goede morgen werd ik zelfs verrast door een beer, 

die in de buurt van mijn tentje rondscharrelde. Gelukkig lag er tussen hem en 

mij een flinke plas water, een klein meertje, dat te groot was voor hem om er zo 

even doorheen te rennen. Ik genoot van mijn reis en van dit prachtige land. 

Vooral de zonsondergangen in dit deel van de wereld zijn in de zomerperiode 

magisch. Soms is de ondergaande zon zo fel oranje, dat het hele landschap 

oranje is gekleurd en het water in de meren wel een grote pot met oranje verf 

lijkt. Ik was vroeg opgestaan, want ik was inmiddels zo noordelijk 

doorgedrongen, dat de nachten duidelijk korter en de dagen langer werden. 

Mijn tentje was niet meer helemaal in orde, het lekte op een paar plaatsen en 

het had de afgelopen dagen flink geregend. Dat betekende dat mijn slaapzak nat 
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was geworden en ik al een paar dagen in een natte slaapzak had moeten slapen. 

Ik was daar verkouden en een beetje grieperig door geworden. Ik stapte om zes 

uur ’s morgens in mijn auto, vervolgde mijn reis en reed verder naar het 

noorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er had zich een vreemd gevoel van me meester gemaakt. Er was ergens diep in 

mij een tinteling aanwezig, een trilling, die mij wilde aankondigen dat er 

vandaag iets zou gebeuren, iets wat een onmiskenbare uitwerking op mij zou 

hebben en wat voor altijd, voor alle resterende dagen van mijn leven, een 

zodanige invloed op mij zou hebben dat het mijn leven compleet zou 

veranderen. Ik was niet onbekend met dit gevoel, met deze tinteling. Al vaker 

had dit gevoel mij vooraf op iets gewezen, waarvan achteraf bleek dat er iets in 

mijn leven was gebeurd wat de koers van mijn leven had aangetast. In elk geval 

waren het gebeurtenissen met gevolgen. Terwijl ik wegreed, werd ik mij dit 

gevoel opnieuw bewust. Dit keer was het anders. Ik schreef het onder andere 

ook toe aan mijn verkoudheid en besloot dat ik wel zou zien wat het zou 

opleveren. De weg was nog steeds redelijk begaanbaar en het sturen en 

hobbelen viel mee. Het viel mij op hoe stil en eenzaam het hier was. Ik was al in 

twee uur geen auto of mens tegengekomen en ik realiseerde mij dat als ik hier 
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panne met de auto zou krijgen, ik nog wel eens goed in de problemen zou 

kunnen komen. Dit zijn van die gedachten die je beter niet kunt uiten. Een uur 

later merkte ik dat mijn motor oververhit raakte en stopte ik snel langs de kant 

van de weg, die eigenlijk niet meer was dan een zandpad. Ik gooide de 

motorkap open en gelukkig was er nog geen brand in de motor, alleen maar 

hitte en rook. Foute boel, dacht ik bij mijzelf. Wat nu? Ik ben helemaal niet 

technisch en heb dan ook geen enkel verstand van motoren en al helemaal niet 

van oververhitte motoren. Ik vond dat mijn auto niet goed genoeg aan de 

zijkant van de weg stond en probeerde mijn versnelling in zijn vrijstand te 

zetten, zodat ik de auto wat verder naar de kant kon duwen. Maar de 

versnellingspook was niet meer in beweging te krijgen. Foute boel, dacht ik 

opnieuw. Hoe kom ik hier ooit weer weg. Na twee uur wachten nam ik het 

besluit om mijn spullen zoveel mogelijk bij elkaar te pakken en maar te gaan 

lopen tot ik iemand tegen zou komen of in het eerste plaatsje zou komen waar 

wat mensen woonden. Misschien zou ik dan wat hulp kunnen krijgen. Ik wist 

wat mij te doen stond, omdat ik al twee keer eerder door dit land was gelift en 

rekening hield met het feit dat het nog wel eens uren, zo niet dagen zou kunnen 

duren, voordat ik iemand zou tegenkomen. Ik had eetbare spullen genoeg bij 

me en het water in de beekjes was zo helder, dat je er zonder gevaar voor eigen 

leven uit kon drinken. 

 

Ik dook in mijn auto. Op de achterbank lagen allerlei spullen, die ik bij elkaar 

zou moeten binden, zodat ik ze makkelijker zou kunnen dragen. Ik was verdiept 

in mijn werkzaamheden, toen ik achter mij een stem hoorde. Het was een 

vrouwenstem, die in het Engels vroeg of ik problemen had en of zij mij ergens 

mee kon helpen. Ik kroop uit mijn auto en draaide mij om. Ik zag een blonde 

vrouw staan met iets langer dan halflang haar, ongeveer één meter zeventig 

lang en redelijk tenger. Zij was in meerdere opzichten knap, je kon haar zelfs 

mooi noemen. Toen ik haar zag, was ik verbijsterd, ik weet niet waarom, maar 

ik was verbijsterd. Ik keek haar aan en zij had ook een blik in haar ogen van 

verbazing of misschien zelfs wel vertwijfeling. Er gebeurde iets waar zij last van 

had zonder dat zij het begreep en een zelfde gevoel trof mij ook. Ik herstelde 

mij en zei dat mijn auto kapot was en dat ik niet verder kon. Ik vroeg of zij mij 

ergens heen kon brengen waar ik hulp kon krijgen. “Dat zal niet zo eenvoudig 

zijn”, antwoordde ze. “Dit deel van Finland is heel dun bevolkt. Ik weet wel 

ergens een garage, maar die is niet hier in de buurt. Ik zal je helpen. Breng je 

spullen maar naar mijn auto.” Toen pas realiseerde ik mij hoe vreemd het was 

dat ik haar auto niet had horen aankomen. De banden maken op deze ruwe 

ondergrond van zand, grind, kiezels en stenen altijd een behoorlijk lawaai. Ik 
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had haar moeten horen aankomen. Ik besefte dat ze eigenlijk ineens achter mij 

stond en mij liet schrikken toen ze me vroeg of ze mij kon helpen. 

Ik schreef het toe aan het feit dat ik verdiept was in het uitzoeken van mijn 

spullen, in wat ik wel en wat ik niet mee moest nemen op mijn verdere 

wandeltocht door dit prachtige land. 

 

Toen ik de eerste spullen naar haar auto had gebracht en met lege handen weer 

terugliep naar mijn eigen auto, stak zij haar hand uit en zei: “Ik heet Helena”. Ik 

reageerde door te zeggen: “Richard” en omdat ik in Finland was, sprak ik het op 

zijn Engels uit. “Waar kom je vandaan?”, vroeg ze. “Ik kom uit Nederland”, 

antwoordde ik. “Je naam is niet Nederlands, eerder Engels”, zei ze. “Ja, dat 

klopt”, antwoordde ik, “jouw naam is volgens mij niet Fins, eerder Grieks of 

zoiets”, zei ik. Ze moest lachen. “Ja”, zei ze “dat klopt ook.” 

 

Ik pakte haar uitgestoken hand en een vreemde tinteling ging door mij heen. Ik 

merkte ook bij haar opnieuw een vorm van verbazing, van een niet begrijpen 

van iets wat zij ook voelde. Ik wist niet of ik mij in deze situatie gemakkelijk of 

ongemakkelijk moest voelen. Ik besloot een zekere vorm van waakzaamheid te 

blijven houden. Helemaal op mijn gemak was ik niet. Volgens mij was zij dat 

ook niet. We hadden al snel mijn spullen overgeladen van mijn auto naar haar 

auto en ik sloot mijn auto af. Ik stapte naast haar in haar auto en we reden weg. 

“Woon je hier in de buurt?”, vroeg ik haar. “Ja”, zei ze, “een kleine tachtig 

kilometer verder. Ongeveer drie uur rijden op deze wegen.” “Is er ergens hier in 

de buurt een plaats waar iemand mijn auto op kan halen en kan repareren?” 

“Ja”, zei ze, “ongeveer vijfentwintig kilometer verderop. Wij komen erlangs en 

we zullen daar stoppen bij de garage. Ik zal het voor je regelen, want ik denk 

niet dat die mensen Engels spreken.” “Je bent in meerdere opzichten een 

reddende engel”, zei ik en ze moest lachen. Een ontspannen lach. Ik begon mij al 

snel meer op mijn gemak te voelen naast haar en ik voelde hetzelfde bij haar. 

“Je kan mij misschien wel in het plaatsje van de garage afzetten en dan neem ik 

daar een hotelletje en wacht tot mijn auto weer gemaakt is”, zei ik. “Dat zal niet 

gaan”, zei ze, “er is daar geen hotel en geen herberg. Eigenlijk is daar nauwelijks 

iets. Bovendien kan het dagen of langer duren voordat ze jouw auto op gaan 

halen en voordat hij gerepareerd is.” “Dat meen je niet”, zei ik. “Dacht je dat ze 

daar alle onderdelen van alle auto’s in voorraad hebben? Dit is Finland”, zei ze 

“en niet het Finland van de grote steden.” Ik schrok enigszins van haar 

opmerking. “Ik woon voor de zomer in een huisje in de bossen, in de alles 

overheersende rust en stilte, een stuk noordelijker, ik nodig je uit om zolang 

mijn gast te zijn.” “Woon je daar alleen?”, vroeg ik. “Ja”, antwoordde ze. 

“Waarom nodig je mij uit?”, vroeg ik, “je kent mij niet, je weet niet wie ik ben of 
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hoe ik ben. Ik voel mij vereerd maar ook verward dat je mij uitnodigt.” Ze 

antwoordde: “Ik weet niet wie je bent, daar heb je gelijk in, maar ik voel dat het 

goed is, dat het misschien wel zo moet zijn, dat deze ontmoeting een diepere 

betekenis heeft. Bovendien weet ik niet zeker of ik niet weet wie je bent.” “Ik 

begrijp er niets van”, zei ik. 

 

“Eigenlijk ik ook niet”, antwoordde ze, “maar ik denk dat wij het wel gaan 

begrijpen.” Er viel een stilte van enige minuten en ik keek om mij heen naar de 

omgeving waar alles uit alleen maar hout, zand en water leek te bestaan. Na 

enige minuten vroeg Helena: “Schrok je toen ik je aansprak?” “Ja”, zei ik, “ik had 

je ook niet horen aankomen.” “Schrok je toen je me zag?”, vroeg ze opnieuw. Ik 

keek haar aan. Zou ze dat gevoeld hebben? Ik aarzelde en zei toen: “Ja”, en 

eigenlijk wist ik niet waarom ik haar zo makkelijk en zonder problemen de 

waarheid vertelde. “Ik ook”, zei ze. “Ik schrok toen ik jou zag en ik voelde dat jij 

ook schrok.” Opnieuw viel er een stilte van een paar minuten. Ik merkte dat ik 

mij ondanks deze vreemde conversatie steeds meer op mijn gemak begon te 

voelen en ik probeerde haar zoveel mogelijk onopgemerkt te observeren. Ze 

was heel mooi. Eigenlijk vond ik haar nu nog veel mooier dan ik mij de eerste 

keer toen ik haar aankeek realiseerde. “Er is enige kilometers verderop een 

herberg. We kunnen daar iets eten. Ik ben al een paar uur onderweg en heb wel 

honger”, zei ze. “Graag, ik heb inmiddels eigenlijk ook wel honger.” Opnieuw 

viel er een stilte. Tot Helena de auto naast het gebouwtje parkeerde. We stapten 

uit, zij sloot haar auto af en we liepen naar binnen. Ik liep achter haar aan. Weer 

was ik verrast door de schoonheid die zij uitstraalde. Er was iets dat me boeide. 

Ik weet niet of het alleen haar fysieke schoonheid was. Er was iets dat me 

fascineerde, maar ik kon het gevoel niet thuisbrengen. Dit gevoel was onbekend 

voor mij. Het was iets wat ik nooit eerder had meegemaakt, een gevoel dat mij 

opnieuw een beetje onrustig maakte. We gingen zitten aan een tafel. Er waren 

een paar gasten aanwezig, maar het was eigenlijk erg rustig binnen. Helena 

legde mij uit wat de verschillende gerechten op het kaartje ongeveer inhielden 

en we bestelden iets. De bestelling kwam al snel door en we begonnen te eten. 

“Waarom ben je hier in Finland?”, vroeg zij. “Ben je op vakantie?” “Ja”, zei ik, “ik 

ben al twee keer eerder hier geweest en ik ben toen liftend door jouw prachtige 

land gereisd. Ik wilde nog één keer met mijn eigen auto jouw land bezoeken. Ik 

had een gevoel dat ik er nog één keer naartoe moest. Een bezoek met meer 

mogelijkheden, omdat ik met eigen vervoer zou gaan.” “Waarom ben je de 

derde keer gekomen?”, vroeg Helena, “had je een gevoel dat je nog een keer 

móest komen of leek het je wel leuk om hier nog een keer naartoe te gaan?” Ik 

dacht een tijdje na en zei “Nee, het was een bepaald gevoel, ik weet niet precies 

hoe ik dat moet uitleggen.” “Ik begrijp het”, zei ze. “Hoe kun jij dit begrijpen?”, 
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vroeg ik, “terwijl ik het zelf niet begrijp.” Ze keek me een tijdje recht in mijn 

ogen aan. Ik hield haar blik vast en was op een vreemde manier gebiologeerd 

door haar blik. “Ik begrijp het, Richard, omdat ik anders ben.” “Anders dan wie? 

Zijn we niet allemaal anders, uniek zoals we zijn en daarom gewoon anders?” 

“Ja”, zei ze “je hebt gelijk maar ik ben ánders anders.” Ik begreep er helemaal 

niets van, maar het irriteerde mij niet. Ik nam het besluit dat als ik dan toch bij 

haar zou mogen logeren, ik zou gaan uitzoeken in welk opzicht zij anders was. 

Ik keek haar aan en ze glimlachte en zei: “Misschien komt er een gelegenheid 

dat ik het jou kan uitleggen. We zullen zien.” 

 

Deze keer nam ik het initiatief en vroeg haar: “Wat doe je zoal in het dagelijks 

leven, werk je of studeer je nog?” “Ik ben sociologe en ik werk in Helsinki”, 

antwoordde ze. “Helsinki is hier ver vandaan”, zei ik. “Ja, maar ik heb ruim twee 

maanden vrij kunnen nemen en ik had behoefte om tot mijzelf te komen. Mijn 

ouders hebben in dit gebied een huisje en ik besloot daarheen te gaan en er een 

langere tijd te blijven. Ik heb geen vaste plannen, maar ik heb in elk geval ruim 

twee maanden de tijd. En jij?”, vroeg zij, “wat doe jij in het leven?” “Ik werk in 

de accountancy. Ik heb een nieuwe baan en moet over ruim twee maanden daar 

beginnen. Ik heb enige tijd voor mijzelf genomen, omdat ik langere tijd wilde 

uittrekken voor deze vakantie. Ik had een gevoel dat het niet een reis van enige 

weken moest worden, maar dat ik meer tijd zou moeten nemen om te kunnen 

doen wat ik wil doen.” “Wat wil je dan doen?”, vroeg zij. “Ja, wat ik wil doen? 

Gewoon rondtrekken door Finland en er de tijd voor nemen.” “Wilde je dan iets 

specifieks doen?”, vroeg zij weer. Ik dacht diep na en zei: “Nee, dat geloof ik 

niet.” Opnieuw moest zij glimlachen. Ze raakte me met haar glimlach ergens 

diep van binnen en ik kreeg opnieuw een vreemd gevoel van bekendheid. Een 

gevoel van bekendheid met iets wat niet bekend is. Het zou een reden kunnen 

zijn om mij opnieuw niet op mijn gemak te voelen, maar het vreemde was, dat 

ik mij juist heel erg op mijn gemak begon te voelen. 

 

We rekenden onze maaltijd af en liepen naar haar auto en reden verder. Na drie 

kwartier kwamen we in het plaatsje waar Helena het over had gehad en 

bezochten de garage. Zij sprak met de man van de garage en kwam terug naar 

de auto. “Ik heb het geregeld”, zei ze. “Over een week zal ik hem bellen en dan 

heeft hij meer nieuws. Verwacht niet te veel. De man gaf aan dat het wel eens 

twee tot drie weken zou kunnen gaan duren.” Hoewel ze me had 

gewaarschuwd, was ik er toch wel enigszins verbaasd over. Ik keek om mij 

heen. Dit plaatsje was inderdaad wel heel erg klein. “Ik ga nog even tanken”, zei 

ze, “en dan kunnen we in één keer doorrijden naar het huisje.” Ik knikte en 

stapte uit om even mijn benen te strekken. Ruim vijf minuten later waren we 
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weer op weg. Er waren lange perioden dat we niet tegen elkaar spraken en dat 

gaf geen ongemakkelijk gevoel. 

Ik vroeg haar op een gegeven moment: “Je gaf net aan dat jij dingen van mij 

begrijpt, die ik zelf niet begrijp. Hoe kun jij dingen van mij begrijpen die ik zelf 

niet begrijp? Je gaf ook aan dat je dat kunt omdat je anders bent. Ben je 

helderziende of zoiets?” “Nee, dat ben ik niet”, zei ze. “Ik ben geen helderziende 

maar ik ben wel anders. Maar als ik je dat nu vertel, zal je mij voor gek 

verklaren en dat risico wil ik beslist niet lopen. Ik weet ook niet of er zich een 

mogelijkheid voor gaat doen dat ik het je wel ga vertellen. Toch heb ik het 

gevoel dat ik het je wel zal moeten gaan vertellen, maar niet nu”, zei ze. “Je moet 

geduld hebben en misschien hoor je wel helemaal niets van mij.” Haar 

antwoord verbaasde mij en ik keek haar aan. Ze voelde dat ik haar aankeek en 

zij keek mij aan, en weer verscheen die glimlach die mij opnieuw raakte. 

 

Ik zakte onderuit in mijn stoel en realiseerde mij dat dit eigenlijk een heel 

vreemde situatie was. Als ik thuis aan mijn vrienden zou vertellen dat ik met 

autopech in een godverlaten gebied in Finland gestrand zou zijn en door een 

prachtige jonge vrouw zou zijn opgepikt, door haar geholpen en zijn 

uitgenodigd om bij haar te logeren, zou niemand mij geloven. Ik realiseerde mij 

nog iets anders en daar schrok ik van. Het vreemde gevoel van vanmorgen, dat 

ik eigenlijk al langere tijd bij mij droeg, was verdwenen. Ik probeerde het 

opnieuw te peilen. Ja, het gevoel was verdwenen. Ik schrok. Uit ervaring wist ik 

wat dat zo ongeveer betekende. Het vreemde gevoel en deze ontmoeting 

hadden met elkaar te maken of zouden met elkaar te maken kunnen hebben. Ik 

realiseerde mij nu ook dat het gedrag van Helena, dat voor mij op zijn minst 

anders of zelfs vreemd was, paste in deze context van mijn eigen vreemde 

gevoel. Een bepaalde opwinding maakte zich van mij meester. Het vreemde 

idee bekroop mij dat deze ontmoeting misschien was voorbestemd. Ja, ik 

geloofde in dit soort dingen, althans, ik geloofde dat ik erin geloofde. Een aantal 

dingen schoten door mijn hoofd. In de eerste plaats dat vreemde gevoel dat 

vanmorgen heel sterk in mij leefde, daarna de problemen met mijn auto, die ik 

voordat ik op vakantie ging aan alle kanten had laten nakijken, toen het feit dat 

ik haar auto niet had horen aankomen en dat zij ineens achter mij stond, 

vervolgens de verbazing toen ik haar zag en blijkbaar ook de verbazing bij haar 

toen ze mij zag. Het verdwijnen van het vreemde gevoel dat ik een tijdje bij mij 

droeg en tenslotte de uitnodiging van iemand die mij volkomen vreemd en 

onbekend is en het feit dat zij iemand uitnodigt die haar volkomen vreemd en 

onbekend is. Op hetzelfde moment twijfelde ik aan het onbekend zijn. Ja ik 

kende haar niet en zij kende mij niet maar op een ander vlak voelde het 

allemaal zo ongelooflijk bekend. Het begon aardig verwarrend te worden. 
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“Is alles goed met je?”, vroeg ze. “Ja”, zei ik. Ik realiseerde me dat ze mijn 

verwarring had aangevoeld en probeerde een andere draai aan het verhaal te 

geven. “Ik voel me niet helemaal fit, omdat ik door het lekken van mijn tent 

enige dagen in een natte slaapzak heb geslapen en daardoor verkouden ben 

geworden. Dus in dat opzicht is niet alles goed met me.” Ze keek mij aan en ik 

glimlachte. Ze beantwoordde mijn glimlach. “Je kent de Finse sauna?”, vroeg ze. 

“Ja, die ken ik en ik weet hoe heilzaam die op verkoudheden kan inwerken.” “Er 

is er één bij ons huisje en ik zal hem aansteken als we er zijn, dan kunnen we 

vanavond in de sauna. Dat zal je goed doen.” Dan kunnen we vanavond in de 

sauna, ging het door mijn hoofd. Ik weet zeker dat mijn vrienden mij nu 

helemaal niet meer zouden geloven. 

 

We reden verder en hoe mooi het landschap ook was, de rit begon voor mij 

voorzichtig aan een beetje te lang te duren. “Ben je met de auto uit Helsinki 

gekomen?”, vroeg ik haar. “Ja”, zei ze, “maar ik ben via Tampere gereden. Mijn 

ouders wonen daar en daar ben ik eerst naartoe gereden.” “Dat is een hele rit”, 

zei ik. “Ja”, antwoordde ze, maar het went, als je het maar vaak genoeg doet.” Ik 

knikte. 

 

Na een lange rit kwamen we eindelijk aan bij het huisje van de ouders van 

Helena. 
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Hoofdstuk 2 
 

 

 

Het huisje was niet zo groot maar toch behoorlijk comfortabel. Het bestond uit 

een redelijk grote woonkamer, een keuken en een kelder. Op de bovenste 

verdieping was een badkamer en waren er twee slaapkamers met in beide 

kamers grote tweepersoonsbedden. Aan het huisje was in de volle lengte een 

veranda gebouwd, van boven overdekt en open aan de voorkant. Ongeveer 

veertig meter van het huis vandaan stond een houten sauna, groot genoeg voor 

een man of tien. Ongeveer vijftig meter verder dan de sauna was de oever van 

een redelijk groot meer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondom het meer lagen bossen en in de verte waren heuvels. Het was een 

prachtig landschap. Er waren geen hekken om het terrein af te bakenen. Het 

had iets onwezenlijks, een soort veilige, kleine haven in een eindeloze zee van 

natuur, van bos, riet, water en heuvels. “Richard, hoe vind je het?”, vroeg 

Helena. Ik probeerde de hele omgeving in mij op te nemen. “Hoe ik het vind? 
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Wat moet ik zeggen? Onwezenlijk. Vanmorgen ging ik alleen op weg om Finland 

te verkennen met mijn auto, om hier mijn vakantie te beleven. Een paar uur 

later ben ik mijn auto kwijt en bevind ik mij naast een prachtige jonge vrouw op 

weg naar een huisje midden in de natuur, waar ze mij heeft uitgenodigd om 

langere tijd te logeren. Ik ben je dankbaar, maar ik begrijp hier helemaal niets 

van. Het is fantastisch en onwezenlijk”. “Geniet er dan van en probeer het niet 

te begrijpen”, zei Helena. “Ik zal proberen om dat voor elkaar te krijgen en ik 

hoop dat het mij lukt”, antwoordde ik. Ze glimlachte. “Kom we gaan onze 

spullen uitladen”, riep ze terwijl ze naar de auto liep. De auto was snel leeg en 

de spullen waren snel weggezet of uitgepakt. Zij nam de grotere slaapkamer en 

ik de kleinere. Het stelde mij gerust dat ik een eigen slaapkamer van haar kreeg 

toebedeeld. Ik realiseerde mij opnieuw dat ik in een situatie terecht was 

gekomen, waarover ik niet echt meer controle had.  

 

De dingen ontwikkelden zich te snel. Het had er allemaal prachtig uitgezien, de 

onverwachte hulp, terwijl ik van iedereen verlaten met problemen aan mijn 

auto mijn eigen situatie in ogenschouw nam. Deze hulp was niet alleen 

onverwachts maar kwam ook nog eens van een prachtige, intrigerende, jonge 

vrouw. De dingen die daarna gebeurden leken buiten mij om te gaan. Voor mijn 

gevoel had ik geen andere keus dan mee te gaan in deze stroom, maar ik kon 

het verloop van mijn eigen situatie moeilijk overlaten aan het lot en maar zien 

waar het op uit zou lopen. Zo zat ik niet in elkaar. 

 

Toen ik, nadat ik mij had opgefrist, beneden kwam, rommelde Helena wat in de 

keuken en was bezig om iets eetbaars te maken. Gebakken eieren met brood en 

vlees en nog wat dingen die ik niet kon thuisbrengen, maar die heerlijk 

smaakten. Na het eten ging ze de sauna aanmaken en vroeg ze mij of ik haar 

wilde helpen. In de sauna stond uiteraard een houtgestookte oven. Met de 

twijgjes en takjes van de vele berkenbomen die hier stonden, maakte zij het 

vuur aan. Toen kwamen er wat dikkere takken bij om het vuur verder te laten 

aanwakkeren en tenslotte gingen er stammetjes in de grote oven. “Hoe lang 

moet de kachel branden voordat de sauna heet genoeg is?”, vroeg ik haar. 

“Ongeveer een uur of vier”, antwoordde ze. Dat betekent dat we om een uur of 

acht de sauna in kunnen, realiseerde ik mij. Ze rommelde nog wat in het huisje 

van de sauna en we liepen samen terug naar het huis. Op de veranda stond een 

grote, brede schommelbank. Uiteraard was ook deze bank, zoals bijna alle 

spullen in dit land, gemaakt van hout. Helena haalde een paar enorme kussens 

en drapeerde die over de bank. We gingen er samen op zitten. “Volgens mij ben 

je nog steeds een beetje gespannen”, zei ze. Ik keek haar aan en zei na enige 

aarzeling: “Ja, dat klopt. Ik weet niet of ik echt gespannen ben, maar er gaan 



17 
 

dingen door mijn hoofd, die ik op dit moment niet los kan laten en die me bezig 

blijven houden.” “Welke dingen? Wil je erover praten?”, vroeg Helena. “Ja, dat 

wil ik wel, maar het lijkt allemaal zo vreemd, ik loop het risico dat je mij op zijn 

zachtst uitgedrukt misschien wel vreemd of eng vindt. En ik kan me niet 

veroorloven dat je me er nu uitgooit, omdat ik misschien anders blijk te zijn dan 

jij van mij verwacht en ik in zekere zin dus niet aan jouw verwachtingspatroon 

voldoe.” Zij keek mij een tijd doordringend aan en zei: “Dat is onmogelijk, het is 

onmogelijk dat jij niet aan mijn verwachtingspatroon kan voldoen.” “Je vlijt 

me”, zei ik, “maar ik denk dat je me nu te hoog inschat. Hoe is het mogelijk dat 

ik niet aan jouw verwachtingspatroon zou kunnen voldoen? Zo bijzonder ben ik 

absoluut niet dat ik, in jouw ogen, alleen maar dingen zou kunnen doen waar jij 

blij mee bent of gelukkig van wordt. Bovendien, hoe kun je zoiets zeggen, als je 

me niet kent? Helena, wat ik nu ga zeggen, valt voor mij niet mee en ik bedoel 

het ook absoluut niet kwetsend of negatief, maar jouw gedrag van het volste 

vertrouwen in mij, van een zo zeker weten dat alles zo zal gaan als jij in je hoofd 

hebt dat het zal gaan, is een situatie die ik niet begrijp en die mij onrustig 

maakt. Het intrigeert me, maar ik voel mij er niet bij op mijn gemak. Het lijkt 

wel of jij iets van mij weet, wat ik niet eens van mijzelf weet.” Ze zat zwijgend 

naast me en zei na een tijdje: “Ik weet niet echt dingen van je, maar ik voel 

dingen over je en wat ik voel, is voor mij veel zuiverder dan wat ik weet. Ik voel 

dingen die ik je nog niet kan of nog niet durf te vertellen. Jij zei dat je bang was 

dat ik misschien zou beslissen dat jij anders was en dat mij dat dan zou 

teleurstellen. Die teleurstelling zal er bij mij niet zijn. Ik heb je al eerder 

vandaag gezegd, dat jíj niet anders bent, maar ik. Ik durf je dat nu niet te 

vertellen, want dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat jij er vandoor gaat, 

ondanks jouw situatie.” Ze bleef zwijgend voor zich uit kijken. “Helena, jij hebt 

mij vandaag al meerdere malen gezegd, dat jij anders bent. Hoe anders? Ik krijg 

nu bijna het gevoel dat je misschien wel een alien bent. En heb jij eigenlijk ooit 

al iemand verteld dat je anders bent zoals je anders bent of is dat gegeven 

alleen bij jou bekend en is het iets wat je alleen moet dragen?” Ze keek mij 

enigszins geschokt aan. “Je hebt een aantal dingen opgenoemd die treffend zijn 

voor mijn situatie. Ik ben geen alien, maar ik voel mij wel een alien en ik heb 

inderdaad nog nooit iemand verteld wat er met mij is gebeurd. Het is dus iets 

wat ik alleen draag en dat valt niet altijd mee. Toen ik je ontmoette gebeurde er 

op één en hetzelfde moment van alles en nog wat. De ontmoeting met jou was 

een schok voor mij en er gingen duizenden dingen door mij heen. Op de één of 

andere manier begreep ik dat deze ontmoeting een betekenis heeft en dat deze 

ontmoeting ons wordt geschonken. Misschien heb ik zelfs nu al teveel gezegd”, 

zei ze er zachtjes achteraan. “Ik begrijp er niets van”, zei ik, “en toch denk ik dat 

ik er misschien ook weer wel voorzichtig iets van begin te begrijpen. Ook ik heb 
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je een aantal vreemde dingen te vertellen, die misschien aansluiten bij stukjes 

van wat jij mij net vertelde. Luister Helena, er zijn ook met mij een aantal 

vreemde dingen gebeurd, die ik mij absoluut en ook bewust heb gerealiseerd 

en die ik niet begrijp. Misschien begrijp ik het nu wel een beetje en durf ik niet 

goed te onderkennen dat ik het begrijp. Het blijft namelijk onwezenlijk, maar 

ook ik kan hier niet langer omheen. Ik zal je proberen uit te leggen wat er de 

afgelopen dagen en helemaal vandaag met mij is gebeurd. Misschien sluiten 

deze dingen wel aan op wat jij voelt en op wat jij net hebt gezegd. Zo nu en dan 

heb ik in mijn leven de volgende ervaring. Er steekt een bepaald gevoel op, net 

als een harde wind. Het is een kracht, die in mijn hele wezen aanwezig is en 

zich nestelt in iedere atoom van mijn systeem. Soms is die kracht sterk, soms 

zwakker en soms ook heel sterk. Meestal duidt het opkomen en aanwezig zijn 

van die kracht op iets wat er in mijn leven zal gebeuren. Soms is het een 

waarschuwing. Soms is het een aankondiging. Daar kom ik altijd pas achteraf 

achter. Tot nog toe is, voor zover ik het zelf kan plaatsen en mij kan herinneren, 

de uitwerking van dat wat die kracht aankondigde, of dat waar ze mij voor 

waarschuwde, zodanig dat de gevolgen voor mijn leven vrij intens waren. Het 

veranderde vaak de koers van mijn leven. Ik heb mij wel eens gerealiseerd dat 

ik dus in beweging ben, dat mijn leven voortdurend van koers verandert en 

dynamisch is. Misschien geldt dit wel voor ieder mens. Daar weet ik te weinig 

van en daar kan ik dus niet over oordelen. De afgelopen dagen stak deze wind 

weer op in mijn systeem. Eigenlijk is het al maanden geleden begonnen, toen ik 

de beslissing nam om voor langere tijd naar Finland te gaan om dit land nog 

één keer te doorkruisen. Er was toen al, realiseer ik mij nu, een spanningsveld 

in mij dat met deze kracht te maken heeft. De laatste paar dagen is de wind in 

mij aangewakkerd. Vanmorgen besefte ik bewust dat er een sterk en vreemd 

gevoel in mij lag, wat iets aangaf van een soort ontknoping van de opgestoken 

storm. Ik schreef het vreemde gevoel mede toe aan mijn verkoudheid en 

grieperig zijn.” Helena keek mij onafgebroken met grote ogen aan. Er lag 

opwinding en verbazing in haar ogen. “Tijdens het rijden vanmorgen 

realiseerde ik mij dat ik in deze godverlaten gebieden geen autopech zou 

moeten krijgen. Was dit een waarschuwing? Een uur later strandde ik compleet 

en mijn auto ging geen meter verder meer. Je hebt dat zelf waargenomen. Na 

twee uur gewacht te hebben stond plotseling en volkomen onverwacht jij 

achter mij en bood mij jouw hulp aan. Hoe kwam jij daar op dat moment? 

Waarom was ik niet eerder weggegaan? Ik stond op het punt om mijn spullen 

bij elkaar te binden, mijn auto te verlaten en op zoek te gaan naar hulp. Toeval? 

Wat er verder is gebeurd, weet je. Wat je nog moet weten is iets wat voor 

mijzelf schokkend is. De storm in mij is gaan liggen, het gevoel van de kracht die 

in mij brandde is weg. Ik zelf weet inmiddels wat dat betekent. Ik heb mijzelf 
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vandaag al eens afgevraagd of deze ontmoeting voorbestemd is en volgens mij 

heb jij ook al iets geopperd wat in die richting zou kunnen wijzen. Helena, ik 

weet nu voor mijzelf dat het bijna niet anders kan dan dat deze ontmoeting is 

voorbestemd. De vraag voor mij is nu alleen nog, waarom voorbestemd, 

waarvoor voorbestemd? Waarom heb je mij uitgenodigd? Waarom vertrouw je 

mij bijna blind? Waarom?” Ze bleef me nog even met grote ogen aankijken en 

richtte toen haar blik op de horizon. Ze zweeg en bleef zwijgen. “Ik heb je nog 

een vraag te stellen”, zei ik, “waarom kan ik jou niet teleurstellen, heeft dat 

allemaal met deze gevoelens te maken?” Helena bleef zwijgend voor zich uit 

zitten turen. Ze was ontzettend rustig en ik vond haar weer nog mooier dan ik 

haar voorheen al vond. Vele seconden, die minuten leken, bleef zij zwijgen. 

Toen keek ze me aan en zei met zachte stem en met nog steeds een vreemde, 

maar rustige blik in haar ogen: “Je hebt de woorden gesproken die gelden voor 

mijn situatie. Je hebt uitgesproken wat de afgelopen periode op mijn leven van 

toepassing is geweest. Ik ben versteld, niet ontdaan, maar versteld. 

Voorbestemming? Ik zou zeggen dat als ik het niet zou geloven en zou vinden 

dat het onzin is, ik niet anders zou doen dan liegen. Wat voel jij erover, 

Richard? Wat voel jij? Hoe ervaar jij deze bijzondere gebeurtenissen, die wij 

blijkbaar beiden, afzonderlijk van elkaar, zo beleefd hebben?” “Het is 

merkwaardig”, zei ik, “het is absoluut vreemd en bijzonder. Ik houd voor de 

zekerheid een slag om de arm en vanaf nu zal ik alert worden op wat er zich 

tussen ons zal ontwikkelen, wat er zal gebeuren.” Helena knikte als bevestiging 

en glimlachte. “Heb jij die gevoelens echt de afgelopen periode zo gehad, zoals 

je ze hebt beschreven?”, vroeg ze. “Ja, absoluut en zoals ik inmiddels begrijp, 

heb jij hetzelfde de afgelopen periode meegemaakt. Ken jij deze gevoelens, ik 

bedoel, ervaar jij dit al langere tijd in jouw leven zo?” “Ja”, antwoordde Helena. 

“Ik weet exact wat je bedoelde, ook ik ervaar die storm van gevoelens die iets 

aankondigen of ergens voor waarschuwen.” “Hoe is het mogelijk”, zei ik. 

 

Aangezien we nog wat tijd over hadden voordat we de sauna in konden, ging ik 

alleen een klein stukje lopen langs het meer en liet de vreemde gebeurtenissen 

van de afgelopen dag nog eens door mijn hoofd gaan. Het was vreemd. Maar 

hoe vreemd het ook was, het verontrustte me niet. Helena straalde zo 

ontzettend veel rust uit en als ik bij haar was, leek het of ik die rust van haar 

overnam. De rustige invloed die zij op mij uitoefende, leek weer terug te slaan 

op haar. Wij hadden iets met elkaar, maar wat dat was, daar was ik nog niet 

achter. Er was een vreemde vorm van verbondenheid. Ik kon de details ervan 

echter nog niet onderscheiden. Het was een vreemde maar eigenlijk ook een 

fantastische gebeurtenis en situatie. 
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Toen ik terugliep naar het huis en in de buurt van de veranda kwam, liep 

Helena met een stapeltje handdoeken en een tas naar buiten en zei dat het tijd 

was om de sauna in te gaan. Ook dit was een situatie waar ik niet helemaal 

gerust op was en ik besloot dat ik haar dat vooraf eerlijk zou zeggen. Ik ging 

naast haar lopen en zei tegen haar “Helena, ik voel mij nog steeds niet lekker 

van de kou die ik heb en het lijkt mij heerlijk om een saunabad te nemen, het 

lijkt mij zelfs heerlijk om dat met jou te doen, maar ik ervaar het toch als een 

vreemde situatie.” “Ben je bang om je naakt aan mij te tonen?”, vroeg ze. “Nee, 

dat is het niet. Ik ben niet preuts, maar na dat wat er vandaag allemaal gebeurd 

is, lijkt het op één of andere manier niet te passen.” “Denk niet teveel over de 

dingen na, Richard. Jij voelt je niet lekker, we hebben hier een sauna tot onze 

beschikking, waar je van op zal knappen en jij en ik zijn de enige mensen die 

hier zijn, dus is het logisch dat jij en ik, als enigen nu samen de sauna ingaan. Zo 

simpel is het.” Ik keek haar aan en moest eigenlijk lachen. “Je hebt weer gelijk, 

ik maak het mijzelf ook wel moeilijk, maar het is waar wat je zegt. Kom we gaan 

de sauna in.” Ik was weer voor even genezen van het altijd controle willen 

hebben over de situatie en het vooral ook altijd maar willen begrijpen. 
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We kleedden ons uit en gingen op de houten bank zitten. Ik keek naar haar. 

Helena was naakt nog mooier dan ik mij kon voorstellen. Helena was in elk 

geval ook opener en eerlijker dan ik. Ze ging voor mij staan en vroeg of ik wilde 

gaan staan en even wilde ronddraaien. Ik gehoorzaamde. Ze moest lachen en 

zei: “Hoe kun jij je in godsnaam schamen met zo’n lichaam.” “Ik schaam mij 

niet”, verdedigde ik mij. “Doe je veel aan sport en vooral aan krachtsport?” “Ja”, 

antwoordde ik. “Het is te zien. Ik had het al gezien, maar nu je naakt bent, is het 

nog duidelijker zichtbaar”, zei ze. “Vind je dat ik er mag zijn?” “Absoluut” zei ik, 

“je bent zonder enige twijfel een ontzettend mooie vrouw.” “Dank je voor het 

compliment”, zei Helena.  

 

We gingen weer zitten en ze lachte naar me. Ze gooide wat water op de grote 

stenen die op de oven lagen. De temperatuur liep onmiddellijk op, althans zo 

voelde het. 

 

Nadat we een poos in de hete saunacabine hadden gezeten, gaf Helena aan dat 

we eruit moesten gaan. Ze pakte twee handdoeken, één voor haar en één voor 

mij, en ze liep naar buiten. Ik volgde haar. Ze pakte mijn hand en trok me mee 

naar de oever van het meer, iets verderop. Toen we bij het water kwamen en de 

kleine steiger opliepen, liet ze mijn hand los en sprong in het water. Ik sprong 

achter haar aan. Het water was koud en tintelde op mijn huid. “Zullen we naar 

het midden van het meer zwemmen?”, vroeg ze. “Ja, dat is goed”, zei ik en we 

gingen op weg.  

 

De dalende zon was reeds fel oranje gekleurd. Terwijl wij naar het midden van 

het meer zwommen, vlogen er een paar ganzen over, die prachtig waren 

afgetekend in de oranje lucht. Het was een sprookjesachtig en vreemd tafereel, 

zwemmend in deze prachtige omgeving in het gezelschap van een prachtige en 

wonderbaarlijke vrouw die mij steeds meer begon te intrigeren. Ook het 

waarom van deze hele situatie liet mij niet los. En hoewel het beter zou zijn om 

de situatie gewoon te nemen zoals die was, lag dat niet zo erg in mijn aard en 

wilde ik steeds proberen dingen te begrijpen, zodat ik de illusie kon houden dat 

ik situaties onder controle had. 

 

Na een kwartier waren we terug bij de steiger. Er was een klein trappetje en 

Helena klom erop. Ik volgde haar. Ze pakte onze handdoeken en opnieuw pakte 

ze mijn hand. We liepen terug naar de sauna. Toen ze mijn hand pakte, ging er 

een vreemde tinteling door mij heen. Ik merkte dat ook zij op de aanraking van 

onze handen reageerde. Het was een subtiele reactie, maar merkbaar. Ze keek 

mij aan toen we naar het huisje van de sauna liepen en, in tegenstelling tot haar 
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inmiddels bekende glimlach, keek ze nu serieus, een beetje bedenkelijk. Ik 

vroeg haar “Waar denk je aan?” Ze schudde haar hoofd afwijzend. “Nog niet, 

Richard, het is nog niet de tijd om met je te praten over dat wat ik je moet 

vertellen. Ik weet nu zeker dat ik er met je over moet praten, maar nu nog niet. 

Als de tijd is aangebroken, zal ik weten dat ik het je kan vertellen.” “Dat is 

goed”, zei ik. “Voor alles is een tijd en die tijd zal de juiste zijn.” We gingen de 

hete saunacabine weer in en daarna opnieuw het meer in. Na afloop douchten 

we ons en droogden ons af. Helena vroeg of ik op een bank wilde gaan liggen 

buiten de saunacabine en vroeg of ze mij mocht masseren met een olie die 

heilzaam zou werken op mijn kou. Ik stemde toe. De massage was heerlijk. Ik 

genoot ervan en bleef mij verbazen over de hele situatie. De behoefte om 

controle te houden werd aanzienlijk minder en ik had op dat moment zelfs geen 

enkele behoefte om het te willen begrijpen. Ik dacht bij mijzelf: goed zo jongen, 

je gaat vooruit. 

 

Nadat Helena klaar was met het masseren van mijn lichaam, trokken wij onze 

kleren weer aan en pakten de spulletjes bij elkaar. Ze sloot de saunacabine af en 

we liepen terug naar het huis. “Hoe voel je je, Richard?”, vroeg zij. “Heerlijk, de 

sauna en jouw massage hebben wonderen verricht, ik voel mij absoluut een 

heel stuk beter.” “Goed zo”, zei ze. Zwijgend liepen we verder. “Heb je zin in 

koffie en heb je zin om nog iets te eten?” “Ja, graag, dat lijkt me lekker. Ik zal je 

helpen. Ik moet alleen eerst nog even doorkrijgen waar alle dingen hier staan 

en wij moeten nog even praten over de financiële kant van mijn verblijf bij jou. 

Je moet alles wat je uitgeeft noteren en dat reken ik dan met je af.” “Sta je daar 

op?”, vroeg ze. “Ja, absoluut, het is voor mij belangrijk, laten we zeggen dat dat 

me nog enig houvast geeft in deze situatie. Kun je je dat voorstellen?” Ze 

glimlachte en knikte bevestigend. 

 

We maakten een grote pot koffie en een aantal broodjes. We namen dit mee 

naar buiten en gingen zitten op de bank op de veranda. Het was een prachtige, 

warme avond. Het was zo’n Finse avond met een zonsondergang, die de hele 

wereld oranje kleurde. De bomen, het gras, het riet en vooral het water waren 

allemaal door de zon overgoten, alleen nog maar oranje. 

 

“Helena, ik wil je iets zeggen”, zei ik. Ze keek me aan en knikte dat dat goed was. 

“Je hebt mij een aparte slaapkamer toegewezen, ik weet niet hoe ik deze 

situatie moet inschatten, maar ik wil er in ieder geval vannacht gebruik van 

maken, alleen ik weet niet wat jij voor ogen hebt of wat jij verwacht en ik wil je 

niet teleurstellen. En hoewel ik moet toegeven dat ik intens geniet van de 

situatie waarin wij beiden zijn gedreven….” Ze onderbrak me en zei: 
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“Natuurlijk, Richard, je moet controle blijven houden over de situatie, dat is erg 

belangrijk voor jou. Ik weet het en natuurlijk is alles wat jij belangrijk vindt 

goed. Je kunt mij niet teleurstellen. Ik heb je dat al eerder verteld.” Ik keek haar 

aan en probeerde de diepte van haar te peilen. Ze fascineerde me enorm en ik 

eigende mij de vrijheid toe om te proberen in haar geest af te dalen. Het ging 

eigenlijk vanzelf. Ik merkte dat ze het voelde en dat ze het begreep. Ze stelde 

zich voor mij open. Ik kon afdalen in haar geest en in haar ziel. Het waren 

slechts enkele seconden, hooguit tien. Ze had haar ogen gesloten en ik voelde 

zoveel rust, zoveel schoonheid, zoveel kracht en zoveel verdriet, dat ik ervan 

schrok en mij terugtrok. Ze voelde mijn reactie en deed haar ogen weer open. 

We keken elkaar lange tijd recht in de ogen, zonder dat onze blik afdwaalde. Zij 

verbrak dit magische moment door te vragen of ik koffie wilde. Ik mompelde 

dat ik dat graag zou willen. Zwijgend dronken we onze koffie op en aten een 

paar broodjes, terwijl we allebei een beetje wezenloos naar de horizon 

staarden en genoten van deze prachtige avond en van dit magische moment. Na 

een uur nam ik afscheid van haar en ging moe en met een vreemd, maar 

bijzonder gevoel mijn bed in. 
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Hoofdstuk 3 

 

 

 

De volgende morgen werd ik wakker door het lawaai van het gerommel van 

Helena in de keuken. Ze was koffie en broodjes aan het maken. Ik wankelde nog 

een beetje slaapdronken de keuken in. Toen ze me zag zei ze: “Hallo, Richard, 

heb je goed geslapen en voel je je beter?” “Ja, absoluut en heb jij goed geslapen, 

Helena?” “Jazeker”, zei ze. Ze had zich al gedoucht en aangekleed. Het was 

opnieuw een warme en mooie dag. 

 

“Heb jij plannen voor vandaag?”, vroeg Helena. “Nee, niet echt. Ik beoefen al 

jaren Chinese oefeningen, Qi-gong. Ik heb behoefte om een stuk de natuur in te 

gaan en daar een paar uur mijn oefeningen te doen. Volgens mij moet het 

geweldig zijn om in zo’n prachtige omgeving en met zo’n intense stilte enige 

uren te oefenen.” “Dat is goed”, zei Helena. “Dan ga ik naar het stadje dat hier 

vijf kilometer verderop ligt en ga ik inkopen doen en nog een paar andere 

dingen die ik moet regelen. Neem deze dag voor jezelf, dat zal je goed doen.” Ik 

glimlachte en knikte. “Doe je die oefeningen al lang?”, vroeg ze. “Ja al vijf jaar, ik 

sta er iedere morgen heel vroeg voor op en doe dan mijn oefeningen. Ik heb het 

gevoel dat het mij goed doet en dat ik er veel baat bij heb.” “Wil je ze mij een 

keer laten zien en ze mij misschien leren?” “Maar natuurlijk wil ik dat.” 

“Fascinerend”, zei ze “dat jij iets hebt met dingen uit de oude Chinese cultuur.” 

Ik keek haar vragend aan. “Je zult later begrijpen wat ik ermee bedoel”, zei ze. 

 

We nuttigden de koffie en de broodjes op de veranda en ruimden daarna de 

rommel op. Ik nam een douche en merkte dat ik mij een heel stuk fitter voelde 

dan gisteren. Het vervelende gevoel van de kou was nagenoeg helemaal 

verdwenen. Ik liep naar Helena en vertelde haar dat ik een heel stuk was 

opgeknapt dankzij de sauna en haar massage. Ze glimlachte en zei dat ze dat 

fijn vond. Ik pakte een boek uit mijn tas in mijn slaapkamer en ging op de bank 

op de veranda zitten. Toen ik wilde beginnen met lezen, kwam Helena naast mij 

zitten. “Mag ik je storen, want je wilt net gaan lezen?” “Natuurlijk mag je me 

storen.” “Geloof jij in reïncarnatie?”, vroeg zij. “Ik denk dat ik daar wel in mee 

kan gaan. Hoewel ik er soms ook aan twijfel. Ik zou mij voor kunnen stellen dat 

er iets is als karma, zoals ze in het Oosten zeggen. Dat je opnieuw geboren zou 

kunnen worden om opnieuw een kans te krijgen om iets te leren wat je nu 

eenmaal moet leren. Als je dingen doet in je leven die tegen de natuur ingaan, 

tegen natuurwetten, als je dingen doet waar je andere mensen diep mee kwetst 
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of erger nog, waar je mensen mee schaadt, werkelijk schade toebrengt, dan zou 

ik mij kunnen voorstellen dat je dat eens en misschien zelfs wel in een volgend 

leven goed moet maken. En mogelijk zul je dan zelf ook zo’n ervaring moeten 

ondergaan van geschaad te worden, om te leren, om te kunnen gaan begrijpen, 

dat dat in het leven nooit de bedoeling kan zijn en indruist tegen de oerwetten 

van het leven, tegen de grondbeginselen van alles wat leeft, wat dat dan ook 

mag zijn. Maar eerlijk gezegd, weet ik niet zeker of wij meerdere levens op deze 

planeet moeten ervaren en dat er dus iets als karma bestaat. Ik heb daar ook 

mijn twijfels over.” “Wat zijn volgens jou die grondbeginselen van het leven en 

van alles wat leeft?”, vroeg Helena. “Ik zou het niet weten. Maar is dit iets waar 

jij iets van weet? Kun jij mij vertellen wat die grondbeginselen van het leven 

zijn, zo die er al zijn?” “Ja”, zei Helena, “ik kan je daar iets over vertellen. Het is 

wat ik erover voel. Het primaire grondbeginsel van het leven is de wet van 

éénheid, van één-zijn van alles wat leeft. Deze éénheid en het besef van deze 

éénheid wordt tot uiting gebracht in de wet van liefde. Liefde is hetzelfde als 

éénheid, het besef van één-zijn. De tegenpool van deze kracht is het ‘niet één-

zijn’. Die tegenkracht komt tot uiting in het begrip ‘niet-liefde’ of anders gezegd 

het begrip ‘angst’. Geen éénheid is de tegenhanger van éénheid. De daarmee 

corresponderende krachten zijn angst en liefde. Als je iets doet in het leven wat 

indruist tegen deze wetten, dus eigenlijk indruist tegen de natuur, dan zal je 

hier ooit mee geconfronteerd worden. En dit gebeurt dan om te leren, om te 

ervaren dat het indruisen tegen deze wetten nooit de bedoeling kan zijn. De 

Engelsen zeggen dit heel mooi met de uitdrukking ‘What goes around, comes 

around’. Ik weet dat dit eeuwige discussiepunten zijn voor allerlei geloven en 

stromingen, maar voor mij is dit geen discussiepunt. Uiteraard is het 

onbewijsbaar, maar het is iets waarvan ik kan accepteren dat ik het niet hoef te 

begrijpen. Begrijpen is hier niet van belang. Ik voel dat het zo is en dat het zo 

moet zijn, dus is het voor mij ook zo. Zou je dit kunnen accepteren, Richard? 

Wat zegt jouw gevoel hierover?” “Mijn gevoel zegt mij dat wat jij net vertelde, 

waar is. Dat is wat ik erover voel. Ik zou dit kunnen accepteren.” Ze keek me 

verbaasd aan. “Je kunt dit accepteren, zonder dat je het hoeft te begrijpen? 

Gelukkig, je bent nog niet verloren”, zei Helena lachend. “Richard, je maakt mij 

heel blij dat je het in je gevoel kan accepteren en ik ben je daar ook ontzettend 

dankbaar voor. Het heeft voor mij een enorme waarde en het bevestigt een 

gevoel dat steeds sterker naar voren komt. Ook daar wil ik met je over praten, 

maar nu nog niet. Tenminste als jij het goed vindt dat ik er met je over praat.” Ik 

keek haar diep in haar ogen en zei tegen haar: “Denk jij dat ik hier ben om niet 

met jou over deze dingen te praten? Hoe zat het ook al weer met het gevoel dat 

iets mogelijk voorbestemd was? Ik krijg steeds meer het gevoel dat noch ik, 

noch jij er uiteindelijk enige invloed op heeft uitgeoefend, dat wij hier samen, 
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redelijk geïsoleerd van de wereld, in een huisje in Finland zitten. Begrijpen doe 

ik het niet, maar mijn gevoel geeft mij steeds duidelijker aan dat deze 

ontmoeting niet voor niets is. Deze hele reis naar Finland is gepland en niet 

door mij en niet door jou, maar door een kracht die buiten mij en jou omgaat. 

Helena, je hebt mij gevraagd wat ik van deze dingen vind, maar wat vind jij 

ervan?” Ze keek even peinzend voor zich uit en zei toen: “Opnieuw heb je met 

jouw woorden mijn gevoel en mijn gedachten hierover uitgesproken. Ik had 

mijn eigen gevoel niet beter kunnen verwoorden dan dat jij net hebt gedaan. 

En, Richard, dit is niet de eerste keer. Ik kom hier graag nog een keer op terug.” 

Ze stond op en zei: “Ik denk dat ik zo maar op stap ga, dan heb ik die dingen 

gehad.” “Heb je hulp nodig?”, vroeg ik haar, “dan ga ik met je mee. Mijn 

oefeningen kan ik ook later doen. 

 

“Nee hoor”, zei ze, “ga jij maar de natuur in. En ik hoop dat je geniet van het 

oefenen in deze prachtige streek. Ze ging naar binnen en haalde de spullen die 

zij nodig had. Ze liep naar haar auto en riep: “Tot straks!”, stapte in en reed weg. 

Ik wuifde naar haar toen ze langs de veranda reed. Ze draaide om het huis en 

verdween uit het zicht. Ik schonk mijzelf nog een kop koffie in en ging nog even 

verder met lezen. Maar het lezen wilde niet echt lukken. Helena zat constant in 

mijn gedachten. Ik deed mijn boek dicht en sloot het huis af.  
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Ik liep naar het meer en vond daar een pad dat om het meer heenliep en aan de 

andere kant van het meer zich splitste in de richting van de bossen en de 

heuvels. Ik besloot de kant van de bossen op te lopen. 

 

Na een tijdje kwam ik op een prachtige plek. Ik begon met een 

meditatieoefening en deed daarna mijn andere oefeningen. Ik oefende twee uur 

en ging weer mediteren. De uitwerking van zo’n lange tijd deze oefeningen 

doen, was enorm. Toen ik aan het eind van mijn meditatie mijn ogen open deed, 

zag ik dat Helena een meter of twintig van mij vandaan op de grond zat. Zij 

observeerde mij. Toen ze zag dat ik mijn meditatieoefening beëindigd had, 

stond ze op en liep langzaam naar mij toe. Zij ging naast mij op de grond zitten 

en zei dat ze me al een tijd van een afstand had geobserveerd, maar dat zij mij 

niet wilde storen. 

 

Ze was onder de indruk van de oefeningen en vroeg mij of ik haar die wilde 

leren. Uiteraard stemde ik daarin toe. “Hoe wist je dat ik hier was? Hoe heb je 

mij gevonden?”, vroeg ik haar. “Vanzelf”, zei ze. “Ik stemde me op je af en ik liep 

hierheen, eigenlijk in één keer.” Ik keek haar aan en zei: “Helena, wij hebben 

een vreemde maar overduidelijke verbondenheid, realiseer jij je dat?” Ze knikte 

en zei: “Ja, dat realiseer ik mij en daar moeten we dus ook eens over praten. 

Waar moeten we niet over praten en wanneer moeten we over al deze dingen 

praten?” vroeg ik haar. “Richard, het zal niet lang meer duren voordat ik je zal 

vragen naar mijn verhaal te luisteren.” “Begrijp me goed, Helena, dat ik je niet 

wil opjagen. Jij bepaalt de tijd, jij bepaalt het moment.” Ze knikte. We stonden 

beiden op en liepen langzaam terug naar het huis. “Ben jij geslaagd met alle 

dingen die je moest doen?”, vroeg ik haar. Ze knikte bevestigend. “Heb je 

genoteerd wat je allemaal hebt uitgegeven?” “Ja”, zei ze, “voor zover van 

toepassing heb ik het genoteerd.” “Ik heb het gevoel dat het verhaal dat je mij 

zou willen vertellen bij je begint te branden. Wordt de behoefte sterker?” “Ja”, 

antwoordde Helena. “Voordat ik het je kan vertellen, moet ik een rotsvast 

vertrouwen in je hebben. Ik blijf de angst houden dat je me zult veroordelen om 

wat ik je vertel. Dat je me voor gek zult verklaren en niet serieus zult nemen.” 

“Ik beloof je dat ik dat nooit zal doen. Ik zou het niet kunnen. In elk geval nu 

niet meer. Je begint me dierbaar te worden. Je bent nu al speciaal voor mij, heel 

bijzonder zelfs. Nu al zal ik jou nooit meer vergeten. Je staat voor eeuwig gegrift 

in mijn systeem als een buitengewoon mens en een hele mooie en bijzondere 

vrouw. Jou kwetsen is niet meer mogelijk. Kwetsen ligt toch al niet in mijn aard, 

maar jou kwetsen of niet serieus nemen, is voor mij niet meer mogelijk en wat 

ik je nu gezegd heb, meen ik met alles wat ik in me heb, met mijn hele wezen.” 

Ze keek me aan en gaf mij een kus. “Dank je wel, ik geloof je. Eigenlijk is het niet 
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een kwestie van geloven maar van voelen, voelen dat je alles wat je zegt ook 

oprecht meent.” Opnieuw pakte Helena mijn hand en langzaam liepen we in de 

richting van het meer. “Mag ik je iets persoonlijks vragen?”, vroeg ik haar. “Ja, 

vraag maar.” “Hoeveel lentes ben je of anders gezegd hoe oud ben je, Helena?” 

“Ik ben vierentwintig.” “Ik ben zevenentwintig”, zei ik. Ik vroeg haar: “Klopt het 

dat je veel verdriet hebt gekend in jouw leven?” “Hoe weet je dat?” “Ik heb je 

gepeild en dat bij je gevoeld. Ik voel dat als ik mij op jou afstem. Ik voel 

ontzettend veel verdriet. Ik voel ook een enorme kracht. Die kracht is groter en 

sterker dan jouw verdriet, maar verdriet ligt er in jou opgeslagen.” “Ja”, zei ze, 

“ik heb heel veel verdriet gekend. “Dat verdriet speelt zeker een heel 

belangrijke rol in jouw verhaal?” “Ja”, antwoordde ze, “ook daar heb je gelijk 

in.” We liepen langzaam en zwijgend verder. Ik keek om mij heen en genoot 

weer van deze prachtige omgeving. Ik zei tegen Helena: “Je boft dat je ouders in 

dit deel van Finland een huis hebben. Ben je hier vaak?” “Ja”, zei ze, “eigenlijk 

ben ik zo’n beetje de enige van ons gezin die hier nog komt. Ik heb mijn vader 

gevraagd om het huis niet te verkopen. Deze plek is voor mij erg dierbaar.” 

“Wilde hij het huis verkopen?” “Ja, daar heeft hij wel aan gedacht, omdat mijn 

ouders hier zelf eigenlijk nooit meer komen. Hij heeft aangegeven het voorlopig 

niet te zullen verkopen. Ik kom hier erg graag. Als ik even tijd vrij kan maken, 

ga ik hier naartoe.” “Dat kan ik mij voorstellen”, zei ik. 

 

Zo liepen we verder en voordat ik het in de gaten had, zag ik het dak van het 

huis achter de bomen. Toen we bij het huis kwamen en binnen waren, vroeg ik 

Helena of zij iets wilde eten. We rommelden samen in de keuken en al snel 

hadden we een lekkere maaltijd op het tafeltje bij de bank op de veranda staan. 

We gingen lui achterover in de kussens zitten en genoten van het eten en 

drinken. De hele verdere dag en avond zaten we op de bank op de veranda en 

praatten over wat we deden, over ons werk, onze hobby’s, onze interesses in de 

verschillende sporten en over van alles en nog wat. We leerden elkaar zo beter 

kennen. Helena vertelde ook wat over haar familie en ik vertelde haar ook over 

mijn achtergrond. Ze was erg verrast toen ik haar vertelde dat ik schilderijen 

maakte en dat dat eigenlijk één van mijn grote passies was. Als liefhebber van 

de zee en van zeilen, had ik mij toegelegd op het schilderen van zeegezichten en 

van grote zeegaande jachten. Ik had zelfs al wat schilderijen in opdracht mogen 

schilderen. Ik haalde uit mijn rugzak een aantal foto’s van schilderijen die ik 

had geschilderd en ze was helemaal verrukt. Ook zij bleek een liefhebber van de 

zee te zijn. Opnieuw concludeerden we dat we opmerkelijk veel dingen gemeen 

hadden. De sfeer tussen ons was veranderd. Er was een sfeer ontstaan die 

ongelooflijk bekend was. Ik had het gevoel dat ik haar eigenlijk al mijn hele 

leven kende en ook Helena gaf aan dat ze zoiets voelde.  
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Ik vertelde haar dat mijn behoefte om controle te houden ook duidelijk was 

afgenomen. Door het gevoel van bekendheid was dit gevoel bij mij verdwenen. 

Zij moest erom lachen. Ik was moe en om elf uur ging ik naar mijn slaapkamer. 

Helena zei dat ze de boel zou opruimen en zou afsluiten. Ik lag in mijn bed en 

kon niet meteen slapen. Er gingen duizenden gedachten en gevoelens door mij 

heen. Waar zou deze situatie op uitdraaien? Ik kon mij geen voorstelling maken 

van het verdere verloop ervan. Ik begreep niet waarom wij op zo’n vreemde 

manier en in zulke bijzondere omstandigheden, hier in een uithoek van Finland, 

blijkbaar door het lot, bij elkaar waren gekomen en hier waren ‘geparkeerd’ om 

te doen wat er moest gebeuren, wat dat dan ook mocht zijn. Ik stond op het 

punt om in slaap te vallen, toen ik zag dat de deur zachtjes werd opengemaakt. 

Ik zag Helena in de opening van de deur staan. Zij was naakt en liep zacht en 

snel naar het bed. Ze gleed onder de lakens en keek mij aan. Ze legde haar 

vinger op haar lippen om aan te geven dat ik niets moest zeggen. Ze fluisterde 

zachtjes: “Ik moet bij je zijn, mag ik vannacht alsjeblieft bij je blijven?” Ik keek 

haar aan en knikte. Haar ogen waren nat, ze huilde niet, maar ik zag haar ogen 

glinsteren door het vocht dat erin stond. Langzaam boog ze haar hoofd 

voorover en haar lippen raakten mijn lippen. Dat was het begin van een nacht 

die ik nooit meer zal vergeten. We openden ons voor elkaar en ik daalde niet 

alleen fysiek diep in haar af, maar wij openden ook onze geest en onze ziel voor 

elkaar en ook daarin daalden wij diep in elkaar af. Alle geheimen die daar lagen 

opgesloten werden zichtbaar en voelbaar voor de ander. Wij reisden door het 

heelal en bezochten iedere uithoek, deden iedere ster en iedere planeet aan en 

hemel en aarde leken die nacht te versmelten. Meer is er niet over te 

vermelden. 
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Hoofdstuk 4 

 

 

 

De volgende morgen werd ik wakker en toen ik mijn hoofd omdraaide zag ik 

Helena liggen. Ze was blijkbaar ook net wakker en lag mij aan te kijken. Ik keek 

haar aan, zij glimlachte en ik beantwoordde haar glimlach. “Helena, ik moet je 

iets bekennen”, zei ik. “Ik geloof dat ik je moet bekennen dat ik verliefd op je 

ben. Ook ik moet jou iets bekennen”, zei ze, “dat geldt ook voor mijn gevoel 

voor jou, maar ik moet je er iets bij vertellen, in zeker opzicht was ik al verliefd 

op je vanaf het moment dat ik je zag, op een andere manier, maar wel verliefd.” 

“Je hebt me dat niet zo laten merken. Ik heb dat niet gevoeld”, zei ik. “Misschien 

heb ik het je wel laten merken maar heb jij het niet waargenomen, omdat dat 

invloed zou kunnen hebben op jouw mogelijkheden van controle houden over 

de situatie. Misschien heb je het onbewust wel gemerkt, maar weggeduwd, het 

ervaren als een bedreiging, omdat je het niet begreep. Hoe kon een vreemde 

vrouw op het moment dat ze jou zag verliefd op je worden?” Ze keek me aan en 

ze leek te stralen. “Kun je nu aanvaarden dat ik verliefd op je ben?” Ik knikte ter 

bevestiging van haar vraag. “Hoe zou ik het niet kunnen aanvaarden nu ik voel 

voor jou wat ik voel voor jou?” “Voelde ook jij het al niet eerder, Richard?” Ik 

ging terug in mijn gevoel en zei: “Ik geloof dat je gelijk hebt. Vanaf het begin dat 

ik je ontmoette had je een bepaalde fascinatie op mij en eerlijk is eerlijk, je had 

ook een grote aantrekkingskracht op mij. Ik vond je mooi, je was heel aardig, 

dat was je eigenlijk al vanaf het begin dat ik je ontmoette, je was zelfs lief, maar 

ik vond dat dat niet paste, dat dat eigenlijk niet kon. Je kende me niet, dus hoe 

kon je me vertrouwen en toch vertrouwde je me. Dat was voor mij eerder een 

reden om waakzaam te zijn voor iets waarvan ik niet wist waarvoor ik 

waakzaam moest zijn. Ik werd achterdochtig doordat jij aardig was, lief was en 

zelfs verliefd op mij was. Eigenlijk realiseer ik mij nu pas wat een kromme en 

rare reactie. Hoe kan het zijn dat iemand die zich gedraagt als jij achterdocht 

oproept?” Helena zei: “Mag ik je iets vragen?” Ik knikte. “De tijd is aangebroken 

om je te vragen of je naar mij wilt luisteren. Ik wil je vragen of ik je mag 

vertellen wat ik je te vertellen heb, of je wilt luisteren naar wat mij is 

overkomen.” Ik knikte en zei: “Ik voel me vereerd dat zo’n bijzonder iemand als 

jij mij goed genoeg vindt om een geheim mee te delen, want zoals ik denk het 

begrepen te hebben, is dat wat jij mij gaat vertellen: jouw grote geheim.” Helena 

knikte. Ik boog mij voorover naar haar en kuste haar. Het duurde zeker nog 

twee volle uren voordat wij het bed verlieten, gingen douchen en ons ontbijt 

nuttigden op de bank op de veranda. Het was opnieuw een prachtige, warme 
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dag. Ik vroeg Helena waarom deze plek, dit huis haar zo dierbaar was. “In dit 

huis is mij overkomen wat mij is overkomen en dit huis, deze plek heeft mij ook 

geholpen om van de eerste verwarring bij te komen. Hier overwon ik de eerste 

emoties, nadat gebeurd was wat ik je zo graag wil gaan proberen te vertellen. Je 

moet me beloven, Richard, dat als ik onduidelijk ben, of wanneer jij niet 

begrijpt wat ik bedoel, je mij dat meteen zegt.” “Ik beloof het je”, zei ik. “Deze 

plek is om één of andere reden bijzonder. Het is net of de vibratie van de 

energie die hier is, anders is. Het voelt beter dan elders, althans zo ervaar ik 

dat.” “Ja”, zei ik, “ik weet wat je bedoelt en ik denk dat je gelijk hebt. Ik merkte 

dat gisteren heel sterk bij het doen van mijn qi-gongoefeningen. Die oefeningen 

werken met de energie in en om je heen en ik merkte gisteren hoe sterk het 

hier reageerde. Ook in Nederland heb ik meerdere malen in de natuur 

geoefend, maar wat ik gisteren hier beleefd heb, heb ik nog niet eerder 

meegemaakt.” Helena vervolgde: “Omdat deze plek de plek is waar het is 

gebeurd en de plek is die mij in de eerste periode heeft helpen verwerken, zijn 

dit huis en dit stuk natuur voor mij heel erg belangrijk.” “Was je alleen toen het 

gebeurde?” “Ja”, zei ze. “Ben je hier vaak alleen of misschien wel altijd alleen?” 

“Ja”, zei Helena opnieuw. “Ben jij eenzaam?” “Ik denk dat ik, als het erop 

aankomt, eenzaam ben en vooral de laatste tijd ervaar ik dat wel zo.” “Voel je je 

nu eenzaam?” “Nee”, zei ze, “nu voel ik mij absoluut niet eenzaam. Ik voel mij 

heel gelukkig.” “En jij?”, vroeg ze. “Ook ik voel mij nu niet eenzaam en zeker 

heel gelukkig, los van iedere controle op welke manier dan ook en er totaal 

niets van begrijpend, maar oh zo gelukkig.” Ze moest lachen. “Wanneer is het 

gebeurd, wat er met jou is gebeurd?”, vroeg ik haar. “Het was vorig jaar 

februari. Ik was hier in de winter voor een week, toen het gebeurde.” Ze keek 

dromerig voor zich uit. Weer peilde ik haar ziel. Het ging vanzelf. Ik voelde 

opnieuw de eenzaamheid en het verdriet, maar ik voelde ook een kracht, die 

groot en sterk was en die de andere dingen die ik voelde kon overstemmen. Ik 

voelde ook dat Helena die kracht volledig onder controle had en ermee kon 

werken zoals zij zelf wilde. Opnieuw fascineerde ze me. Ik voelde dat ik verliefd 

was op haar, dat ik van haar hield of hoe je al die zaken ook wilt noemen. Ze 

was me inmiddels uiterst dierbaar. Hoe lang kende ik haar eigenlijk? Het leek in 

elk geval al een eeuwigheid, misschien wel al een heel leven, zo voelde het 

althans, maar ik realiseerde me dat we het hier slechts over enige dagen 

hadden. Ik kende haar inderdaad nog maar enige dagen. Hoe kunnen gevoelens 

voor iemand in slechts een paar dagen leiden tot dat wat er hier en nu tussen 

haar en mij is gebeurd? Hoe kan iemand, die je totaal niet kent, binnen een paar 

dagen zo enorm bekend voor je zijn, dat het lijkt of je die persoon al een heel 

leven of misschien zelfs wel al vele levens lang kent? Plotseling schoot mij een 

boekje te binnen dat ik ooit eens had gelezen. Ik probeerde mij de tekst van dat 
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boekje voor de geest te halen en ik begon mij de inhoud te herinneren. De 

inhoud sloeg bijna exact op wat ik, of beter gezegd wat wij hier samen de 

afgelopen dagen hadden ervaren, vanaf het moment dat ik haar voor het eerst 

zag en ik de schok kreeg die het eerste contact met haar bij mij teweeg bracht. 

Op dat moment vroeg Helena mij: “Richard, heb jij wel eens van het begrip 

tweelingziel gehoord? Ken jij dat begrip?” Ik keek haar stomverbaasd aan. 

Opnieuw deed zich een situatie voor, die ik niet begreep, hoewel ik die 

inmiddels misschien juist wel begon te begrijpen, en die op Helena en mij 

betrekking had. Verbaasd antwoordde ik haar: “Helena, ik vroeg mij net af hoe 

het mogelijk was dat er zo’n ontzettend sterk gevoel van vertrouwen, 

verliefdheid, houden van en bekendheid tussen ons kon ontstaan na slechts 

enige dagen contact. En ik herinnerde mij ook net een boekje dat ik ooit eens 

heb gelezen over tweelingzielen en op hetzelfde moment leg jij dit begrip bij 

mij op tafel. Hoe vaak zijn onze gedachten inmiddels al volkomen gelijk 

opgegaan?” “Onafgebroken”, zei ze rustig. “Onze gedachten lopen uitsluitend 

parallel. Als ik naar je op zoek ben terwijl jij hier ergens in de omgeving 

oefeningen aan het doen bent en ik probleemloos, in één keer op je afloop als ik 

naar je toe wil, als alles wat er tussen ons is uitsluitend bekend en vertrouwd 

overkomt, als ons eerste contact bij ons beiden een schok van herkenning 

oplevert, als wij beiden op het moment dat wij elkaar in dit leven voor het eerst 

zien, eigenlijk meteen verliefd op elkaar worden, dan kan het volgens mij niet 

anders zijn, dan dat wij tweelingzielen zijn.” “Ik zat net aan precies hetzelfde te 

denken”, zei ik. “Ik neem nog maar een kop koffie”, zei ik, “wil je er ook één?” 

“Graag”, antwoordde zij. “Helena, wat versta jij precies onder het begrip 

tweelingzielen?” “Tweelingzielen zijn aan elkaar verwante zielen in de diepste 

graad, waarbij de één het mannelijk aspect en de ander het vrouwelijk aspect 

draagt. Beide zielen hebben, gescheiden van elkaar hun eigen evolutionaire 

ontwikkeling te gaan. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat reïncarnatie bestaat. 

Ooit gescheiden hebben zij maar één drijfveer en dat is om weer tot elkaar te 

komen en de meest verheven vorm van eenheid te beleven. Eenheid die gelijk is 

aan liefde en dus is iedere ziel in staat om de hoogste vorm van liefde te 

ervaren met zijn tweelingziel. De drang tot vereniging met zijn tweelingziel 

betekent voor ieder mens een altijddurende zoektocht naar die ‘ene’ tot het 

moment van de vereniging.” “Natuurlijk krijg je nooit echt het bewijs of je jouw 

eigen tweelingziel ontmoet”, zei ik. “Nee”, antwoordde Helena, “dat is waar, 

maar dat is voor mij ook niet nodig. Eigenlijk weet ik al, of beter gezegd, voel ik 

al dat het zo is en dat is voor mij voldoende.” “Je hebt gelijk, lieve Helena, ik 

sluit mij hierbij aan”, en ik kuste haar. We dronken onze koffie. We nestelden 

ons lui op de bank in de dikke kussens en Helena legde haar benen over mij 

heen. Ik begon zacht haar voeten te masseren. Na een tijdje zei ze “Wat heerlijk 
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is dat, doe je zo maar iets of masseer je gericht?” “Ik doe nu zomaar iets, maar 

het is mogelijk om gericht de voeten te masseren. Ze noemen dat 

voetreflexologie. Het is een heel oude techniek ter verbetering van de 

gezondheid of voor het behoud van een goede gezondheid.” “Beheers jij die 

techniek?” “Ja”, zei ik, “ik heb er een cursus in gevolgd.” “Wil je me dan eens 

behandelen?” “Natuurlijk, ik wil jou overal behandelen.” En weer toverde ik die 

prachtige glimlach op het gezicht van Helena. “Dat wil ik doen”, zei ik, “als jij 

nog een keer mijn rug wilt masseren.” “Nee”, zei ze, “ik zal je rug niet masseren, 

ik zal je overal masseren”, en weer leek ze te stralen. “Als ik deze afgelopen 

paar dagen, vanaf het moment dat wij elkaar op dat weggetje ontmoetten, 

probeer terug te filmen en ik zou dit aan iemand vertellen, dan denk ik dat 

niemand mij zou geloven. Ze zouden zeggen dat ik dit verzin en eigenlijk kost 

het me soms bijna zelf moeite om mij te realiseren dat dit allemaal 

werkelijkheid is. Het lijkt eigenlijk een droom.” “Ja”, zei Helena, “maar wel een 

hele mooie droom.” 

 

We keken elkaar een tijdje aan en haar gezicht kreeg een ernstige trek. “Ik ga je 

mijn verhaal vertellen, Richard. Het is moeilijk voor mij, niet omdat ik je niet 

vertrouw, maar omdat ik mij realiseer hoe onwezenlijk het in jouw oren zal 

klinken. Het begin is voor mij zo moeilijk.” Ik viel haar in de rede en vroeg of er 

ook een aanleiding is geweest waardoor er met haar gebeurd is wat er is 

gebeurd en als die er is, is het misschien een idee om daarmee te beginnen. “Ja”, 

zei ze, “je hebt gelijk, er is een aanleiding geweest.” Ze haalde diep adem, dacht 

even na en begon met haar verhaal. 

 

“Als ik naar de wereld om mij heen kijk dan lijkt het of wij in een tijd leven 

waarin de welvaart, zeker in de westerse wereld, tot ongekende hoogte is 

gestegen. Wij kunnen ons materieel gezien heel erg veel veroorloven. Het geluk 

lijkt niet op te kunnen. Velen hebben geld genoeg, hebben een mooi huis en 

sommigen hebben zelfs meerdere huizen. Wij gaan op vakantie, wij rijden in 

een auto en zo zijn er nog heel veel dingen op te noemen, waarmee je kunt 

aantonen hoe prachtig de tijd is waarin wij leven. Je zou kunnen zeggen dat wij 

eigenlijk best in een geweldige wereld en een geweldige tijd leven. Onze 

wetenschap, die inmiddels een heel hoog niveau heeft bereikt, vindt zo 

ontzettend veel uit. Ook dat lijkt niet op te kunnen. Wij verzinnen voor ieder 

probleem een oplossing. Wij reizen steeds verder en steeds sneller en steeds 

hoger en met steeds meer mensen tegelijk. Ook de medische wetenschap is al 

heel erg ver. Er is bijna geen ziekte meer waar ze geen raad mee weet. 

Medicijnen, chirurgie, preventie van ziektes, alles is mogelijk. Het is alleen 
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vervelend dat als ze de ene ziekte onder de knie hebben, er weer een andere 

ziektevorm opduikt.” Ik knikte dat ze gelijk had. Helena ging verder. 

 

“Zelfs oude ziektes komen weer terug. Maar ja, die krijgen we ook wel weer 

klein. Heel erg veel mensen vinden dus dat wij in een geweldige maatschappij 

leven. Bovendien gaat de wetenschap verder en eens zullen we alle problemen 

onder controle krijgen. Eens zal de mensheid een ‘theorie van alles’ hebben en 

dan zullen alle problemen opgelost worden. Nieuwe maatschappelijke, 

wetenschappelijke of medische problemen? Geen probleem, wij bedenken er 

wel weer wat op. Maar wij moeten steeds meer bedenken. Nieuwe problemen 

dienen zich aan en daar moeten wij dan weer wat op verzinnen. De ene ziekte is 

nog niet ‘overwonnen’ of een andere, nieuwe ziekte steekt de kop op. Zo zijn 

bijvoorbeeld de pokken nauwelijks onderdrukt of er is al weer een ziekte als 

aids.  

 

Er zijn mensen die zich in deze wereld vrij voelen. Zij hebben geleerd dat angst, 

zorgen, pijn en verdriet nu eenmaal bij het leven horen. Het is niet anders. Als 

ze een moment van eerlijkheid hebben, zijn ze misschien bereid om te 

onderkennen dat wij er nog niet helemaal zijn, maar dat moment zal beslist wel 

een keer komen. Natuurlijk, er is nog het een en ander te ontdekken, wij 

moeten voor een aantal problemen nog wat oplossingen zoeken en dan komt 

het allemaal wel goed. Maar is dat wel zo? Komt het allemaal wel goed? 

Waarom neemt overal in de wereld de intolerantie zo toe? De verharding 

tussen de wereldreligies neemt toe. De verharding tussen de mensen neemt toe 

en daarmee de irritatie en de intolerantie. De angst neemt toe. De wanhoop 

neemt toe. En voorzichtig begint onderhand iedereen zich wel eens af te vragen 

waar dit alles toe moet leiden. Waar gaat de wereld uiteindelijk uitkomen? 

Moeten wij nog wel rechtdoor? Moet ik nog wel rechtdoor? Zijn al onze 

zekerheden nog wel zekerheden? Zijn de dingen die wij altijd zo belangrijk 

hebben gevonden, echt nog wel zo belangrijk? Steeds meer mensen beginnen 

de weg kwijt te raken en voelen zich onder druk liggen. De last, de 

maatschappelijke last neemt toe. Gelukkig kunnen we daar tijdelijk wel even 

onderuit. We vluchten zo nu en dan in de alcohol, nicotine, drugs en seks. 

Natuurlijk, dat helpt even, maar niet langer dan even. Steeds vaker hoor ik 

mensen om mij heen zeggen dat het leven een ‘ratrace’ is. En dat het steeds 

moeilijker wordt om die race vol te houden. Wij zijn relatief rijk, maar zijn wij 

ook gelukkig? Levert deze weg het geluk en de rust op waar wij allemaal naar 

zoeken en de vrede waar we naar verlangen? 

 

Zonder problemen vernielen wij het ecosysteem van de aarde. We verzieken 
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het milieu. Kunnen onze kinderen straks nog wel deze aarde bewonen, of de 

kinderen van onze kinderen? Maar hoe kunnen wij ons druk maken over het 

leven van de aarde als wij ons niet eens druk maken over het leven van onze 

medemens. Miljoenen en miljoenen mensen zijn in de loop van de geschiedenis 

voor het goede doel en op grond van allerlei ‘zinnige overtuigingen en 

meningen’ afgeslacht en dat gebeurt nog steeds. Gaat deze wereld de richting 

op die werkt voor de doelen die de mensen voor ogen hebben? Vind jij oorlog 

en doodslag, diefstal en intolerantie het grootste goed op aarde? Streef jij die 

doelen na? Kun jij anderen aandoen, wat jij verschrikkelijk zou vinden als een 

ander jou dat aandeed? Zijn dat de verheven visioenen die jij over het Leven 

hebt? Is dit de richting die bedoeld zou kunnen zijn? Weet jij nog welke richting 

in deze maatschappij de juiste is en vind jij dat dit de weg is om echt gelukkig te 

zijn?” 

Het kwam er in één keer uit. Ik keek haar aan en zei: “Alles wat je zegt is waar. 

Ik heb daar eigenlijk nooit zo bij stil gestaan, maar je hebt gelijk. Maar wie 

houdt zich daar nu mee bezig? En helemaal met zo’n gedrevenheid als jij? Wie 

vraagt zich deze dingen af? “Ik”, zei Helena, “en ik vraag het mij al heel lang af.” 

Ze keek nog altijd ernstig. 

 

“Dit afvragen heeft mij een richting opgedreven, waarin ik vreselijk ongelukkig 

werd en waarin ik de weg ben kwijtgeraakt. Het heeft mij bijna gek gemaakt en 

het heeft geleid tot wat er met mij is gebeurd.” Haar gezicht straalde ernst en 

verdriet uit. “Wat is er dan precies met jou gebeurd, lieve Helena?” 
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Hoofdstuk 5 

 

 

 

Ze haalde opnieuw diep adem en zei: “Wat er met mij is gebeurd? Luister, lang 

geleden stelde ik vast door alle dingen die ik in mijn leven had meegemaakt en 

door alle dingen waar ik heel veel verdriet van ondervond, dat de mensen het 

leven niet hebben begrepen. Ik stelde vast dat de mensen volkomen de weg zijn 

kwijtgeraakt en niet meer weten hoe het leven geleefd moet worden. Niet meer 

weten wat geluk betekent, er misschien wel naar zoeken, maar niet meer in 

staat zijn om het geluk waar te nemen en het in hun leven te vinden. Overal zag 

en zie ik nog steeds strijd. Strijd in de relaties tussen mannen en vrouwen, 

strijd tussen ouders en kinderen en inmiddels heb ik ervaren dat die strijd zich 

ook afspeelt op de werkvloer. Overal zag en zie ik angst en verdriet. Mensen die 

andere mensen niet begrijpen. Mensen die het gevoel hebben door andere 

mensen niet begrepen te worden. Dit gevoel vergroot de angst en vergroot het 

verdriet en de wanhoop. En uiteindelijk leidt deze manier van leven tot het 

letterlijk verzieken van het leven.  

 

Voor mijzelf gold overigens precies hetzelfde. Ook ik had deze gevoelens, die 

mijn verdriet alleen maar groter maakten en die mij onzeker en angstig 

maakten, meer dan ik al was. Toch zag en zie ik overal eigenlijk alleen maar 

aardige mensen, mensen die zich in hun angst en verdriet afzetten tegen 

anderen. In mijn eigen wanhoop heb ik toen de arrogante beslissing genomen 

dat het zo niet verder kon en dat ik uit zou gaan zoeken hoe het wel moest, 

waar wij het niet begrepen, wat wij allemaal fout deden en wat daarvan de 

gevolgen waren, die ik dag in dag uit om mij heen zag gebeuren.” “Hoe oud was 

je toen, Helena?” “Ik was toen achttien jaar oud. Het is zes jaar geleden, dat ik in 

uiterste wanhoop die beslissing heb genomen.”  

 

Ze vervolgde haar verhaal. “Die beslissing heeft geleid tot een spirituele reis 

van zes jaar. Een reis die mij heeft gevoerd door de meest gruwelijke en 

godverlaten gebieden van mijn geest en mijn ziel, gebieden waarvan ik nooit 

heb geweten dat ze bestonden. Het is een reis geweest waarin ik mijzelf 

volledig heb moeten afbreken, afbreken tot op de bodem. Daarna volgde een 

proces waarin ik mijzelf weer heb moeten opbouwen, maar dan volgens andere 

principes. Het is een reis geweest waarin ik de enorme rotsachtige korst die om 

mijn ziel lag met mijn nagels en tanden heb moeten wegwerken. Tijdens deze 

reis heb ik vaak, volkomen wanhopig, de behoefte gehad om terug te keren 
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naar mijn uitgangspunt, terug naar mijn oude plek. Maar ik was inmiddels ook 

de weg terug kwijtgeraakt en ik kon dus alleen maar verder. Deze reis heb ik 

zonder enige hulp en zonder dat iemand er iets van wist, gemaakt. Ik durfde 

hier met niemand over te praten. Na een reis van zes jaar kwam ik tenslotte 

terecht in een gebied waar de duisternis, de kou en de grootste ellende 

verdwenen waren en waar de temperatuur aangenamer was en ik weer 

enigszins een hand voor ogen kon zien. Ik kwam een beetje tot rust. Ik bevond 

mij voor een begroeide muur die tot in de hemel reikte. Deze hindernis was niet 

te nemen voor mij. Ik voelde dat mijn reis het laatste deel was ingegaan maar ik 

kon niet verder. Maanden en maanden heb ik langs deze muur gezworven maar 

ik kon er niet langs, niet doorheen en niet overheen.”  

 

“Hoe heb je dit in hemelsnaam volgehouden?” “Ik had geen keus, het was erop 

of eronder.” “Maar hoe heb je het volgehouden?” “Blijkbaar had ik net genoeg 

innerlijke kracht in huis om niet te bezwijken. Richard, ik weet dat ik niet de 

enige ben op deze wereld die iets dergelijks ondergaat en ik weet dat er heel 

wat mensen onderweg wel bezwijken. Met mijn studie heb ik dat zelf kunnen 

waarnemen.” Ik keek haar aan en kon alleen maar ontzag voelen voor dat, waar 

Helena al die jaren alleen voor had gestaan en de enorme kracht die ze had 

moeten opbrengen om deze spirituele reis te kunnen overleven. “Hoe ben je 

verder gekomen? Wat betekende die muur, die je niet kon passeren?”  

 

Helena vervolgde haar verhaal. “Uiteindelijk ben ik in mijn wanhoop gaan 

zoeken en zoeken. Ik ben gaan lezen, lezen en nog eens lezen. Ik kwam boeken 

tegen van andere mensen, ook boeken van lang geleden, die mij duidelijk 

maakten, dat anderen eenzelfde strijd hadden gestreden en eenzelfde soort reis 

hadden gemaakt. Deze mensen waren aan het eindpunt van hun reis gekomen, 

hoewel ik inmiddels weet, dat deze reis eigenlijk nooit eindigt. Doordat ik 

erover kon lezen, begreep ik dat datgene wat mij was overkomen niet uniek is. 

Dat zo nu en dan mensen door de omstandigheden ‘uit de ballenbak’ worden 

gewerkt en ernaast terechtkomen. Losgekomen van de invloeden van de 

ballenbak, van de maatschappij, van onze culturele waarden, doorzien ze de 

werking van deze waarden en komen ze erachter hoe het niet moet en 

daardoor ook hoe het wel moet. Al duizenden en duizenden jaren overkomt dit 

mensen en velen hebben dit ook ergens vastgelegd. Nog altijd bevond ik mij 

echter voor de enorme, onneembare muur. Nog steeds zag ik op geen enkele 

wijze kans om deze hindernis te passeren.  

Uit de boeken die ik las begreep ik dat ik geduld moest hebben en dat je het 

laatste stuk van de reis niet op eigen kracht kunt maken en dat het je, als de tijd 

daar is, wordt geschonken. Daar legde ik mij bij neer. 
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In februari van vorig jaar, terwijl ik buiten bij het meer stond met een harde 

wind en achttien graden onder nul, braken de ankerkettingen van het scheepje 

waarop ik mijn reis had gemaakt. Ik hoorde ze breken. Ik zag hoe een enorme 

poort in de muur, een poort die ik daarvoor niet had kunnen waarnemen, zich 

opende en hoe mijn scheepje omhoog werd getrokken en door deze poort 

dreef. Aan de andere kant van de muur ging ik steeds hoger en hoger en dreef 

een nieuwe wereld binnen. Weken en weken heb ik in volkomen verbijstering 

aanschouwd wat ik aan die andere kant zag en voelde. Het laatste deel van mijn 

reis was mij, volkomen onverwacht, geschonken. Mijn leven is sindsdien 

ontzettend veranderd. Ik begrijp nu waarom de dingen in het leven niet 

werken. Ik begrijp hoe het niet moet en ook hoe het wel moet. Ik zie verbanden 

tussen de dingen. Ik zie hoe het één leidt tot het ander. Ik zie hoe alles fout gaat 

en waarom alles fout gaat en hoe tevens niemand, maar dan ook niemand, 

schuldig is. 

De invloed van deze ommekeer is enorm. Mijn lichaam past zich aan aan deze 

verandering. Ik voel dat mijn kwalen langzaam aan het oplossen zijn. Angsten, 

waar ik de afgelopen zes jaar heel veel last van heb gehad, zijn verdwenen. 

Geestelijk heb ik het gevoel onkwetsbaar te zijn. Uit de boeken die ik heb 

gelezen, heb ik begrepen dat dit bekende verschijnselen zijn bij allen die uit de 

ballenbak zijn gevallen. Bij alle mensen die niet meer van deze wereld zijn, 
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maar wel in deze wereld staan. Ook daarin volg ik slechts het patroon van al 

mijn voorgangers. 

 

Naast verbijsterende, wonderlijke en fantastische ervaringen heb ik gemerkt 

dat aan dit pad ook een schaduwzijde zit. Iedere dag en overal zie ik mensen 

met gebogen ruggen, voorovergebogen zware hoofden, mensen die letterlijk 

gebukt gaan onder het leven, die angst hebben, kapot gaan van verdriet, 

teleurstelling en verbittering, die ziek geworden zijn door de druk van het 

leven. Mensen, die de ‘ratrace’ niet kunnen bijhouden en het niet meer snappen 

en zien zitten. Tevens heb ik inmiddels gemerkt hoe moeilijk het is om mensen 

hierover te benaderen. De werking van de oude wereld zit in ieder atoom van 

iedere cel van elke vezel van hun hele systeem, zoals de werking van de nieuwe 

wereld inmiddels in mijn totale systeem is verankerd. Als ik er met hen over 

praat, en dat probeer ik dan zo subtiel mogelijk en zonder te vertellen wat 

mijzelf is overkomen, kijken ze me meewarig aan en zeggen dat ik niet van deze 

wereld ben. Als ik ze dan vraag of zij vinden dat deze wereld misschien wel niet 

meer van deze wereld is, schudden ze hun hoofd en gaan weer verder met dat 

waar ze mee bezig zijn. Het laat mij echter geen seconde meer los om te 

proberen anderen te overtuigen dat het leven zoals het geleefd wordt, volgens 

onze huidige maatschappelijke en culturele waarden, niet werkt en alleen maar 

leidt tot angst, lijden, verdriet, verbittering en ziekten. 

 

Wel, lieve Richard, ik weet niet hoe ik je op andere wijze duidelijk kan maken 

wat er met mij is gebeurd. Kun je me een beetje volgen en begrijp je nu waarom 

ik mij zo nu en dan een alien voel?” 

 

Ik keek Helena aan en wist van verbijstering eigenlijk niet wat ik moest zeggen 

of hoe ik moest reageren. Ik voelde de diepte van haar verhaal. Ik had het niet 

zelf meegemaakt. Ik had die ervaring niet ondergaan en toch voelde ik de 

diepte en het gewicht van haar verhaal. Ik keek haar aan. Ze keek mij 

gespannen aan en haar ogen glinsterden van het vocht.  

 

“Ja, Helena, ik denk dat ik begrijp wat je me hebt verteld. Ondanks dat ik niet 

heb beleefd wat jij hebt doorgemaakt, denk ik dat ik het begrijp. Ik voel het 

gewicht van jouw verhaal. Ik begrijp de strijd die je hebt gevoerd, alleen, in 

grote eenzaamheid en ik ben diep onder de indruk van de kracht die je hebt 

weten op te brengen. Voor zover ik al niet onder de indruk was van de mens 

Helena, ben ik dat nu op iedere mogelijke manier die je je maar kunt 

voorstellen. Hoe heb je deze last zo lang, zo alleen kunnen dragen?” 
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Ik pakte haar beet en drukte haar stevig tegen me aan. Ik hoorde hoe ze met 

haar hoofd tegen mijn borst zachtjes huilde. Toen ze een beetje tot rust was 

gekomen, vroeg ik haar hoe ze het al die jaren had gedaan met haar studie en 

met haar werk nu. “Hoe heb je het in godsnaam volgehouden?” “Vaak was 

zowel de studie als later mijn werk eerder een afleiding dan een belasting. Het 

was toen eerder makkelijker om het te combineren, dan in de tijden dat ik niets 

om handen had. Helena draaide zich om en ging tegen mij aanliggen op de grote 

comfortabele bank met de dikke kussens. Ik streelde met mijn handen door 

haar blonde haren. “Zal ik nog wat te drinken halen?”, vroeg ik. Beiden hadden 

we wel zin in wat lekkers en ik pakte een aantal flessen en een karaf water en 

zette die op het tafeltje. “Hoe voel je je nu je het eerste stuk hebt verteld? Lucht 

je dat op?” Ze knikte. “Ik kan me bijna niet voorstellen dat je het niet een 

vreemd verhaal vindt, misschien vind je het wel iets om mij te veroordelen of 

om mij raar of eng te vinden.” “Raar? Eng? Vreemd? Nee, dat kan ik niet zeggen. 

Ik voel meer voor de begrippen lief, mooi, sterk, dapper. Maar hoe heb je dat 

wat je hebt ervaren op die dag in februari hier bij het meer nu verwerkt? En 

wat mij meer intrigeert, hoe heb je dat kunnen inpassen in jouw leven. Wat 

heeft dit voor jou betekend. Kun je daarmee leven en kun je met die kennis 

overweg in het dagelijkse leven?” “Dat was in het begin heel moeilijk, maar ik 

heb daar een pad in gevonden. Ik zal proberen je uit te leggen hoe ik inmiddels 

de dingen zie, waar ik in die zes jaar lange reis tegenaan ben gelopen, hoe ik de 

dingen heb ervaren en wat ik ervan heb geleerd. Uiteindelijk heeft dat geleid tot 

wat er met mij is gebeurd. Ik ben uit de ballenbak gevallen, waardoor ik de 

werking zie van de maatschappelijke en culturele invloeden op de mens, met 

alle gevolgen die deze hebben op het leven. Ik ben los van de invloeden van de 

ballenbak en daarom is het mij toegestaan een nieuwe wereld te betreden. Ik 

heb geen nieuwe ontdekking gedaan. Wat ik heb ervaren, hebben duizenden en 

duizenden voor mij ervaren in alle achter ons liggende, duizenden en 

duizenden jaren. Ik heb niets nieuws ontdekt. Ik heb alleen deze kennis en dit 

weten, die diep, heel diep in mijzelf opgeslagen liggen, van het deksel ontdaan. 

Ik heb deze kennis ‘ontdekseld’ en dus in mijzelf ontdekt. Deze kennis ligt in 

iedereen. Deze kennis is het bezit van iedereen. Ik vertel je met dit verhaal niet 

meer en niet minder dan slechts ‘mijn weg’. Ik zal proberen dit via beelden, via 

verbeelding van omstandigheden en situaties, te vertellen. Het zijn mijn 

ervaringen en deze ervaringen zijn niet aan anderen over te dragen omdat het 

ervaringen zijn. Bij deze ervaringen horen belevingen en die kan ik dus ook niet 

overdragen. Ik vertel het dus, zoals ik het heb beleefd.”  

 

“Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt”, zei ik. “Meerdere mensen hebben een 

dergelijke ervaring gehad, maar het blijft altijd een unieke gebeurtenis. Voor 
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ieder mens zal deze weg anders zijn en ieder mens zal deze ervaring anders 

beleven. Is dat wat je bedoelt?” Helena knikte en vervolgde haar verhaal.  

 

“Inderdaad, ieder mens heeft zijn eigen weg te gaan. Geen weg is beter of 

slechter dan een andere weg. Iedere weg is alleen anders. Er zijn vele wegen die 

naar Rome leiden. Mijn weg is misschien interessant omdat ik daarmee een 

doel, mijn doel, heb bereikt. Mijn weg heeft voor mij gewerkt. Met mijn weg ben 

ik in Rome aangekomen. En daarmee wordt het enige aangegeven wat 

belangrijk is. Goed of slecht is niet interessant. Het enige wat interessant is, het 

enige wat telt, is of iets werkt. Als iets voor jou werkt, kun je het voor jou goed 

noemen. Om vast te kunnen stellen of iets werkt of niet werkt, moet je je dus 

eerst afvragen wat het doel zal zijn dat je wilt bereiken. Je moet eerst een doel 

voor ogen nemen. Ben je niet gedreven om een doel te bereiken, in welk opzicht 

dan ook, dan hoef je je ook niet af te vragen welke weg je moet nemen. Dan leef 

je er dus vrolijk op los, gewoon lekker, doelloos en ook dat zou op zich een doel 

kunnen zijn, om er gewoon doelloos op los te leven, maar wat je ook doet en 

hoe je ook leeft, alles wat je doet en hoe je het doet, heeft consequenties. Jij 

bepaalt hoe je door het leven gaat. Je moet niets. Dat is zeer essentieel. Niets 

moet. Wie wel zegt dat er van alles moet, heeft het niet begrepen. Niets moet, 

maar alles wat je doet, heeft wel consequenties. Aangezien jij degene bent die 

bepaalt of je iets gaat doen of niet gaat doen en hoe je de dingen doet, zijn de 

consequenties voor jou en die vallen dus binnen de wetten van de door jou 

gekozen levensweg, waarbij er nogmaals geen slechte of goede wegen zijn. 

Richard, begrijp je wat ik bedoel?” Ik knikte. “Hoe het nu komt dat er mensen 

zijn die leven zonder zich ergens druk over te maken en die meegaan in de 

stroom van het leven zoals die zich aandient, ongeacht wat die stroom is, en 

hoe het nu komt dat er mensen zijn die dingen in het leven beginnen waar te 

nemen waarvan ze denken dat ze niet kloppen, dat deze dingen ‘werking’ 

geven, een gevoel van onrust, is in eerste instantie waar alles om draait. 

Mensen die beginnen te voelen en vast beginnen te stellen dat er dingen niet 

kloppen en die langzaam maar zeker de behoefte krijgen om te gaan zoeken 

naar een andere weg, omdat ze zijn vastgelopen op de oude weg. Ze voelen dat 

er iets is wat brandt, wat werking geeft, ergens heel diep van binnen. Dan is het 

er wel en dan is het er niet. Zo nu en dan worden ze erdoor overvallen, zonder 

te weten wat het is. Het maakt ze onrustig, angstig. Het begint ze op te drijven. 

Ze worden erdoor geplaagd. Zij zijn de ballen, die, altijd door omstandigheden 

gedreven, in de grote bak beginnen te bewegen. Ze rollen naar links, ze rollen 

naar rechts, ze botsen tegen andere ballen aan, waardoor ze weer van richting 

veranderen. Dit bewegen van deze ballen in de enorme ballenbak, waar 

miljarden en miljarden andere ballen liggen, blijft niet onopgemerkt. Ze botsen 
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tegen andere ballen aan en deze ballen hebben hier een mening over en zullen 

hier zeker op reageren. Waar het om gaat is dat mensen voortgedreven worden 

om te gaan bewegen. De behoefte om op zoek te gaan en het gegeven dat ze 

gaan bewegen om te gaan zoeken, is de basis en de oorsprong van iedere 

spirituele reis.  

 

De behoefte om te gaan zoeken is gebaseerd op het feit dat zij de werking 

voelen van dat wat ik ‘Het Grote Plan’ noem. Het Grote Plan is voor mij alles wat 

er opgeslagen ligt in de blauwdruk van het leven. Deze werking is een 

natuurlijk principe. Het begrip ‘natuurlijk principe’ of ‘de werking volgens de 

wetten van de natuur’, spreekt mij het meest aan. Anderen spreken van 

‘kosmisch of goddelijk principe’. Het feit dat ze daardoor gaan bewegen brengt 

ze in conflict met een ander principe, het ‘maatschappelijk of cultureel 

principe’. 

 

Helena begon met steeds meer enthousiasme te vertellen. Ik onderbrak haar en 

vroeg of ze door wilde gaan met vertellen of dat ze even wilde stoppen of 

misschien een stuk wilde wandelen. Dan kon ze tijdens het wandelen ook 

verder praten. Ze zag er inmiddels moe uit. “Hoe laat is het?”, vroeg ze. “Het is 

twee uur. Heb je zin om vanavond een saunabad te nemen, dan zal ik je ook 

weer masseren?” “Het saunabad is prima, we draaien de massage alleen om, ik 

masseer vanavond jou.” “Oh, dat lijkt me heerlijk. Laten we dan zo de kachel 

aan gaan maken.” 

 

We bleven nog even liggen op de bank en ik streelde de blonde haren van 

Helena. Ze sloot haar ogen en dommelde een beetje weg. Terwijl Helena in 

diepe rust op mijn schoot lag en ik haar haren zacht streelde, keek ik naar de 

prachtige natuur van deze omgeving. Ik dacht na over de woorden van Helena 

en ik wist eigenlijk niet zo goed hoe ik dit alles moest plaatsen. Hoe is de 

werking van de natuur waar zij het over heeft? Waarom overkomt sommige 

mensen dit en anderen niet? Waarom begrijpen sommige mensen dit soort 

verhalen, ook al hebben ze het zelf niet meegemaakt en verklaren andere 

mensen je volkomen voor gek? Heeft dat ook niet te maken met het feit dat 

sommige mensen zich niet afvragen wat er gebeurt in het leven, mensen die 

niet bewogen zijn door het verdriet van al die mensen zoals Helena het 

beschreef. Wat kan ik mij daar zelf bij voorstellen? Hoe diep gaat dit gevoel 

voor mij? Ik ben best wel bewogen met het lot van anderen, maar zou ik ziek 

kunnen worden van alle ellende in de wereld? Zou ik zo gedreven kunnen 

raken als Helena en besluiten m’n eigen leven volkomen omver te gooien en te 

gaan zoeken naar de oorzaak waarom het zo’n puinhoop is in de wereld? Wat 



43 
 

moet ik me eigenlijk bij die puinhoop voorstellen die zij beschreef? Hoe zie ik 

dat eigenlijk zelf? Veel mensen zijn ontevreden maar is dat niet hun eigen 

schuld? Ik dacht daar diep over na en mijn eerste reactie was dat dat wel hun 

eigen schuld was, maar om één of andere reden ging ik daar ook weer aan 

twijfelen. Maar waarom ik daar aan ging twijfelen was eigenlijk ook weer niet 

duidelijk. Het was meer een gevoel, diep van binnen en ongrijpbaar. Ik 

realiseerde me dat het begin van haar verhaal al een hoop vragen en eigenlijk 

wat chaos in mijn hoofd veroorzaakte. “Richard waar zit je aan te denken?”, 

vroeg Helena. Ze keek mij aan met haar mooie donkere ogen en ik zei dat ik 

haar verhaal probeerde op mij in te laten werken en dat het al minstens tien 

vragen had opgeroepen waar ik geen antwoord op kon geven. Ook vertelde ik 

haar dat ik mij probeerde voor te stellen wat de impact op mij was van nog 

maar het begin van haar verhaal en dat het eigenlijk nu al de nodige chaos 

veroorzaakte zowel in mijn hoofd, mijn denken, als in mijn gevoel. Helena 

glimlachte. “Kun je en wil je nog wel naar de rest van mijn verhaal luisteren, 

Richard? Dit is nog maar het begin.” Zonder aarzelen antwoordde ik haar dat ik 

absoluut het hele verhaal wilde horen. Ik vertelde haar dat ik al die tijd 

eigenlijk geen idee had gehad wat ze mij had willen vertellen en dat ik al 

helemaal niet het idee had gehad dat het ook maar een beetje deze kant op zou 

gaan. Hoewel deze kant? Wat deze kant dan uiteindelijk ook mag inhouden. “Ik 

ben inmiddels wel heel nieuwsgierig naar waar je uiteindelijk gaat uitkomen en 

wat ik ervan begrijp en wat ik ermee kan. Ik begrijp dat je hebt vastgesteld dat 

wij, alle mensen in de wereld, behalve die paar die uit de ballenbak zijn 

gevallen, het allemaal verkeerd zien, allemaal het leven niet begrijpen en 

daarom deze puinhoop en chaos in de wereld veroorzaken. Dat is nogal een 

conclusie. Ieder mens is dus blijkbaar afgeweken van waar ze niet van hadden 

mogen afwijken. Iedereen is dus blijkbaar blind voor hoe het zou moeten zijn. 

Ze zien dus blijkbaar niet wat jij wel hebt gezien, ze horen niet wat jij wel hebt 

gehoord. De vraag is, zonder dat ik je veroordeel, of iedereen gek is of dat jij gek 

bent. Begrijp me goed, lieve Helena, ik zeg niet dat je gek bent, maar wat weegt 

zwaarder, het inzicht van nagenoeg alle mensen die deze aarde bewonen of het 

inzicht van een aantal mensen die ergens uit zijn gevallen? Begrijp je dat ik 

kritisch probeer te blijven, zonder nu een oordeel te vellen?” “Ja”, zei Helena, 

“en ik verzoek je om vooral uiterst kritisch te blijven. Jij bent de eerste aan wie 

ik mijn verhaal vertel en dat doe ik omdat ik je volledig vertrouw. Bovendien is 

het voor mij ook een test of dat wat ik voel, wat ik zie, wat ik hoor, wat ik ruik, 

wat eigenlijk opgeslagen ligt in iedere vezel van mijn systeem, door mij aan 

iemand anders begrijpelijk gemaakt kan worden. Misschien struikel ik 

halverwege zelf wel over vragen van jou die ik niet kan beantwoorden en dat 

geeft mij dan ook een indicatie hoe zwaar het eigenlijk voor mij is. Of ik er wel 
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of niet iets mee moet gaan doen en of ik nu wel of niet een beetje gek ben. Als ik 

jou kan overtuigen op een begrijpelijk niveau dan betekent dat een hele hoop 

voor mij. Ongetwijfeld zijn er wel een aantal zaken die ik je zal noemen en die je 

zal moeten aannemen of niet. Dingen die niet te bewijzen zijn en die door jouw 

gevoel wel of niet geaccepteerd kunnen worden. Als je ze kunt accepteren, 

betekent dat overigens weer niet dat iedereen ze kan accepteren. Maar al kan ik 

maar een handjevol mensen bereiken, die door mijn verhaal met zichzelf aan de 

slag gaan en het misschien weer uitdragen aan anderen, dan heb ik mijn doel 

bereikt. Een handjevol is genoeg en als die ook weer een handjevol kunnen 

bereiken, waaiert het uit als de kring in het water die ontstaat als je een steen 

in het water gooit. 

 

“Ik wil je nog één ding vragen”, zei ik. Ik pakte een papiertje waar ik wat op had 

gekrabbeld. Ik las het haar voor “Wat bedoel je met de behoefte om te gaan 

zoeken is gebaseerd op het feit dat zij de werking voelen van ‘Het Grote Plan’?” 

“Dit is, zoals ik al eerder zei, een natuurlijk principe. Het feit dat ze daardoor 

gaan bewegen brengt ze in conflict met een ‘maatschappelijk, cultureel 

principe’.” “Ik kan daar helemaal geen touw aan vastknopen. Ik kan mij er niets 

bij voorstellen en ik begrijp er dus helemaal niets van.” “Ik zal je dat proberen 

uit te leggen, maar niet nu. Ik wil nu stoppen, nee eigenlijk wil ik doorgaan. Ik 

voel dat ik je ermee kan bereiken en dat je er open voor staat, dus ik zou het 

liefst doorgaan tot ik je alles verteld heb, maar dat is niet goed, niet voor jou en 

niet voor mij. Juist dit stukje heeft te maken met jouw gevoel. Het is een niet te 

bewijzen stelling die je aanspreekt of niet aanspreekt. Als je hier struikelt en er 

niets mee kan, is het de vraag of de rest van mijn verhaal nog zin heeft. Wij gaan 

zo de sauna aanmaken” zei Helena, terwijl ze hiermee subtiel haar onderwerp 

afsloot. “Ik ben benieuwd naar jouw massage. Krijg ik een speciale massage?” 

“Ja”, zei ik. “Ik had een vriend die uit India kwam. Hij is een grootmeester in 

yoga. Ik heb heel veel van hem geleerd en via de yoga ben ik uiteindelijk 

terechtgekomen bij de qigong. Dat sprak me toch nog meer aan. Van die vriend 

heb ik een massagevorm geleerd die de banen van de grote meridianen 

behandelt en waarbij daarna de massage wordt afgesloten met een 

gezichtsmassage. Het werkt enorm ontspannend. Je zou daarna in slaap kunnen 

vallen en misschien slaap je zelfs al voordat ik klaar ben met de massage”. “Dat 

moet wel heel lekker zijn”, antwoordde Helena. “Je zei dat je die vriend had, is 

die vriend je vriend niet meer?” “Jazeker, hij is nog altijd mijn vriend en dat zal 

hij ook altijd blijven, maar hij is vertrokken naar Canada. Zo nu en dan komt hij 

terug naar Nederland en dan spreken wij altijd samen af.” Inmiddels waren wij 

al pratend aangekomen bij het huisje van de sauna en begonnen met kleine 

takjes de oven aan te maken. Al snel was er een groot vuur in de kachel en toen 
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het vuur goed brandde, deden wij er grote blokken hout in, zodat het vuur 

voorlopig uren kon branden. Toen wij terugliepen naar het huis, zei Helena dat 

zij, als ik er iets voor voelde, mij morgenochtend heel vroeg een heel bijzondere 

plek wilde laten zien op ongeveer een uur wandelen hier vandaan. We zouden 

dan wel heel vroeg op moeten want het was belangrijk dat we er waren voordat 

de zon volledig op was gekomen. “Met dit weer is het daar zo heel vroeg in de 

morgen net het landschap van een sprookje”, zei Helena. “Hoe laat moeten we 

weg”, vroeg ik. “We gaan om half vier lopen en dan zijn wij er om ongeveer half 

vijf. Dat is het mooiste moment om daar te zijn. Vind je dat te vroeg of 

vervelend?” “Nee, het is voor mij geen enkel probleem. Ik sta thuis iedere 

morgen om vier uur op en doe dan ongeveer een uur mijn oefeningen. Het 

enige wat mij misschien wat minder aanstaat, is dat ik mijn plekje naast jou in 

bed moet verlaten, tenminste ervan uitgaande dat ik vannacht bij jou slaap. 

Natuurlijk slaap jij bij mij, naast mij en met mij”, antwoordde Helena terwijl ze 

weer die prachtige glimlach tevoorschijn toverde. “Bovendien hoef je er niet 

alleen uit, ik zal je wel een zetje geven. Het is wel verstandig om vanavond al 

voedsel en drinken klaar te maken. Dan kunnen we morgen na het douchen 

meteen vertrekken en eten en drinken we wel wat onderweg. Misschien kun je 

mij op die plek vast wat leren van de qigong-oefeningen, want voordat je terug 

gaat naar Nederland wil ik ze kennen en beheersen.” “Ja”, zei ik, “dat doe ik 

zeker graag voor je, laten we een schriftje en een pennetje of een potloodje 

meenemen, dan kun je ook wat aantekeningen maken.” 
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Hoofdstuk 6 

 

 

 

Na het eten gingen we naar de saunacabine en genoten van de werking van de 

hitte op het lichaam. Het zweet gutste uit mijn lijf en om dat zo naakt te ervaren 

was buitengewoon prettig. Helena sloot haar ogen en zat doodstil en rustig 

ademend te genieten van de hitte. Ik bekeek haar in haar ‘naaktzijn’ en 

concludeerde nogmaals dat zij een bijzondere schoonheid bezat. Ik had de 

behoefte om haar dat te vertellen, maar ik realiseerde mij dat ik daarmee de 

enorme rust van dit bijzondere moment zou verstoren. Dus ik besloot te 

zwijgen en te genieten van het observeren van deze bijzondere, jonge, mooie 

vrouw. Na twintig minuten werd de warmte niet meer echt lekker en ik stelde 

Helena voor om te gaan zwemmen. Samen liepen we naar het meer en 

sprongen in het water. We maakten opnieuw ons rondje naar het midden van 

het meer en keerden terug naar de steiger. Toen we voor de tweede keer in de 

sauna zaten vroeg Helena op een gegeven moment: “Richard, waar denk je 

aan?” “Ik denk aan jouw laatste opmerking van vanmiddag over de werking van 

het grote plan en de culturele en maatschappelijke invloeden. Die laatste 

opmerking houdt mij bezig. Wil je mij niet uitleggen wat je ermee bedoelt?” 

“Nee”, antwoordde Helena, “Dit is een essentieel deel van mijn verhaal van hoe 

ik het gezien heb. Ik wil je dat niet nu even snel uitleggen, maar we kunnen er 

wel morgenochtend als we gaan wandelen over praten. Als je je goed genoeg 

voelt heb ik een wandeling voor je, waarbij we pas ’s avonds weer terug zijn en 

waarbij ik je de meest fantastische plekken kan laten zien die hier zijn. Heb je 

daar de moed voor? Je bent per slot van rekening een sportman, dus dat zou je 

aan moeten kunnen.” “Hoeveel kilometers lopen is het?” “Ongeveer twintig 

kilometer.” “Wel dat ben ik niet echt gewend, maar ik zal mijn best doen en ik 

neem je voorstel aan. Zal ik je nadat we straks gezwommen hebben de massage 

geven, hoewel het misschien ook een idee is dat ik dat morgen doe na het 

wandelen?” “Nee, vanavond mag jij mij masseren en morgen masseer ik jou. Ik 

ben een wandelaar en ik denk dat ik het er morgen beter van afbreng dan jij”, 

zei Helena. “Dat is niet uitgesloten, maar we zullen zien. Ik neem je voorstel 

aan.” Na het zwemmen gaf ik Helena een voetreflexmassage en besloot haar een 

andere keer de meridianenmassage te geven. Terwijl ze genoot van de massage, 

stelde ik haar voor om haar te trakteren op een etentje ergens in een restaurant 

in de buurt. Ik vroeg haar of er een aardig restaurant was, iets met een beetje 

romantiek. Helena dacht na en zei: “Ja, ik heb dan een voorstel om naar de 

waterval te rijden waar ik morgen ook met jou heen wil wandelen. Die waterval 
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is vrij uniek voor dit gebied, omdat het verval groot is. Er loopt door dit gebied 

een rivier die juist hier nogal hard stroomt en prachtige stukjes heeft. Ook dat 

wil ik je morgen laten zien. Bij die waterval, de enige hier in deze streek, is een 

goed restaurant omdat het natuurlijk een attractie is voor deze omgeving en 

per auto bereikbaar is. We kunnen daar straks heen rijden en daar gaan eten. 

Aangezien het nu het zomerseizoen is en het drukker is dan normaal kan ik 

beter even bellen en een tafel voor twee personen reserveren, zodat we er 

zeker van zijn dat we daar kunnen eten. Ik ben er al een paar keer eerder 

geweest en toen was het best druk.” “Prima”, zei ik, “dat lijkt me een goed idee.” 

Helena belde en reserveerde een tafeltje voor twee. Na een half uur stapten we 

in de auto en reden weg. De wegen waren zoals ik me herinnerde van de reis 

naar het huisje van de ouders van Helena: zand en grint en hier en daar was het 

wegdek provisorisch wat meer verhard. We schoten daarom niet echt op. “Mag 

ik je iets vragen, Helena?” Ze knikte. “Je zei dat veel mensen, net als jij zelf, 

gedreven door hun omstandigheden zijn gaan rollen of gaan bewegen in die 

ballenbak. Wat waren jouw omstandigheden? Wil je daar iets over vertellen?” 

Ze knikte opnieuw. Ze begon haar verhaal. “Ik kom uit een gezin waar ik de 

ervaring heb gehad dat ik liefde en warmte heb gemist. Ik wil niet zeggen dat ik 

die niet heb gekregen, maar ik heb het zo ervaren. Mijn vader was altijd bezig 

met zijn bedrijf. Hij heeft een groot bedrijf en hij handelt in hout. Hij is rijk en 

altijd ergens mee bezig, behalve met zijn gezin. Ik ben de jongste van drie 

kinderen en een nakomertje. Ook mijn moeder had inmiddels een hele hoop 

andere bezigheden en niet veel tijd meer voor mij. Mijn twee oudere zusjes 

waren te oud voor mij en leefden hun eigen leven. Ik heb daar altijd onder 

geleden. Natuurlijk is dat gevoel van lijden en verdriet wat ík erover voelde. 

Natuurlijk zijn er kinderen die daar anders mee omgegaan zouden zijn. Ik leed 

daaronder. Mijn ouders kregen ook steeds vaker ruzie, met name over 

materiële dingen. Er was geld genoeg maar de strijd over geld en dat soort 

zaken ontbrandde steeds vaker en steeds heftiger. Ik kon daar niet tegen. Zo 

dreef ik weg, weg uit de ellende die ik zag en begon ik toen ik ouder werd om 

mij heen te kijken. Eigenlijk zag ik bijna overal hetzelfde. Mensen die strijd 

voerden met elkaar. Vaak vond ik dat het eigenlijk om niets ging, maar anderen 

zagen dat anders. Ik zag dat op school, ik zag dat tijdens mijn studie en ik zie 

het nu op mijn werk. Overal is strijd en het begon mij te intrigeren. Meestal 

waren die mensen in mijn ogen helemaal niet zo slecht, maar vaak reageerden 

ze verbitterd en verbeten. Op een gegeven moment merkte ik dat de basis van 

hun handelen angst was. Toen ik ongeveer vijftien was, merkte ik dat bij mijn 

ouders. Eigenlijk bij allebei. Hoe kunnen volwassenen die zo rijk zijn en alles 

hebben angst hebben? Dat begreep ik niet en dat intrigeerde mij. Ik ging letten 

op andere mensen en merkte dat ook daar vaak een vorm van angst aanwezig 



48 
 

was. Ik kwam erachter dat het een spel was om de macht, macht over elkaar en 

de angst die dat voortbracht. De gedrevenheid om te overheersen en tevens de 

angst om overheerst te worden. Ik kwam met een schok tot de conclusie dat de 

wereld een jungle is, waar de macht van de sterkste heerst. Ondanks al onze 

regeltjes en wetjes en onze zogenaamde beschaafde cultuur zijn wij in wezen 

barbaren en later ontdekte ik dat wij zelfs vampiers zijn, althans, dat wij leven 

als vampiers. De schok was groot en ik zou en ik moest te weten komen 

waarom wij in deze jungle leefden en nog steeds leven. Ik geloofde niet, en 

eigenlijk wist ik dat ook diep van binnen, dat dit de bedoeling van het leven kon 

zijn. Waarom waren wij dan ergens de weg kwijtgeraakt? En dit geldt dus, zoals 

ik het voel, voor ieder mens. Wij zijn allemaal de weg kwijt en verkeren 

onafgebroken in strijd met wie dan ook. Het spel van macht en angst heerst in 

deze jungle en dit gebeurt vierentwintig uur per dag. Deze ontdekking was 

schokkend en ik zou en moest de oplossing vinden.” “En die oplossing heb je 

ontdekt?”, vroeg ik haar. “Dat weet ik niet, ik heb een oplossing ontdekt, ik weet 

niet of er ‘de oplossing’ is. Voor mij is mijn oplossing een oplossing. Ik denk dat 

er meer mogelijkheden, meer wegen zijn om erachter te komen waar ik achter 

ben gekomen. Ik denk dat ik begrijp hoe het werkt en waarom het zo werkt. Ik 

ben niet de enige die erachter is gekomen, door alleen maar naar het leven om 

mij heen te kijken en te zien dat er ergens iets mis is gegaan. Volgens mij kun je 

stellen, althans ik heb die illusie, dat de mens er niet op uit is om in angst te 

leven. Volgens mij is de mens er niet op uit om te leven in een wereld die als 

een jungle is en waar het recht van de sterkste geldt. Volgens mij zoekt de mens 

naar rust, naar liefde, naar warmte en niet naar angst.” Dat sprak mij aan en ik 

zei dat ik dat helemaal met haar eens was. “Dank je”, zei ze. “Je vroeg me naar 

de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat ook ik ben gaan rollen of ben 

gaan bewegen in die ballenbak. Wel, Richard, dit waren mijn omstandigheden 

die ertoe hebben geleid dat ik in beweging ben gaan komen en zes jaar geleden 

bewust begon met mijn spirituele reis. Als ik vooraf had geweten wat dat voor 

impact zou hebben op mijn leven, weet ik niet zeker of ik toen deze reis zou zijn 

begonnen.” Dit was weer zo’n moment dat ik verdriet voelde diep van binnen in 

Helena. Ik zag het aan haar ogen. Ik zag het aan de blik in haar gezicht. Ik zag 

het aan haar hele wezen. We zwegen allebei. “Wil je even stoppen?”, vroeg ik 

haar. “Zullen we even een klein stukje lopen?” Ze schudde van nee en 

glimlachte. “Het gaat”, zei ze. “Het feit dat jij nu hier zit en bij me bent is genoeg. 

Ik heb daar heel veel steun aan. Ik realiseer me dat ik nu pas, door er met jou 

over te praten, aan een verwerkingsslag van deze hele reis, het resultaat van 

deze reis en de impact op mijn leven, kan beginnen. Je weet niet half hoe 

dankbaar ik daarvoor ben.” Ik keek haar aan en ze keek terug, deze keer zonder 

haar altijd betoverende glimlach. Ze had een ernstig gezicht. “Het is goed”, zei 
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ik, “ik ben niet alleen dankbaar dat ik hier mag zijn, ik voel me zelfs vereerd om 

dit samen met jou te mogen beleven.” Ze legde haar hand op mijn been en zei: 

“Dank je. We komen in de buurt van de waterval. Nog een klein kwartiertje 

rijden en dan zijn we er.” Ik merkte dat het landschap was veranderd van 

heuvelachtig in meer bergachtig, althans zo leek het voor iemand die uit de 

vlakke, lage landen komt. Helena zei: “We zijn eigenlijk een beetje aan de 

vroege kant. We kunnen de auto bij het restaurant neerzetten en dan even een 

stukje lopen of bij de waterval gaan zitten als het niet te druk is.” “Dat is een 

goed idee”, zei ik.  

 

“Helena mag ik je wat vragen?” Ze knikte. “Je bent eigenlijk pas begonnen aan 

jouw verhaal. Ik ben bereid om aan te nemen dat het feit dat jij en ik hier nu 

samen zijn en jij mij jouw verhaal vertelt, een verhaal uit duizenden, niet voor 

niets is. Ik geloof dat er voorbestemming bestaat, wat dat dan ook mag zijn. Nu 

al heb ik meer vragen dan dat dingen mij duidelijk zijn. Bijvoorbeeld jouw 

opmerking over dat mensen vampiers zijn, is voor mij schokkend en daar zal je 

me heel veel over moeten vertellen, voordat ik dat kan aannemen of kan 

begrijpen. Wat ik je nu eigenlijk wil vragen is hoeveel tijd we hebben. Tijd om 

dit alles door te nemen en te verwerken, voor jou en voor mij.” “Ik ben hier nu 

nog twee maanden en hoeveel tijd heb jij nog, Richard?” Ik rekende snel de tijd 

uit en zei: “Ook ik haal twee maanden, maar dan moet ik in één keer door naar 

huis. Het is dan nog wel voor mij te halen. Helena glimlachte en zei: “De 

komende twee maanden ben je dus mijn gast, mijn vriend, mijn geliefde en mijn 

minnaar. Heb je nog meer wensen?” “Ja”, zei ik. “Ik vind de tijd wat kort, kan het 

niet wat langer?” Ze kneep lachend in mijn been en draaide de auto een 

behoorlijk steile bergweg op en we klommen naar boven. Bovenop de berg 

stond een chaletachtig huis met een ruim parkeerterrein. Aan de auto’s te zien, 

was het niet druk. We parkeerden en stapten uit. Helena sloot de auto af en 

pakte mijn hand. Samen liepen we naar de rand van de berg waar een groot 

bord stond. “Daar is een trap naar beneden. Je komt daar uit aan de onderkant 

van de waterval.” Ik hoorde het water bruisen en razen. Fijne waternevel hing 

langs de berg. De zon viel erop en het was een prachtig gezicht. Plotseling 

realiseerde ik mij dat ik deze hele afstand morgen zou moeten lopen. Ik stopte 

en hield Helena tegen. “Wat ga je mij morgen aandoen? Moeten we dat hele 

stuk lopen? Ik weet niet of ik dat red.” “Het valt mee. Lopend snijden we een 

heel stuk af. Ik laat je zulke prachtige stukken van de natuur zien dat je geen 

idee meer hebt van de afstand en van de tijd.” “Ik hoop dat je gelijk hebt”, 

antwoordde ik. Voorzichtig liepen we over de natte trap naar beneden en 

hadden daar aan de voet van de waterval een prachtig uitzicht op de waterval. 

“Dit is inderdaad heel mooi”, zei ik. “Mooi land hè, Finland?”, grapte Helena. 
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“Waarom denk je dat ik hier op vakantie ben?”, zei ik. “Niet voor Finland”, 

antwoordde Helena, “maar voor mij.” “Ja”, zei ik, “Finland is mooi maar haalt 

het niet bij jou.” “Zullen we afspreken dat we het vandaag niet meer over mijn 

verhaal hebben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laten we het over onszelf hebben. Eigenlijk weet ik nog maar heel weinig over 

jou, Richard. Ik zou graag veel meer over je willen weten. Eigenlijk wil ik alles 

van je weten.” ”Alles is wel veel”, zei ik. “Maar je mag alles weten. Begin maar te 

vragen.” Helena vroeg me het hemd van het lijf en ik vertelde haar alles. Als er 

een aanknopingspunt was vertelde zij ook veel over zichzelf. Toen het tijd was 

liepen we naar de trap en klommen naar boven om naar het restaurant te gaan. 

Het eten was voortreffelijk en met een Finse gids op het culinaire vlak, kreeg ik 

de lekkerste dingen op mijn bord. We genoten allebei en gingen na het eten nog 

een kleine wandeling maken. Tijdens deze wandeling vertelde Helena mij dat 

haar zusje ongeveer honderd kilometer zuidelijker woonde en dat zij haar 

gevraagd had om gedurende de tijd dat zij in het huisje was op hun hond te 

passen. Het was een labrador, groot en blond en zijn naam was Sam. Haar zusje 

ging voor langere tijd naar Amerika. Sam was vijf jaar oud en volgens Helena 

was het een schat van een hond. Hij wilde altijd spelen en was onvermoeibaar. 
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Je kon uren met hem lopen. Zij zou hem over een paar dagen gaan halen en zij 

vroeg of ik mee wilde. Ik stemde toe en vroeg hoe ze mij ging voorstellen aan 

haar zusje. Zij reageerde verbaasd en zei dat ze mij gewoon zou voorstellen als 

Richard, een zeer dierbare vriend uit Nederland.  

Ik begreep wat zij bedoelde. Ik vertelde haar dat ik gek was op dieren, vooral 

op honden omdat wij vroeger thuis ook altijd honden hebben gehad en dat ik 

mij verheugde op de komst van Sam. Helena was blij met mijn reactie. Toen we 

na deze wandeling terug waren bij haar auto begonnen we aan de terugreis 

naar het huisje. Bij het huisje aangekomen vielen wij neer op de bank op de 

veranda om te genieten van de ondergaande zon die echter niet echt onder 

wilde gaan in dit deel van de wereld. Eigenlijk hadden we er ook niet zoveel oog 

voor en hadden we meer interesse en belangstelling voor elkaar. Ondanks dat 

we ontzettend vroeg op moesten, sliepen we die nacht eigenlijk veel te kort 

maar dat deerde ons niet. Ook dit werd weer een nacht uit duizenden.   
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Hoofdstuk 7 

 

 

 

Helena had de wekker gezet en hoewel ik gewend ben om vroeg op te staan, 

deed het nu toch wel even pijn. Gelukkig hadden we op aandringen van Helena 

de vorige avond proviand gemaakt voor deze dag. Alles stond klaar en hoefde 

alleen maar in een rugzak te worden ingepakt. Het was uiterst vroeg maar er 

was toch wat zonlicht. Het wordt hier nooit helemaal donker. We douchten ons 

uitgebreid en nuttigden een grote beker koffie. Helena haalde twee stokken 

tevoorschijn en zei dat ik er één mee moest nemen, omdat het soms erg 

makkelijk was op de ruwe ondergrond waarover we zouden wandelen. Zij nam 

de andere stok. Ze had een kaart van de omgeving bij zich en een kompas. Ik 

vond het best opwindend om zo’n grote wandeling te maken door ruw 

natuurgebied zonder wegwijzers en om slechts met behulp van een kaart en 

een kompas je weg te vinden. Nadat we alle spullen bij elkaar hadden gepakt, 

sloten we het huis af en vertrokken. “Helena vind je het goed dat ik onderweg 

ergens een half uur of drie kwartier uittrek om mijn oefeningen te doen?” 
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“Ja, dat is goed als je ze mij vandaag ook maar wilt leren. Ik wil er graag 

vandaag mee beginnen.” “Natuurlijk, ik vind het fijn om ze je te leren. De 

oefeningen zullen jou ook heel goed doen.” We liepen om het meer en gingen in 

de richting waar ik een paar dagen geleden mijn oefeningen had gedaan. Helena 

haalde twee koeken uit haar tas en gaf mij er een. Ze waren lekker en 

voedzaam.  

We liepen zwijgend verder en het werd al snel lichter. Ik keek om mij heen en 

pakte Helena’s arm en wees haar op een prachtig schouwspel van licht, gezeefd 

door een dak van bladeren. Zij stopte en glimlachte.  

“Als ik er een schilderij van zou maken, dan zou men zeggen dat het overdreven 

is.” Ze knikte bevestigend en we bleven nog even staan om naar deze speling 

van het zonlicht en de bladeren te kijken en vervolgden toen weer onze weg. 

“Als we bij de plek zijn aangekomen die ik je wil laten zien, stoppen we. Daar 

kun je jouw oefeningen doen en ze mij leren. Daarna gaan we daar lekker wat 

eten en drinken.” “Dat is goed, Helena. Wat moet ik mij eigenlijk voorstellen van 

de plek die jij mij wil laten zien?” “Houd je van sprookjes?” “Ja”, zei ik, “alles wat 

magisch is of magie uitstraalt heeft altijd mijn belangstelling.” “Het is een deel 

van een meer, een ander meer dan bij het huis. Het is een deel uit een 

sprookjeslandschap, vooral ’s morgens heel vroeg met dit type weer. Iedereen 

die ik het heb laten zien, was verbijsterd.” “Heb jij dan meer mensen zo gek 

gekregen om zo vroeg met je mee te gaan de natuur in?” “Nee, jij bent de eerste 

die bereid is om het op dit uur van de dag te aanschouwen. Ik ben daarom trots 

op je, dat je dat kan en wil opbrengen.” “Ach, als je dagelijks om vier uur 

opstaat, maakt het weinig uit als je er een keer drie uur of half drie van maakt. 

Vroeg is het toch.” Zwijgend liepen we verder. “Jammer dat Sam er nog niet is, 

het lijkt me heerlijk om samen met hem en jou door deze natuur te zwerven.” 

“Dat kunnen we dan ook regelmatig gaan doen”, zei Helena. Sam is daar ook gek 

op.” “Hoe lang is het nog voordat we het sprookje binnenwandelen?” “Als we zo 

doorlopen, denk ik dat we met drie kwartier daar kunnen zijn. Lukt het wel het 

lopen? Ben je al moe?” “Nee”, zei ik, “ik ben nog niet moe, maar ik moet er wel 

even aan wennen. Ik begin voorzichtig het ritme te pakken te krijgen en ik ben 

benieuwd naar de uitslag van een experiment d at ik met deze wandeling wil 

uitvoeren.” “Experiment?”, vroeg Helena. “Ja een experiment, ik vertel je er nog 

niet over, ik wil me erop concentreren en kijken wat er gebeurt.” “Je maakt me 

nieuwsgierig. Kun je me er niet al iets over vertellen?” “Oké, het heeft te maken 

met de uitwerking van de qigong-oefeningen. Nu ik al enige jaren deze 

oefeningen doe, begint de invloed op mijn lichaam en op de energie in en rond 

mijn lichaam steeds sterker voelbaar te worden. Deze oefeningen versterken de 

energie in je lichaam en vergroten de energiebanen waar deze energie, de qi, 

doorheen loopt. Al lange tijd geleden voelde ik dat lopen op een bepaalde 
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manier bijna vanzelf gaat. Het vreemde is dat als ik een heuvel oploop of een 

trap bestijg er een energie is die vanzelf de spieren bestuurt. Het lopen lijkt dan 

helemaal vanzelf te gaan. Het is net of ik geduwd word of de trap word 

opgedragen, terwijl mijn voeten wel gewoon de treden aanraken. Het 

beklimmen van een trap kost geen enkele moeite. Hoe het echt precies werkt, 

weet ik niet, maar ik heb al lange tijd deze ervaring door het doen van deze 

oefeningen. Ik ben geen getrainde wandelaar. Ik doe veel aan sport, maar ik ben 

niet gewend om te wandelen. Ik ben dus benieuwd in hoeverre de energie 

tijdens deze tocht mijn spieren gaat beheersen en hoe ik dat ervaar, of ik dus 

moe word van het lopen of dat de vermoeidheid wegblijft.” “Interessant”, zei 

Helena. “Ik wil er alles van weten.” “Ik houd je op de hoogte”, antwoordde ik. 

“Heb je nog behoefte om vandaag te praten, Helena?” “Dat weet ik niet. Het 

landschap is ruw. We moeten goed uitkijken waar we lopen en ervoor zorgen 

niet te struikelen, te vallen of uit te glijden. Mijn concentratie zit bij het lopen, 

dus ik weet niet of ik er vandaag aan toekom, maar ik bedacht het volgende: als 

we Sam gaan halen, kun jij misschien rijden in mijn auto en dan kan ik 

onderweg praten. Het is zowel heen als terug ruim twee uur rijden. Wat dacht 

je ervan, Richard?” “Ik vind het een prima idee.” “Over een paar minuten zullen 

we de plek betreden die ik je zo graag wil tonen. Daar, achter die heuvel en die 

grote bomen, ligt aan de rechterkant mijn plek.  
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Ik noem het mijn plek, omdat iedere keer als ik hier weer kom ik een intense 

rust ervaar en ik enorm geniet van de schoonheid en de magische uitstraling 

die dit plekje hier heeft.” “Ik ben benieuwd”, zei ik. Toen we bij de bocht 

kwamen en om de heuvel heen liepen, zag ik een panorama voor mij van een 

meer met een begroeid eiland in het midden. Boven het water hing de 

morgendauw, beschenen door de opkomende zon. Aan de overkant van het 

meer lag een heuvel begroeid met bomen met verschillende kleuren bladeren. 

Ook daar speelde het door het vocht op de bladeren gefilterde zonlicht en dat 

versterkte de kleurenpracht. Het was inderdaad een stukje uit een sprookje. Er 

ging een enorme rust uit van deze plek. Ik was het eens met Helena. Ik ging 

zitten op een stuk rots aan de rand van het meer en Helena kwam naast mij 

zitten. Ik genoot van de schoonheid van dit prachtige stukje natuur, 

ogenschijnlijk in sfeer en uitstraling afwijkend van de rest van de omgeving. 

 

Helena pakte mijn hand en vroeg hoe ik het vond. Ik zei dat ik het jammer vond 

geen schilderspullen bij mij te hebben. Ze knikte en glimlachte. We bleven een 

tijdje stil naast elkaar zitten en tuurden beiden over het water en namen deze 

mooie omgeving in ons op. “Het is kwart over vier. We hebben flink 

doorgelopen en we liggen mooi op schema. Wil je wat eten en wil je er koffie 

bij, Richard?” “Ja, heerlijk.” We genoten van het ontbijt dat Helena had 

meegenomen. “Ik ga straks een half uurtje mijn oefeningen doen, past dat in het 

schema?” “Ja”, antwoordde Helena, “wil je daarna mij de eerste beginselen 

leren?” “Zou je dat nu graag willen?” Ze knikte. “Dan breng ik de tijdsduur van 

mijn eigen oefeningen terug en dan hebben we iets meer tijd om het jou te 

leren.” Binnen de twintig minuten was ik klaar met mijn eigen oefeningen en 

begon met de lessen aan Helena. Ze had gevoel voor beweging en een ijzersterk 

geheugen. Binnen een half uur had ze de bewegingen van de eerste drie 

oefeningen door en kende ze bijna alle bewegingen uit haar hoofd. We trokken 

nog een kwartier uit om de eerste oefening ook werkelijk te beoefenen. Ze was 

enthousiast over de reactie die ze voelde en zei dat ze nu al overtuigd was dat 

dit voortaan een onderdeel van haar dagelijkse bezigheden zou worden. Na 

haar eerste lessen rustten we nog een tijdje uit aan de rand van het meer en 

Helena besloot om kwart voor zes om weer verder te trekken. We ruimden alle 

rommel op en vulden de rugzakken. Toen we zeker wisten dat we de natuur 

netjes achterlieten, pakten we onze stokken en gingen weer op weg. De weg die 

we liepen was beter te belopen dan het deel waar we daarvoor hadden gelopen. 

“Ik voel me lekker”, zei Helena. “Dit pad loopt makkelijk en dit pad moeten we 

zeker drie kwartier volgen. We hoeven hier niet zo op de ondergrond te letten. 

Richard, je hebt me al meerdere malen gevraagd wat ik bedoel met het feit dat 

ik vind dat de mensen leven als vampiers. Je zei dat je daar niets van begreep en 



56 
 

je er geen voorstelling bij kan maken. Zal ik dat nu uitleggen? Ook dit is een 

uiterst essentieel onderdeel van mijn hele verhaal en van hoe ik het zie. Dit 

heeft ook te maken met de gevolgen die ik waarnam in het dagelijks leven, met 

het lijden van de mensen en de eeuwige strijd tussen de mensen. En dit heeft er 

dus ook mee te maken dat ik uiteindelijk de richting op ben gedreven die ik op 

ben gedreven.” Ik knikte en glimlachte tegen Helena. “Graag, vertel het me, ik 

wil alles weten en ik ben benieuwd naar wat je me te vertellen hebt. Je moet me 

vandaag ook vertellen over de werking van het grote plan en wat daaruit 

voortvloeit als maatschappelijke en culturele werking, zoals jij het noemt. Daar 

heb ik ook geen idee van wat je ermee bedoelt. Maar vertel me eerst over die 

vampiers.” Ze glimlachte terug en haar glimlach had weer diezelfde uitwerking 

op mij als al haar glimlachen daarvoor. Ze pakte mijn hand en terwijl we het 

pad afliepen, begon Helena haar verhaal. Ze keek fronsend en ik zag haar 

denken waar en hoe ze moest beginnen. Bedachtzaam zei Helena: “Richard, 

alles wat er is, alles wat je ziet en ook alles wat je niet ziet maar wat er toch is, 

is een manifestatie van energie. Energie en uitsluitend energie. Ik ben geen 

natuurkundige, maar ik denk dat ieder mens kan begrijpen dat alles wat er is, 

slechts energie is. Energie heeft de eigenschap dat het een frequentie heeft, een 

trillingsgraad. Doordat energie op een gegeven moment anders trilt, sneller of 

minder snel, manifesteert het zich anders dan energie dat een andere, een 

hogere of een lagere trillingsgraad heeft. Maar het is en blijft energie. Die 

energie is opgebouwd uit deeltjes en die deeltjes bestaan weer uit steeds 

kleinere en steeds kleinere deeltjes. Ten slotte rest er een allerkleinste deeltje. 

Of dit deeltje nu wel of niet al ontdekt is door de wetenschap is hier van geen 

belang. Ergens is er een aller-, allerkleinste deeltje, waaruit dus alle energie en 

dus alles wat zich in de wereld manifesteert, alles wat zich in het universum 

manifesteert, zichtbaar of onzichtbaar, is opgebouwd. Dit allerkleinste deeltje is 

dus de basis van alles wat er is. Alles wat er is, is dus opgebouwd uit energie, 

die overal dezelfde kern draagt. Hieruit volgt dat ik in essentie dus uit dezelfde 

energie ben opgebouwd als jij en uit dezelfde energie als die boom die je daar 

ziet en uit dezelfde energie als die van het water en uit dezelfde energie als die 

van de lucht en ga zo maar door. In essentie zijn jij en ik dus één en eigenlijk is 

alles één. Eén en hetzelfde. Die éénheid is het kenmerk van het leven maar dan 

ook van al het leven. Het besef van die éénheid is wat wij liefde noemen. Ik voel 

mij op dit moment op een enorme en bijzondere wijze één met jou en dus ben 

ik verliefd op jou. Verliefd zijn is dus een uiterst sterk gevoel van het beleven 

van éénheid met een ander mens. Wij samen beleven dat op dit moment en 

ieder mens kent deze ervaring en ervaart dat als een prachtige belevenis. Het is 

een ervaring die je kracht geeft, energie geeft, vleugels geeft en je het gevoel 

geeft dat je het duizendvoudige aan kan van dat wat je normaal aankan. Zo zal 
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het besef van deze éénheid je leven ook kracht geven in misschien wat mindere 

mate, maar het besef van éénheid, éénheid met al het andere leven, versterkt de 

energie omdat je raakt aan een natuurlijk basisprincipe, de éénheid van het 

leven. Een mens die dit besef volledig heeft, is ongetwijfeld sterker dan een 

mens die dit besef niet heeft. Wat gebeurt er als je het besef van éénheid niet 

kent, je afkeert van dit besef van éénheid en je daardoor bewust afgesplitst 

voelt van iedere andere vorm van leven? Als je deze afsplitsing ervaart, ervaar 

je dus geen éénheid en dus geen liefde. Je ervaart in het gevoel van afsplitsing 

geen éénheid en dus geen gevoel van liefde maar je ervaart de tegenhanger van 

het gevoel van liefde. Zoals afsplitsing de tegenhanger is van éénheid, zo zal je 

ook de tegenhanger ervaren van het gevoel van liefde. Dit tegenovergestelde 

gevoel van liefde is angst. Je ervaart dus angst. Zoals het duister de tegenhanger 

is van het licht, zo is angst de tegenhanger van liefde. Dit principe is voor mijn 

verhaal van essentieel belang. Wat heeft dit nu allemaal te maken met het feit 

dat wij leven als vampiers? Doordat alles energie is en deze energie overal 

aanwezig is, zijn wij dus altijd met elkaar verbonden. Doordat dezelfde energie 

als waar wij uit zijn opgebouwd, aanwezig is in alle tussenliggende ruimtes 

tussen jou en mij, zijn wij door deze energie in de ruimte tussen jou en mij met 

elkaar verbonden. Deze verbinding is onmiskenbaar en altijd aanwezig. Ook 

gedachten zijn energie en zo kunnen wij verbinding maken met anderen met 

behulp van onze gedachten. Gedachten doen iets met de energie waar ze uit 

bestaan, ze brengen deze energie in beweging. Ik kan jou dus bereiken met mijn 

gedachten, doordat ik de energie laat trillen en jij deze trilling kunt opvangen. 

De energie tussen ons neemt deze trilling over en zo gaat jouw gedachte, 

trillend in de met energie gevulde ruimte tussen ons, naar mij toe. Dit proces is 

niet ingewikkeld en niet bijzonder en vindt tussen alle mensen plaats. Dit 

gebeurt allemaal op onbewust niveau. Wij kunnen elkaar dus bereiken met de 

kracht van onze gedachten en wij kunnen elkaar dus beïnvloeden met de kracht 

van onze gedachten. Deze wisselwerking van elkaar beïnvloeden gebeurt 

continu. Mijn gedachten laten de energie trillen. Afhankelijk van de aard van de 

gedachte zal de energie anders trillen. Als ik boos ben en gedachten heb die 

verbonden zijn aan die boosheid, zal dit een andere trillingsgraad geven dan 

wanneer ik gelukkig ben en gedachten heb die met dit geluk te maken hebben. 

Zo kun je voelen of ik boos ben of dat ik gelukkig ben. Deze verbinding in het 

leven, die wij allemaal met elkaar hebben, is uiterst belangrijk voor hoe wij met 

elkaar omgaan en voor de vraag waarom wij zo met elkaar omgaan. De aard 

van de energie die wij oproepen door de energie op een bepaalde manier te 

laten trillen, afhankelijk van wat wij denken, afhankelijk van hoe wij ons voelen, 

is van essentieel belang in de strijd die wij dagelijks en overal met elkaar 

voeren. Wij zijn in staat om de energie te transporteren. Ik kan ervoor zorgen 
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dat energie vloeit van mij naar jou of van jou naar mij. Als ik in een gevoel van 

liefde mij op jou richt, zal de energie vloeien van mij naar jou en zal jij je prettig 

voelen door het ontvangen van deze energie, die trilt op de frequentie die gelijk 

is aan mijn gevoel van liefde. De energie die van mij naar jou vloeit, zal weer 

onmiddellijk bij mij door de natuur worden aangevuld. Wij zijn er dus beiden 

bij gebaat. Wat gebeurt er nu als wij ruzie hebben? Als wij ruzie hebben, zal er 

een strijd ontstaan waarbij wij beiden zullen proberen om ons gelijk te halen. 

Beiden zullen wij proberen om de ander te overtuigen van zijn ongelijk en wij 

zullen proberen af te dwingen dat de ander zijn ongelijk toegeeft en zich 

eigenlijk overgeeft aan dat wat wij vinden. Er ontstaat een strijd, een oorlog 

waar slechts een verliezer en een winnaar uit voort kunnen komen. Op het 

moment dat ik toegeef dat jij gelijk hebt en dat ik mij overgeef, zal mijn energie 

wegvloeien naar jou en zal ik mij leeggezogen en moe voelen. Jij als 

overwinnaar ervaart het wegnemen en opnemen van mijn energie en je zult je 

goed voelen. Overwinnen geeft een machtig gevoel. Een gevoel van kracht. Je 

letterlijk sterk voelen. Zo levert iedere strijd, iedere ruzie, ieder uit de hand 

gelopen meningsverschil een winnaar en een verliezer op oftewel een vampier 

en een slachtoffer. De ene mens zuigt als een vampier de energie uit de mens 

die hij heeft overwonnen. Onderschat dit proces niet. Dit gebeurt dagelijks, 

bijna onafgebroken en overal op aarde. Kijk maar eens naar mensen die ruzie 

maken. De verliezer ziet er soms uit als een leeggezogen wrak en het zal hem of 

haar vaak weer heel veel moeite kosten om deze energie aangevuld te krijgen. 

Zo zullen mensen die onderdrukt worden door andere mensen, bijvoorbeeld in 

een relatie, altijd te kampen hebben met energietekorten. Hun weerstand zal 

drastisch teruglopen en zij zullen ziek worden. Kun je mijn verhaal een beetje 

volgen, Richard?” “Ik heb aandachtig naar je geluisterd en ik kan alles wat je 

vertelde volgen. Zo heb ik het me nooit gerealiseerd, maar wat je zegt is waar. 

Ik zal je een verhaaltje vertellen. Een collegaatje van mij op mijn werk was 

opgewekt, vrolijk en gezellig. Ze voelde zich duidelijk goed. Ze werd gebeld 

door haar man en deze riep haar via de telefoon ter verantwoording voor iets 

wat ze blijkbaar had gedaan en wat hem niet aanstond. Ze verdedigde zich 

ferm, maar naarmate het gesprek vorderde verloor ze terrein en uiteindelijk 

kwam ze als verliezer uit de strijd. Ze legde na een kwartiertje de telefoon neer 

en was een gebroken vrouw. Haar huid was grauw. Ze zag er moe uit en haar 

hoofd was gebogen. Haar stemming was gedaald tot het nulpunt en het huilen 

stond haar nader dan het lachen. De rest van de dag zat ze vermoeid, 

onafgebroken te zuchten. Haar verandering was markant en schokkend.” 

Helena vervolgde haar verhaal met de opmerking: “Deze verbinding die wij 

hebben met elkaar, door de energie die zich tussen ons bevindt en die wij dus 

als verbindingslijn gebruiken, zorgt ervoor dat wij allemaal leven in een 
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netwerk, in een web, waar alles en iedereen met elkaar verbonden is en waar 

dat wat alles en iedereen ook doet, nooit onopgemerkt blijft. Ook dit is 

essentieel en hier kom ik later op terug.” De zon was inmiddels hoger aan de 

hemel gaan staan en het werd ook duidelijk warmer. “Dat was een heel 

duidelijk verhaal, Helena. Heb je dit helemaal zelf ontdekt?” “Ja en nee. Ik heb er 

ook wel het nodige over gelezen, maar dat waren stukjes van het totaal. Het 

verband heb ik gezien, toen ik op die winterdag in februari het totale verband 

zag.” Al pratende liepen we door en Helena probeerde mij uit te leggen hoe zij 

die wintermorgen had ervaren, wat zij had ervaren en hoe geschokt zij was van 

deze ervaring. Terwijl ze dit vertelde, merkte ik dat zij mijn hand steviger 

vastpakte en soms zelfs bijna in mijn hand kneep. Er lag nog altijd emotie in 

haar stem en in haar hele wezen als ze mij over dit moment vertelde. Het kostte 

haar deze keer ook meer moeite om het te vertellen, waarschijnlijk omdat ze 

meer details van haar gevoel op tafel legde. Al wandelend liepen we af op een 

heel langzaam stromend riviertje of beekje dat uitkwam in een verbrede poel. 

De zon was inmiddels flink warm. Ik stopte. “Richard, waarom stop je?”, vroeg 

Helena. “Ik heb een idee”, zei ik. “Jij hebt best weer een behoorlijke inspanning 

geleverd door dit deel van jouw verhaal te vertellen en ik heb het gevoel dat het 

je heel wat energie heeft gekost. Ik ga Fins denken, ik ga denken binnen de 

regels van deze prachtige natuur. 
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Ik ga buiten mijn eigen Nederlandse oevers, ik ga jou voorstellen om nu naakt 

samen in deze poel te zwemmen. Jij en ik. Wij zullen daar allebei van 

opknappen.” “Dat is een goed idee”, zei Helena en haar blik veranderde. Ik zal je 

leren wat echt Fins denken is”, zei ze. Ze legde haar rugzak en haar stok op de 

grond en liep naar mij toe. Nadat ik mijn rugzak had afgedaan, trok ze mijn 

hemd uit en knoopte mijn broek los. Je kunt ook nog andere dingen doen in de 

vrije natuur, dat is pas echt Fins denken en voordat ik het in de gaten had lagen 

we naakt in het gras en voelde ik de grassprieten aan mijn billen kriebelen. 

Helena had meer energie over dan ik had ingeschat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze was vuriger dan ik haar daarvoor had meegemaakt en ze bood mij een 

nieuwe, volkomen onbekende sensatie. Na een half uurtje gingen we het water 

in en ook dat was heerlijk. We bleven zeker een half uur in het water en 

droogden ons daarna af met één handdoek, die Helena in haar rugzak had 

meegenomen. Toen we droog waren, kleedden we ons weer aan en vervolgden 

onze tocht. Na een half uur hoorde ik gebruis en geraas in de verte. “Hoor je dat, 

zei Helena, dat is het lawaai van de snelstromende rivier die door dit gebied 

loopt. Uiteindelijk splitst een deel van die rivier zich af en komt uit bij de 
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waterval waar wij gisteren hebben gegeten. Ook deze rivier is mooi, althans dat 

is wat ik vind”, zei ze. “Ik begin bij voorbaat aan te nemen dat het mooi zal zijn. 

Alles wat je me tot nu toe hebt laten zien, heeft me diep onder de indruk 

gebracht. Ik ben dus bereid om ook nu bij voorbaat aan te nemen dat je me 

weer een prachtig stuk natuur gaat laten zien. Ik ben benieuwd. Na twintig 

minuten kwamen we bij de oevers van de rivier. 

 

Opnieuw genoot ik van dit schouwspel. “Kunnen we hier ook even blijven 

zitten, Helena, dit vind ik echt heel mooi, zoveel geweld, prachtig.” “Hoe vind je 

mijn route, hoe vind je alles wat ik je heb laten zien, Richard?” “Ja, zoals ik net al 

zei, ik geniet van de hele tocht, maar ik geniet ook van de wonderbaarlijke 

ervaring om zo alleen met jou in deze overweldigende natuur te zijn. Ik heb het 

gevoel dat wij de enige twee mensen op de wereld zijn op dit moment en ik 

moet je eerlijk zeggen dat dat idee mij nu best wel aanspreekt.” “Ja” zei Helena, 

“ik ben het absoluut met je eens.” 
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Hoofdstuk 8 

 

 

 

“Wat is je plan? Lopen we langzaam weer op huis aan of gaan we nog verder?”, 

vroeg ik Helena. “We gaan weer langzaam op huis aan.” Het was inmiddels 

tegen de middag en we besloten om op deze plek aan deze snelstromende 

rivier te lunchen. “Wat zit er allemaal voor lekkers in onze rugzak?”, vroeg ik 

aan Helena. Ze haalde wat zakjes en doosjes uit mijn rugzak en opnieuw genoot 

ik van het heerlijke voedsel dat Helena die avond hiervoor even snel in elkaar 

had weten te knutselen. Ik keek naar het water dat voorbij vloog en zei tegen 

Helena dat dit absoluut geen rivier was om even lekker in te gaan zwemmen. Ze 

knikte. Haar inmiddels opgedroogde blonde haren bewogen in de warme wind 

terwijl zij zat te eten en zichtbaar genoot van dit moment. “Jouw verhaal over 

de energie en de verbinding die iedereen en alles heeft met elkaar, is eigenlijk 

schokkend, als je beseft dat wij dus constant, met alles wat wij doen, met alles 

wat wij denken en met alles wat wij zeggen, invloed uitoefenen op andere 

mensen. Zijn wij boos dan belasten wij andere mensen daarmee en kunnen met 

onze boze gedachten anderen dus ook schade toebrengen, net zo goed als 

wanneer wij in liefde aan een ander denken, wij die ander kunnen helpen 

dragen en energie kunnen schenken. We kunnen daarmee de ander ‘laden’ in 

plaats van ‘leegzuigen’.” Helena keek mij aan, legde haar brood terug op een 

zakje, stond op, liep op mij toe, sloeg haar armen om mij heen en kuste mij. “Je 

begrijpt het”, zei ze. “Richard, als je dit begrijpt en in staat bent om dit in het 

leven in praktijk te brengen, heb je eigenlijk het principe van het leven al door. 

Heb je eigenlijk door hoe het werkt en waar wij ten opzichte van elkaar toe in 

staat zijn. Je hebt door hoe we elkaar kunnen dragen, helpen of breken. Je hebt 

het verschil door tussen oorlog en vrede. Oh, wat ben ik blij dat je de essentie 

van mijn verhaal snapt. “Ik houd van je”, zei ze en ze straalde. “Dat is dan uiterst 

toevallig, lieve Helena, ik houd ook van jou.” Ik sloeg mijn armen om haar heen 

en drukte haar tegen mij aan. “Wil je mij nog meer van jouw verhaal vertellen 

vandaag? Het begint me te fascineren. Het is nieuw voor me.” Terwijl ik dit zei, 

kwam ik eigenlijk met een schok tot de conclusie dat het weliswaar nieuw voor 

me was in woorden, ik had zo’n verhaal nog nooit eerder gehoord, maar er was 

iets dat me enorm verbaasde. “Lieve Helena, ik snap iets niet, ik zeg je dat dit 

verhaal, jouw verhaal, dat datgene wat je mij vertelt, nieuw voor mij is. In 

woorden is dit allemaal nieuw voor mij. Ik heb het nog nooit eerder zo gelezen 

en niemand heeft mij dit ooit eerder zo verteld, maar waarom komt het mij dan 

eigenlijk allemaal zo bekend voor? Waarom zijn jouw woorden niet vreemd 



63 
 

voor mij? Waarom ben je voor mij geen alien en zijn jouw woorden niet een 

verhaal afkomstig van een andere planeet? Waarom klinkt alles wat je zegt zo 

vanzelfsprekend en is het voor mij eigenlijk allemaal logisch wat jij zegt? Lieve 

Helena, hoe kan dat?” Helena straalde en glimlachte. “Begrijp je dat niet, 

Richard, begrijp je niet hoe dat komt?” Ik dacht nogmaals diep na en schudde 

van nee. Ik wist het niet. Ik kon mijn vinger niet op die pols krijgen. “Jij begrijpt 

het, het klinkt voor jou logisch omdat alles wat ik je vertel te maken heeft met 

het natuurlijke principe. De éénheid van alles wat is, is een natuurlijk principe 

en daarom ligt dit opgeslagen in iedereen, in alles wat leeft. Je hoeft je er alleen 

maar op af te stemmen en voor jou is dat geen probleem. Als je die afstemming 

kunt maken, verbind je je met alle natuurlijke processen die in ons leven en 

waaruit wij zijn opgebouwd en is alles logisch en vanzelfsprekend. Deze 

waarheid ligt dus gewoon in jou, zoals die in mij ligt, en dus in iedereen en alles, 

in iedereen en alles wat leeft, kortom in alles wat bestaat. Je hoeft die waarheid 

niet te snappen, jij bent die waarheid.” Ik ging zitten op een grote rots aan het 

water en Helena kwam naast me zitten. Ik pakte haar hand en zei: “Hoe is het 

mogelijk, is het zo simpel?” “Ja, Richard”, antwoordde Helena, “in wezen is het 

zo simpel.” “Helena, jij hebt een spirituele reis moeten maken met alle ellende 

en alle verdriet die daar aan vastzat van zes jaar om tenslotte een waarheid te 

ontdekken die in je ligt, een waarheid waar je uit bent opgebouwd. Hoe ver 

staan wij mensen van het natuurlijke principe van het leven af? Hoe ver zijn wij 

ervan verwijderd?” “Richard, wij zijn er jaren van verwijderd. Helaas is dit een 

gegeven. Wij zijn er jaren van verwijderd, terwijl het nog geen handbreed bij 

ons vandaan ligt. Wij kunnen het zo aanraken, oppakken en in onze handen 

ronddraaien.” Ik liet dit besef op mij inwerken en tuurde naar het 

langsstromende water. In stilte aten wij verder onze lunch op. We gingen weer 

op pad en liepen weg van de rivier. Al snel verstomde het lawaai van het 

kolkende en razende water en kwam de rust in de lucht weer terug. “Helena, 

jouw verhaal tot nu toe begrijp ik, maar wat doe je er in godsnaam mee in de 

praktijk, hoe breng je dit als een geïntegreerd proces in je eigen manier van 

leven? Dat lijkt me heel moeilijk. Keer op keer loopt iedereen stuk op zichzelf. 

Keer op keer wordt iedereen boos op een ander, zijn we gekwetst, beledigd, 

verdrietig en projecteren dit gevoel op de ander die ons dit heeft aangedaan. 

Hiermee sturen we niet de vrolijkste gedachten naar anderen toe. We spreken 

vaak niet de vrolijkste dingen uit over andere mensen en brengen daarmee 

elkaar dus ook onafgebroken schade toe. Ik denk niet dat wij andere mensen 

veel energie brengen, maar dat wij vaker energie bij andere mensen roven.” 

“Precies”, zei Helena. “En dat, lieve Richard, is dus de jungle waar ik het over 

had. De wereld is een jungle waar het recht van de sterkste geldt, waar de regel 

geldt van eten of gegeten worden, waar de regel geldt van heersen of 
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overheerst worden. Waar dus onafgebroken het spel gespeeld wordt dat wordt 

bepaald door de twee begrippen angst en macht. Deze twee begrippen angst en 

macht houden elkaar in stand en veroorzaken de jungle waarin wij leven.” 

Helena was op dreef, gemotiveerd door mijn besef van wat zij zei, mijn besef 

dat wat zij zei waar was, wel waar moest zijn. Dit gaf haar kracht en energie. Ze 

leek nu onvermoeibaar. “Wil je er nu meer van weten, Richard?” “Ja” zei ik, “als 

je het kan opbrengen wil ik er zeker meer van weten, je hebt mijn volle 

nieuwsgierigheid wakker gemaakt. Kom lieve Helena, vertel verder.” “Ik moet 

je dan eerst het principe en de werking van het grote plan vertellen en het 

gevolg hiervan op de culturele en maatschappelijke processen.” Helena haalde 

diep adem en begon, ogenschijnlijk zonder dat ze erbij na hoefde te denken. “De 

werking van het grote plan en de daaruit volgende reacties van de 

maatschappelijke en de culturele invloeden zijn de principes waar het om 

draait en waar het dus al vele duizenden, vele tienduizenden of misschien wel 

honderdduizenden jaren om draait. Met deze principes worden zo nu en dan 

mensen geconfronteerd. Waarom worden mensen opgedreven? Wat is dit 

natuurlijke principe? Wat ik je erover kan vertellen, is slechts dat wat mijn 

eigen ervaring daarmee is. Ik kan je niet de absolute werkelijkheid daarover 

vertellen. Dat is ook niet belangrijk. Hoe je dit principe verwoordt of verbeeldt 

is niet van belang. Dat je het principe begint waar te nemen is van belang. Toch 

zal ik je mijn ervaring erover vertellen, omdat het hebben van een beeld van dit 

principe houvast geeft. Je kunt het gebruiken als anker. Dit anker heb ik vele 

malen moeten gebruiken om mijn scheepje af te remmen als ik dreigde op mijn 

reis in geweldige stormen en golven op de klippen vermorzeld te worden. Mijn 

anker heeft voor mij gewerkt. Mijn verhaal, het beeld hierover, dat ik beetje bij 

beetje ben gaan begrijpen, zal ik proberen in dit verhaal duidelijk te maken.  

 

Zoals ik je al heb uitgelegd is alles wat bestaat, alles wat er is, energie. Alles is 

opgebouwd uit energie. Alles krijgt vorm doordat deze energie zich 

materialiseert. De trillingsfrequentie van de energie bepaalt de vorm. In de 

basis is alles dus energie. Ik herhaal nog even dat deze energie is opgebouwd 

uit deeltjes, steeds kleinere en kleinere deeltjes. Nu is in mijn beleving het 

kleinste, het allerkleinste deeltje dat er is, de basis van alles wat er is, omdat 

alles hieruit is opgebouwd. Dit allerkleinste deeltje heeft kenmerken, 

karakteristieken. Dit allerkleinste deeltje draagt specifieke kenmerken. Hierin 

liggen alle basiswetten en alle oerprincipes van het leven opgeslagen. In dit 

kleinste deeltje liggen de principes van alle natuurwetten, van al het 

‘oorspronkelijke’ en al het ‘natuurlijke’ opgeslagen. In dit allerkleinste deeltje 

ligt de ‘blauwdruk’ van het Leven. Het natuurlijke kun je dus ook het kosmische 

of het goddelijke noemen. Ik geef de voorkeur aan het natuurlijke. Omdat alles 
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wat is, is opgebouwd uit energie en alle energie is opgebouwd uit een massa 

van de allerkleinste deeltjes, heeft alles wat er is, alles wat er bestaat, ook de 

kenmerken in zich van alle principes van het natuurlijke. Wij zelf 

vertegenwoordigen alles wat de principes zijn van het natuurlijke. Omdat wij 

dit vertegenwoordigen, omdat wij uit de elementen zijn opgebouwd die deze 

natuurlijke principes zijn, zijn wij het dus ook. Beter gezegd is alles wat er is, 

gelijk aan het natuurlijke. Heel kort samengevat zijn de basiskenmerken, de 

oerkarakteristieken, van deze allerkleinste deeltjes, zoals ik je ook al eerder 

heb uitgelegd, éénheid en liefde. Alles is opgebouwd uit deze eigenschappen, 

waarbij geldt dat éénheid gelijk is aan liefde. Wij beleven dit echter niet zo. Wij 

zijn de aansluiting, de verbinding met deze natuurlijke wetten en principes 

kwijtgeraakt. De automatische telefoonlijn die wij met onze elementaire, 

natuurlijke principes hebben, is verbroken. Niet meer geleid en gestuurd door 

ons natuurlijke kompas, zijn wij op drift geraakt, van de koers afgeweken en 

verdwaald. Wij zijn allemaal de weg kwijtgeraakt. De weg is het pad dat wij, 

indien wij ons laten leiden door ons natuurlijke kompas, altijd zullen lopen, 

volgens onze elementaire, natuurlijke of kosmische principes. Het is het pad 

zoals het bedoeld is. Het is het pad waarop wij, als wij het volgen, altijd in 

harmonie zullen zijn met het natuurlijke systeem en een uiting zullen zijn van 

deze basiskarakteristieken éénheid en liefde. Het is het pad, waarop wij, 

wanneer wij het volgen, altijd in evenwicht en harmonie zullen zijn. De pijnlijke 

realiteit is echter, dat wij zijn afgeweken van dat pad en in de wildernis of de 

jungle zijn verdwaald. De harmonie, het evenwicht is uit ons verdwenen. De 

harmonie, het evenwicht is uit de wereld verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn 

het ‘uit evenwicht’ zijn, het ‘uit harmonie’ zijn, ofwel de chaos, de puinhoop, de 

angst, de eenzaamheid, het verdriet, de ziekte en het lijden gekomen. Het feit 

dat wij de aansturing van ons natuurlijke kompas, de aansluiting van onze 

natuurlijke telefoonlijn en daardoor het bewandelen van het pad, zoals het ooit 

bedoeld is, zijn kwijtgeraakt, heeft ongelooflijke consequenties. Deze 

constatering leidt tot de volgende twee vragen: ten eerste wat zijn deze 

consequenties en ten tweede hoe komen we terug op de koers waarop wij weer 

aansluiting zullen vinden op ons natuurlijke kompas? De koers waarop wij de 

aansluiting van onze natuurlijke telefoonlijn kunnen herstellen en waarop we 

uiteindelijk het pad zullen terugvinden, waarop wij kunnen leven zoals het 

bedoeld is. En waardoor de angst, de teleurstelling, de eenzaamheid, het 

verdriet, de wanhoop, de chaos, de ziekte en alle ellende uit ons en dus uit de 

wereld zullen verdwijnen.”  

Helena stopte met haar verhaal. We waren een ander soort bos ingewandeld. 

De hemel, die lang die dag een beetje beneveld was gebleven, was 

opengebroken en de zon scheen in al haar pracht. Het was inmiddels flink in de 
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middag en het zonlicht werd al wat geler. “Ik wil je eerst een hoop vragen 

stellen, voordat je verder gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag dat, Helena?” “Natuurlijk mag dat, vraag zoveel je wilt. Wat ik ervan weet, 

zal ik je antwoorden.” Opnieuw hield ik Helena tegen. Ik pakte haar arm en liet 

haar stoppen met lopen. Ik knikte dat zij achter zich moest kijken en maakte 

met mijn mond een beweging dat ze stil en rustig moest zijn. In de verte stond 

in het licht van de zon, in het goudgele licht dat gefilterd werd door de bladeren 

van de bomen, een hert. Zijn zwarte silhouet was zichtbaar tegen het zonlicht. 

Een tijdlang bekeken wij het hert, wij elkaar, en het hert ons. Toen was het met 

een snelle beweging verdwenen. “Prachtig, Helena, wat heb ik vandaag toch een 

hoop mooie dingen gezien, wat maak je me blij met deze dag. Deze dag is een 

dag waarvan ik je beloof dat ik hem nooit meer zal vergeten. Deze dag is een 

dag waarop de koers van mijn leven definitief is veranderd. Deze dag is een dag 

met grote invloeden. Ik besef nog niet volledig wat je me allemaal verteld hebt 

maar ik besef dat wij ergens zijn ontspoord. Ergens in de evolutie zijn wij 

ontspoord en ik besef dat jij een handvat kunt aanreiken waarmee het mogelijk 

moet zijn om ergens weer het oude pad op te pakken. Het pad, zoals het ooit, 

zoals jij het zegt, bedoeld zou zijn. Het opnieuw vinden van aansluiting met de 
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natuur, met het natuurlijke in ons. Mijn moeilijkste probleem, los van veel 

vragen over allemaal details, is de vraag hoe we ooit het roer weer om krijgen. 

Hoe komen we ooit weer terug op de oude koers, de koers die moet leiden naar 

evenwicht, naar harmonie, naar rust, naar tolerantie, naar geluk, naar vrede, 

naar genezing van alle ziektes, naar liefde. Hoe komen we ooit weer terug?” 

“Het antwoord daarop is niet moeilijk”, zei Helena en ze pakte opnieuw met 

beide handen mijn polsen. Ze stond voor me en hield mij stevig vast. Ze kneep 

weer bijna in mijn polsen. “Eigenlijk is het antwoord daarop heel simpel. Het is 

een antwoord dat geen oplossing geeft voor alle ellende, alle angst, alle 

oorlogen, alle ziektes, alle wanhoop, maar het is een antwoord dat kan 

beginnen te werken als een oplosmiddel, als een breekijzer, als een begin, als de 

oorsprong van een nieuw besef. Het is een antwoord dat heel simpel is maar 

een ongelooflijke kracht kan uitoefenen op de toestand van ieder mens en 

daarmee ook op de toestand in de wereld.” “Lieve schat, vertel het me, laat de 

aarde beven, wat is dat antwoord?” Helena keek me aan en had een uiterst 

ernstige blik in haar ogen. “Het besef dat het allemaal niet zo hoort. Wij denken 

dat alles zo hoort te zijn zoals het is. De angst, de ziektes, de wanhoop, de 

oorlogen, de intolerantie. Wij denken dat het nu eenmaal bij het leven hoort. Ga 

beseffen dat dat de grootste fout is die wij al vele en vele duizenden jaren 

maken. Het hoort niet zo, het hoort niet zo. Als je dat gaat beseffen, weet je nog 

niet hoe het wel moet maar stop je met de verkeerde weg van energie te 

voorzien en als we allemaal gaan beseffen, dat al deze dingen in het leven niet 

vanzelfsprekend zijn, niet zo horen te zijn, zullen we ooit vanzelf de stem horen 

die diep van binnen in ons spreekt en die ons attent zal maken op ons 

ingebouwde, natuurlijke kompas. Dan zullen wij de weg naar huis weer vanzelf 

vinden en zal de wereld veranderen. Je hoeft dus niets te doen, je moet alleen 

iets laten. Eigenlijk moet je van alles laten. Alles waarvan je denkt dat het goed 

is omdat we denken dat het zo hoort. Dat is de essentie van mijn verhaal.” Ze 

liet mijn polsen los. Ik pakte haar schouders vast en zei tegen haar: “Mijn hemel, 

je hebt gelijk, en ik snap nu exact wat je bedoelt. Hoe simpel kan het zijn. Je bent 

briljant, ik houd van je. Je hebt mijn leven veranderd.” Ik drukte Helena tegen 

mij aan en kuste haar bovenop haar hoofd. Ik ging op de grond zitten en Helena 

kwam naast me zitten. Ik pakte mijn rugzak en zei dat ik behoefte had aan 

koffie, ook al was die niet echt meer vers. Helena wilde ook graag een mok 

koffie. Ik schonk twee bekers in en wij genoten beiden van een beker heerlijke 

oude koffie. Terwijl zij een slok koffie nam, vroeg ze hoe moe ik eigenlijk was. 

Wat was de uitwerking van mijn qigong-oefeningen op al het lopen dat wij 

inmiddels al hadden gedaan. “Hoe ver zijn we?”, vroeg ik haar. “Hoe ver moeten 

we nog?” “We zijn zeker op driekwart van het hele stuk dat we zouden 

afleggen.” “Dan heb ik al meer dan vijftien kilometer gelopen. Ik heb wel wat 



68 
 

last van mijn voeten maar ik ben niet moe. Ook voor mij is dit een nieuwe 

ervaring. Die koffie is heerlijk.” Toen ik mijn beker leeg had, ging ik languit op 

mijn rug liggen. De ondergrond was zacht van het mos. Helena nam haar laatste 

slok en legde haar hoofd op mijn buik. Ook zij lag languit op haar rug. Dit is wel 

even heel lekker dacht ik bij mijzelf. Ik deed mijn ogen dicht en liet de woorden 

van Helena door mijn hoofd tollen. Ik kon ze niet meer reproduceren. “Ik wil 

aantekeningen maken van alles wat je me vertelt. Wil je me daarbij helpen? 

Alles wat je gezegd hebt, vliegt nu door elkaar. Ik kan er geen logisch verhaal 

meer van maken. Wil je dat alsjeblieft doen, Helena?” “Natuurlijk”, zei ze, 

“natuurlijk wil ik je daarbij helpen.” We bleven zeker nog een half uurtje liggen 

en ik had het gevoel dat ik bijna in slaap sukkelde, toen ik de lippen van Helena 

op mijn lippen voelde. Ze kuste me en zei dat ze van me hield. Ik sloeg mijn 

armen om haar heen en ik zei dat ik ook van haar hield. Ik zei haar dat dit een 

bijzondere periode was in mijn leven. Ik vertelde haar dat ik nog steeds niets 

begreep van wat er gebeurde en waarom het allemaal gebeurde, hoewel het 

aan de andere kant ook allemaal weer zo natuurlijk, zo vanzelfsprekend leek. 

Helena knikte, ze had hetzelfde gevoel. Ik keek naar boven naar de hemel en zei 

tegen Helena dat ik het gevoel had dat het weer zo’n fantastische 

zonsondergang zou gaan worden, waarbij de hele wereld oranje gekleurd zou 

zijn. “Je krijgt er gevoel voor, je begint een natuurmens te worden”, zei Helena. 

Ze glimlachte en drukte een intense kus op mijn mond. 
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Hierna stond ze op en zei resoluut dat we verder moesten. “We zijn nog niet 

thuis.” “Jee Helena” zei ik, “wat zal ik slapen vannacht.” “Dat zal je nog moeten 

afwachten. Ik weet niet hoeveel tijd ik je gun om te slapen. Als ik je ogen zie, 

vrees ik het ergste.” Ze moest lachen. We pakten onze rugzakken en onze 

stokken en vervolgden onze weg. Na een half uur lopen werd het licht meer 

oranje. Ik had het goed gezien. De verandering van kleur ging snel. Het 

landschap veranderde weer iets en ik begon te herkennen dat wij in ons eigen 

gebied kwamen. Toen we langs één van de vele kleine meertjes liepen, bleef ik 

opnieuw staan en tuurde over het landschap. Helena stopte ook en zei: “Het 

blijft je boeien, hè Richard?” “God wat jammer dat ik hier niet kan schilderen. Ik 

zou zeker de mooiste doeken kunnen maken.”  

 

Wat een land dacht ik bij mijzelf en voordat ik het me realiseerde, vloog ook de 

volgende gedachte door mijn hoofd: wat een vrouw. Ik moest er om glimlachen. 

Helena, die het opmerkte, vroeg wat er was en ik vertelde haar hoe ik mij 

realiseerde dat ik zo intens genoot van dit prachtige land en hoe ik mij meteen 

daarna realiseerde hoe ik intens genoot van deze prachtige vrouw. “Ik voel me 

gevleid, nee, eigenlijk voel ik mij vereerd.” “Er is er hier maar één die zich 

vereerd mag voelen met het gezelschap van de ander en die ene ben ik”, zei ik 

tegen Helena. Zij maakte een buiging en zei: “Ik dank je voor dit grootse 

compliment.” In haar stem lag een klank, waardoor ik het gevoel had dat ik 

behoorlijk in de maling werd genomen, maar wie kon daar nu, op dit 

fantastische moment, mee zitten. We liepen verder. “Kom kanjer, we gaan het 

laatste stuk in, je moet het nog even volhouden. Ik schat dat we binnen twee 

uur thuis kunnen zijn en als ik het dan nog kan opbrengen, zal ik je masseren 

om je vermoeide spieren tot rust te brengen en ik accepteer deze keer geen 

weerstand van je. Mij mag je een andere keer masseren.” Ze keek erbij of ze 

meende wat ze zei, dus ik was wel zo slim om haar te vertellen dat ik met frisse 

tegenzin haar geweldige aanbod aannam. Ze knipoogde en pakte mijn hand en 

zo liepen we verder. De hele dag waren we geen mens tegengekomen. We 

waren in elk geval tot dit moment compleet alleen geweest, Helena en ik, alleen 

in deze alles overweldigende natuur. Wat een dag, wat een ervaring. Dit zou ik 

thuis aan mijn vrienden kunnen vertellen, maar hoe kun je deze ervaring 

overbrengen? Hoe kun je vertellen wat je voelt op zo’n moment? Ik besloot om 

het maar niet eens te proberen. Naarmate wij verder liepen en de tijd 

verstreek, werd het langzaamaan iets donkerder of misschien is de uitdrukking 

iets minder licht hier beter op zijn plaats. Ook werd het meer oranje om mij 

heen. De afgelopen weken in Finland had ik dit al meerdere keren meegemaakt, 

maar het bleef voor mij een overweldigende ervaring. “Vertel mij nog iets over 

jezelf”, vroeg Helena. “Ik wil alles over je weten. Er komt een moment dat wij 
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afscheid moeten nemen en dan wil ik het besef hebben dat ik je gekend heb, 

maar dan ook compleet heb gekend. Ik wil ieder hoekje en gaatje van je weten. 

Ik wil iedere hoek van je ziel onderzocht hebben.” 

 

“Waarom moet je nu op deze fantastische dag spreken over het feit dat we eens 

afscheid zullen nemen. Dat is een anticlimax”, zei ik. “Ja” zei Helena, “je hebt 

gelijk, het is een anticlimax, maar dat neemt niet weg dat het wel zal gebeuren.” 

Daar heb je ook gelijk in Helena, maar ik word op het moment niet vrolijk van 

het idee dat ik afscheid van je zal moeten nemen.” “Ik ook niet”, antwoordde 

Helena. “Je wilt dingen van mij weten die je nog niet kent. Let op ik zal je iets 

tonen, iets wat jou van mij nog niet bekend is en aangezien je alles wilt weten 

van mij hoort dit er dus ook bij.” Ik legde mijn stok op de grond en deed mijn 

rugzak af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik pakte mijn stok en zei tegen Helena dat ze moest blijven staan. Ik liep een 

meter of tien bij haar vandaan en ging tegenover haar staan met mijn gezicht 

naar haar toe. Ik concentreerde me. Ze keek verbaasd en vroeg wat ik ging 

doen. “Let op”, zei ik. Mijn vriend uit India heeft mij bo-jutsu geleerd. Bo-jutsu is 

de Japanse techniek van het vechten met de stok. Ik laat je een kata zien: een 
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ingestudeerd gevecht met vele aanvallen en verdedigingen tegen meerdere, 

denkbeeldige tegenstanders. Het is één van de onderdelen van de training van 

deze sport.” Ik voerde de kata uit en Helena was verrast. Toen ik klaar was, 

vroeg ze of ik het nog een keer wilde doen. Ik deed het op haar verzoek een 

tweede keer. Daarna legde ik de stok op de grond en zei tegen haar dat ik haar 

nu een kata liet zien van het karate. Karate was ook een sport die ik intensief 

beoefende en waar ik het met Helena nog niet over gehad had. Ik zou haar de 

kata laten zien die vereist was voor het behalen van de zwarte band ofwel de 

eerste ‘dangraad’. Ook nu was ze verrukt en opnieuw vroeg ze mij of ik het nog 

een keer wilde laten zien. Ook deze keer voldeed ik aan haar verzoek. “Jij hebt 

ongekende kwaliteiten”, zei ze. “Je verbaast me keer op keer en ik realiseer mij 

nu opeens hoe veilig ik ben bij jou in de buurt.” Ik pakte mijn stok en liep naar 

mijn rugzak die ik oppakte en op mijn rug parkeerde. Helena pakte weer mijn 

hand en we liepen verder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Zullen we proberen het laatste stukje een beetje door te lopen?”, zei Helena. 

“Ik heb behoefte om thuis te zijn met jou. Het was een heerlijke dag maar ik 

begin eerlijk gezegd nu zelf wel een beetje moe te worden. “Zullen we de 

massage toch maar niet omdraaien?” “Nee”, zei ze, “althans voor dit moment 
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nog nee, maar het kan zijn dat ik straks, als we thuis zijn, misschien op jouw 

voorstel inga en mij door jou laat masseren.” “Je moet het zelf weten, lieve 

Helena, je weet niet wat je mist.” We liepen verder en zwegen voorlopig allebei. 

Ook ik was moe van het lopen en hoewel ik vond dat ik het voor een niet 

geoefende loper helemaal niet slecht gedaan had, moest ik eerlijk toegeven dat 

het ook voor mij genoeg begon te worden. Na een half uur lopen herkende ik de 

plek waar ik eerder mijn qigong-oefeningen in de natuur had gedaan en zo 

realiseerde ik mij dat we er bijna waren. Het zonlicht was weer verder 

verminderd in intensiteit en vermeerderd in zijn oranje kleur. De blik op het 

meer bij het huis van Helena was prachtig in dit oranje en roodachtige licht. We 

liepen het pad af dat om het meer voerde en vijftien minuten later waren we 

thuis. Ik was blij toen Helena de deur van het huis opende en we alle ramen 

openzetten. We namen een paar koele drankjes en wat voedsel, dat snel 

gemaakt was en vielen neer in de kussens op de bank op de veranda. Schoenen 

en sokken waren snel uit. “Zullen we straks samen even gaan douchen, daar 

knap je ook van op”, zei Helena. “Ja dat is goed, lieve schat, maar eerst even 

zitten, even wat eten en vooral wat drinken. Ik heb het nu toch echt wel gehad.” 

Toen we klaar waren met eten stond Helena op, pakte mijn hand en trok mij 

van de bank af. “Kom Richard”, zei ze “we gaan douchen anders komt het er niet 

meer van en ik weet zeker dat we ervan opknappen.” Ik strompelde mee naar 

de douche en stapte onder de warme straal naast Helena. Ze ging dicht tegen 

mij aan staan om samen het warme water te kunnen vangen en begon mij in te 

zepen. Dat ontspande en daarna zeepte ik haar in. We bleven nog een tijd onder 

de warme straal staan en droogden ons tenslotte een beetje af. We liepen naakt 

naar de veranda en vielen weer op de kussens op de bank en zakten volkomen 

onderuit. “Hoe vond je het vandaag?”, vroeg Helena. Ik gaf geen antwoord en zei 

dat ik zocht naar een goede omschrijving voor deze dag, maar dat ik eigenlijk 

niet de juiste woorden voor deze briljante dag met al deze geweldige 

momenten kon vinden. Nadat we een uur op de bank hadden gelegen, besloten 

we om naar bed te gaan. Van massages kwam niets meer, maar we hadden er 

beiden vrede mee. In bed kropen we tegen elkaar aan en het was niet duidelijk 

wie het eerst sliep. 
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Hoofdstuk 9 

 

 

 

Toen ik de volgende morgen wakker werd, zag ik dat het tien uur was. Dat was 

erg laat voor mijn doen. Helena lag te slapen en ik besloot een ontbijt voor haar 

te maken dat we dan samen in bed konden opeten. Zachtjes kroop ik eruit. Mijn 

benen waren stijf, maar ik was wel de moeheid van het lopen van de vorige dag 

kwijt. De stijfheid voelde alsof het na enige beweging, een paar koppen koffie en 

een hete douche wel verdwenen zou kunnen zijn. Ik was inmiddels goed 

bekend met waar alles stond in de keuken en met wat er in huis was. In twintig 

minuten had ik een ontbijt klaar en tien minuten later ging ik met het ontbijt 

naar de slaapkamer. Helena werd net wakker en keek verbaasd toen ze mij zag 

binnenkomen met het ontbijt. “Verrassing”, zei ik. “Een lekker ontbijt voor een 

vermoeide, mooie vrouw. Waar heb je zin in?” “Koffie, eerst koffie”, zei Helena. 

Ik schonk twee grote mokken koffie in en voegde daarin toe wat zij wilde. Ze 

kwam een beetje omhoog en nam een slokje. Ze glimlachte. “Lekker”, zei ze. 

“Richard, hoe voel je je en hoe is het met je spieren, ben je stijf van het lopen?” 

“Ja”, zei ik. “Ik ben stijf in mijn beenspieren maar niet heel erg, ik denk dat het 

wel meevalt en straks wegtrekt.” ”Hoe voel jij je, Helena?” “Dat weet ik nog niet 

maar als ik mijn benen strek, voelen ze niet stijf. Helena dronk haar koffie en 

vroeg om een tweede beker en een broodje met een eitje. Ik regelde haar 

wensen en maakte het voor haar klaar. Ik maakte voor mijzelf ook wat broodjes 

en kroop naast haar onder de dunne deken. “Ik denk”, zei ik “dat ik vandaag 

maar eens een lekker rustig dagje neem. Gewoon lekker nietsdoen.” ”We 

kunnen vanmiddag een stukje gaan varen”, zei Helena. “Varen?” zei ik. “Met een 

boot bedoel je?” “Ja lieverd, met een boot, hoe anders?” zei Helena verbaasd. 

“Hoe kom jij aan een boot?” “Gewoon, omdat we er een hebben natuurlijk”, 

lachte Helena. “Vind je dat zo raar?” “Nee, je hebt gelijk, natuurlijk is dat niet 

raar, maar ik heb hier bij het meer geen boot zien liggen.” “Klopt”, antwoordde 

Helena. “De boot ligt ook niet hier bij het meer, maar vijftien kilometer 

verderop bij een veel groter meer. We kunnen er met de auto heenrijden. Oh 

Richard, je ogen gaan glimmen, volgens mij heb je er wel zin in!” Ik kreeg een 

kus op mijn voorhoofd. “Zeil of motor”, zei ik. “Mag zeil én motor ook?”, lachte 

Helena. “Hoe groot is dat meer?” “Groot.” “Hoe groot is die boot?” “Groot.” 

“Wauw”, zei ik. “Wauw”, zei Helena en dook boven op me. De ontbijtspullen 

vielen op de grond, maar ja, zoals ik al eerder zei, wie let daar nu op op dit 

moment van de dag. Ze was vastberaden. Ze had me gevangen en ik kwam niet 

meer los. Niet dat ik dat wilde overigens. Ik liet me maar wat graag vangen. 
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Anderhalf uur later liet ze me los en gingen we samen douchen. “Misschien kan 

ik je vanmiddag op de boot een ander stuk van mijn verhaal vertellen, 

misschien wel het meest belangrijke deel van mijn hele verhaal. Het bepaalt 

voor ieder mens wie ze zijn en hoe ze zijn en waarom ze zo zijn.” “Dat is niet 

niks”, antwoordde ik. “Sterker nog, eigenlijk is dat alles. Als jij kunt aangeven 

hoe het komt dat men is wie men is of anders gezegd, als jij voor mij kan 

aangeven hoe het komt dat ik ben wie ik ben en ik zou begrijpen wat jij bedoelt, 

zou dat betekenen dat ik dus ook voor mijzelf kan vaststellen dat ik ben wie ik 

ben. En als ik daar geen vrede mee zou hebben, zou ik misschien ook kunnen 

vaststellen hoe ik dan kan worden tot de persoon die ik wel wens te zijn. Jeetje, 

ik begrijp eigenlijk zelf niet meer wat ik zeg.” “Je moet het nog één keer 

proberen te herhalen”, zei Helena, want wat je zei, slaat de spijker op zijn kop, 

het raakt mijn verhaal tot in zijn diepste essentie. Het was een briljante 

opmerking, Richard.” Hoe ik het ook probeerde, ik kon het niet meer 

reproduceren. Helena hielp mij en samen konden we mijn stukje tekst opnieuw 

opbouwen. Helena schreef het op. “Lieve Helena, vanaf nu hebben we altijd een 

schrift en een pen bij ons. Je hebt me nu al zoveel dingen verteld, die voor mij 

een wereld openden, maar waarvan ik nu al niet meer weet waar het over ging. 

Ik moet meer notities maken en kunnen maken.” Helena was het met mij eens 

en regelde meteen een schrift en een pen. “Twee pennen”, zei ik. “Als de één het 

niet meer doet, hebben we de ander bij de hand om door te kunnen schrijven.” 

Ook de tweede pen werd geregeld. We gingen naar buiten en nestelden ons lui 

op de bank op de veranda, diep weggedoken in de dikke kussens. “Morgen gaan 

we Sam halen”, zei Helena. “Ik verheug me erop”, antwoordde ik. “Hoe laat wil 

je naar de boot gaan, Helena?” “Als we op tijd weggaan, kunnen we in de haven 

even lunchen. Er is een aardig restaurant.” “Goed idee. Wat is het voor een 

schip, Helena?” “Een motorsailer, een Finnsailer, het is een Fins schip en 

zeewaardig.” “Ik weet het”, zei ik. “Ook in Nederland zie je deze schepen 

regelmatig varen en ik heb ooit eens op een Finnsailer gevaren op de Noordzee 

voor de Nederlandse kust.” “Wauw”, zei Helena, “kun jij op zee varen?” “Ja, dat 

kan ik, nadat ik natuurlijk een cursus kustnavigatie had gevolgd.” Helena keek 

bewonderend. “Kun jij zeilen?”, vroeg ik aan Helena. “Een beetje, ik ga er 

eigenlijk vanuit dat jij dat kan en dat jij vanmiddag de boot voor jouw rekening 

neemt. Ik ben gewoon jouw passagier of bemanningslid, wat je wilt en als je het 

niet al te moeilijk voor mij maakt, zal ik ook nog mijn best doen om jouw 

bevelen op te volgen. Aan de touwen trekken en zo.” Ik knikte dat ik het 

begreep. “Gaat helemaal lukken”, zei ik. Een uur later liepen we naar de auto. 

Helena had wat spullen verzameld en deze ingepakt in een tas. “Heb je ook de 

sleutels van de boot bij je?”, vroeg ik haar. “Ja”, zei ze. “Over sleutels gesproken, 

alsjeblieft.” Ze reikte mij een bos sleutels aan. “Wat is de bedoeling?”, vroeg ik 
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haar. “Richard, we hebben afgesproken dat jij morgen naar mijn zusje rijdt. Ik 

wil voorstellen dat je vandaag ook rijdt, dan kun je aan mijn auto wennen.” “Dat 

is een goed idee, Helena.” Ik nam de sleutels van haar aan en opende de 

portieren. Ik startte de motor en reed weg. Het was over deze wegen toch nog 

een behoorlijk stukje naar de haven en we waren na drie kwartier gearriveerd. 

“Zullen we eerst de spullen in de boot leggen? Dan kunnen we daarna gaan 

lunchen.” “Prima”, antwoordde ik. Ik herkende het schip. Het was een mooi 

afgewerkt schip, voorzien van teakhouten dekken. “Richard, wat denk je ervan? 

Ah ha, ik zie het al, krijg ik je vandaag nog mee naar huis?” Terwijl ik het schip 

bewonderde, pakte ik Helena bij haar schouders, kuste haar in haar nek en zei: 

“Als je maar genoeg aandringt, ga ik zeker met je mee, schoonheid.” Helena 

stapte aan boord, opende de deur en ging naar binnen. Ze legde haar tas weg en 

regelde wat andere dingen. “Kom”, zei ze, “ik heb honger.” We gingen naar het 

restaurant en genoten van een heerlijke lunch. Daarna gingen we terug naar de 

boot en scheepten ons in. Binnen tien minuten waren we los van de wal en 

gromden zeventig diesel paardenkrachten in de buik van het schip, toen ik de 

gashendel zachtjes naar voren duwde. Meteen reageerde het schip en gingen 

we vooruit. “Helena, hoe is de diepte van dit meer?” “Erg diep, je kunt hier 

overal varen, als je maar niet dichter dan vijftig meter bij de oevers komt, want 

daar kunnen rotsen zitten vlak onder de oppervlakte.” “We hebben pech, 

Helena, het is windstil. Dat wordt helaas geen zeilen.” “Geen probleem, Richard, 

we hebben nog twee maanden de tijd en ik ben ervan overtuigd dat het in die 

twee maanden echt wel een keer flink zal waaien, in elk geval genoeg om deze 

boot op zijn zeilen vooruit te krijgen.” “Is er ergens een plek waar het leuk is om 

heen te varen?” “Ja zeker, steek maar recht het meer over. Aan de andere kant 

zijn hele mooie gebieden.” “Kom Helena, laten we naar buiten gaan en de 

buitenbesturing gebruiken.” Het was warm en ik kleedde mij uit op mijn 

zwembroek na. Ook Helena deed haar zwempak aan. Bikini’s waren in die tijd 

in Finland nog niet echt in. Ik legde de motor op driekwart vermogen en het 

schip klom naar een prettige snelheid. Toen we aan de overkant van het meer 

kwamen, gleden we met een heel matige snelheid naar de plek die Helena 

aanwees. Het was een prachtig stukje natuur, tussen een aantal fors begroeide 

eilanden. Ik liet het anker vallen en stelde vast dat het anker grip had op de 

bodem van het meer. “Ga je mee zwemmen, Richard?” Ze klapte de zwemtrap 

naar beneden, pakte mijn hand, stapte op de zitbank in de kuip en sprong mij 

meetrekkend overboord. Toen ik boven water kwam, terwijl ik Helena’s hand 

nog vast had, realiseerde ik mij hoe verschrikkelijk koud het water was. 

“Koud!”, zei ik tegen Helena. “Ja lieverd, het meer is heel diep en dus heel koud.” 

Ze moest lachen want ik keek blijkbaar erg wanhopig. “Je bent zo groot en zo 

sterk en je kunt niet tegen dit koude water?”, vroeg ze. Met mijn lippen op 



76 
 

elkaar gedrukt schudde ik van nee. “Dit is niet koud, dit is verschrikkelijk 

koud!” “Kom Richard, zwemmen.” Daar gingen we. Toen ik honderd meter had 

gezwommen, voelde de temperatuur van het water iets minder koud aan, maar 

het was voor mij nog altijd buitengewoon onaangenaam. Helena zag aan mijn 

gezicht dat ik niet blij was en ze stelde voor om terug te zwemmen naar de 

boot. Verrukt schudde ik van ja. Ze moest erom lachen en we zwommen terug. 

Ik hielp haar het zwemtrappetje op en klom snel achter haar aan. De zon was 

warm en al snel werd ik warmer van de lucht. Helena pakte een grote handdoek 

en begon me af te drogen en warm te wrijven. “Zal ik koffie maken?”, zei ze. 

“Lekker”, zei ik, terwijl ik nog een klein beetje bibberde. “Ongelooflijk, hoe is 

het mogelijk dat jij geen last hebt van dit koude water.” “Kwestie van vaak 

genoeg doen. Alles went”, zei ze. “Bijna alles went”, zei ik. “Dit went nooit.” Al 

snel was de koffie klaar en overgeschonken in een grote thermosfles. We 

gingen in de kuip op de banken liggen, die bedekt waren met dikke 

schuimrubber kussens. De koffie was heerlijk en deed het laatste stukje werk 

om mij weer op normale temperatuur te krijgen. “Heb je nog zin om te praten? 

Om weer een stuk te vertellen van jouw verhaal? Als je er behoefte aan hebt, 

dan pak ik straks even het schriftje en een pen.” “Dat is goed”, zei Helena. Ik 

haalde zowel het schriftje als een pen. “Weet je nog wat je wilde vertellen?” 

Helena knikte. “Eerst wil ik het laatste stukje voor je herhalen daar waar we 

ergens een vorige keer zijn geëindigd. Weet je nog waar dat over ging?” Nee”, 

moest ik helaas bekennen. “Ik ben inmiddels al aardig de weg kwijtgeraakt.” 

“Het ging over het feit dat wij de aansturing van ons natuurlijke kompas, de 

aansluiting van onze natuurlijke telefoonlijn en daardoor de mogelijkheid van 

het bewandelen van het natuurlijke pad, het pad, zoals het bedoeld is, zijn 

kwijtgeraakt. Dit heeft voor ons ongelooflijke consequenties. Deze constatering 

leidt tot twee vragen, ten eerste wat zijn deze consequenties en ten tweede hoe 

komen we terug op de koers waarop wij weer aansluiting kunnen vinden op 

ons natuurlijke kompas, de aansluiting van onze natuurlijke telefoonlijn 

kunnen herstellen en uiteindelijk het pad kunnen terugvinden, waarop wij 

weer zullen leven zoals het bedoeld is en waardoor angst, teleurstelling, 

eenzaamheid, verdriet, wanhoop, chaos, ziekte en alle andere ellende zullen 

verdwijnen. Over de antwoorden op deze twee vragen zijn hele boeken vol te 

schrijven en zijn in de vóór ons liggende geschiedenis ook hele boeken vol 

geschreven. Eerst moet ik nog een ander punt aan je vertellen, een punt dat in 

dit hele verhaal nog een uiterst, misschien wel dé meest belangrijke rol speelt. 

Ik heb je verteld, Richard, dat wij bestaan uit energie. Deze energie is 

opgebouwd uit de kleinste en meest elementaire deeltjes. Deze kleinste deeltjes 

hebben eigenschappen en karakteristieken. Aangezien wij zijn opgebouwd uit 

deze elementaire deeltjes bezitten wij ook deze elementaire kenmerken. Wij 



77 
 

bezitten dus ook de elementaire kenmerken en al de eigenschappen van het 

totale universum. Het universum is geschapen en scheppende. De mens bezit 

dus ook de kenmerken van het geschapene en van het scheppende. Wij zijn dus 

allemaal als ‘alles wat geschapen is en als alles wat schept’.  

 

Wij zijn creatieve wezens. Wij zijn in staat om zelf te scheppen. Dit scheppen 

gebeurt niet bewust, wordt niet gestuurd en geregeerd door onze wil, maar 

gebeurt onbewust, als een reactie op een proces dat wij wel zelf sturen. Wij zijn 

als goden en in staat om zelf dingen te scheppen, zij het op onbewust niveau. 

Tevens zijn wij ‘ervaringsinstrumenten’. Alles wat wij willen ervaren, zullen wij 

scheppen. Dat betekent dat voor alles wat wij willen beleven, wij een wereld 

scheppen waarin wij dat zullen beleven. De kosmos reageert op onze wens. 

Indien wij iets stellen, als stelling deponeren, zal de scheppende kracht in ons 

op dat moment onze wereld zodanig opnieuw vormen, herstructureren, dat wij 

een wereld zullen binnengaan, waar wij datgene zullen beleven, waar we op dat 

moment van overtuigd zijn, dus dat wat we op dat moment willen, en dat wat 

we op dat moment vinden. Richard, dit kan ik je niet bewijzen en jouw gevoel 

zal moeten aangeven wat je ervan vindt en wat je ermee kan, maar het 

volgende voorbeeld kan mijn verhaal misschien wel wat duidelijker voor je 

maken. Als er drie mensen zijn waarvan één persoon door één van de twee 

anderen intens wordt gehaat en door de derde persoon op handen wordt 

gedragen, dan zullen, als deze persoon iets vertelt, de twee anderen bevestigd 

worden in wat zij vinden. De één zal bevestigd worden dat de betreffende 

persoon absoluut niet deugt en de ander zal bevestigd worden dat de 

betreffende persoon juist wel ontzettend deugt. Wat wij vinden, bouwen wij in 

onze wereld, maar dan ook alleen in onze wereld. Hoe vaak hoor je niet de één 

tegen de ander roepen ‘maar natuurlijk is het zo, kijk dan en je ziet het, doe je 

ogen open en je ziet het, of ben je soms blind?’. Hiermee raken we de begrippen, 

de gereedschappen, waar alles om draait. Wat ik je nu ga zeggen is heel erg 

belangrijk en eigenlijk de bron van alle ellende op de wereld, zonder dat wij dat 

overigens beseffen. ‘Het hebben van overtuigingen, het hebben van meningen, 

het iets vinden, zijn de instrumenten waarmee wij onze wereld bouwen, 

hervormen en vormgeven’. Door ons scheppend vermogen en door het hebben 

van overtuigingen en van meningen hebben wij het lot van ons eigen leven in 

handen. Wat zijn nu de gevolgen van het feit dat wij scheppende wezens zijn en 

bol staan van meningen en overtuigingen? Meningen die in onze cultuur heel 

belangrijk zijn. In onze huidige maatschappij wordt het hebben van meningen 

erg gestimuleerd. Zeggen wij ook niet ‘een beetje vent heeft een eigen mening 

en staat er vooral ook achter’. Het volgende drama komt hiermee al om de hoek 

kijken. Het hebben van een mening, van een overtuiging, het iets vinden, leidt 
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onmiskenbaar en altijd tot de volgende stelling: ‘Het hebben van meningen 

leidt tot het hebben van verwachtingen’. Met deze gegevens kunnen we de 

consequenties vaststellen van waartoe wij in staat zijn en waartoe dat leidt, als 

wij ons op onze levensreis begeven, zonder de sturing van ons natuurlijke 

kompas. De mensen hebben dus eigen meningen en eigen overtuigingen, en 

door hun scheppend vermogen beslissen zij dat de wereld is, zoals zij dus 

vinden dat deze moet zijn. Door onze meningen, onze ‘ik vindjes’, te formuleren, 

beeldhouwen wij de wereld waarin wij leven. Wat wij vinden en wat onze 

mening vertegenwoordigt, bepaalt de wereld waarin wij leven. Wij geven 

hiermee dus vorm aan een wet waarin wij als mensen leven, namelijk het 

scheppende vermogen van onze geest. Wij mensen leven als goden met het 

vermogen om te scheppen. Het hebben van een mening, het vinden van 

bepaalde dingen, bouwt een wereld waarin je zult ervaren wat je vindt en dus 

ook zult beleven wat je vindt. Datgene wat je vindt, zal gevormd worden en je 

zult erin bevestigd worden. Dit overkomt ons mensen dus als scheppende 

wezens. Tevens heeft de wereld die wij vormen door dat wat wij vinden, door 

onze overtuigingen en onze meningen een waanzinnig hoge realiteitsgraad. 

Deze realiteitsgraad is zo hoog, dat datgene wat wij scheppen door onze 

meningen en overtuigingen, dus door datgene wat wij vinden, bevestigd zal 

worden door onze ervaringen en dus voor ons ook waar is. Deze waarheid is zo 

duidelijk en overtuigend, dat wij ons niet kunnen voorstellen dat deze 

waarheid door anderen niet gezien wordt. Wat wij vinden, beleven wij. Wat wij 

vinden, ervaren wij. Wat wij beleven en wat wij ervaren is bovendien waar. Dat 

een ander niet ziet dat datgene wat wij ervaren waar is, is de domheid van die 

ander en dus ook volledig de fout van die ander. Op basis van wat wij vinden 

dat waar is, van hoe wij vinden dat het hoort te zijn en hoe het daardoor dus 

ook is, creëren wij verwachtingen van hoe anderen zich horen te gedragen. Dit 

wordt bepaald door onze mening over hoe het leven is. Vinden dat iets is, 

bepaalt ook het gevoel van hoe het hoort te zijn of moet zijn en wat wij dus ook 

van anderen verwachten of zelfs eisen. En dit alles binnen de door onze 

meningen vastgestelde wetten en door ons scheppend vermogen gerealiseerde 

werelden. Richard, dat je dit kunt aanvoelen en kunt begrijpen is heel 

belangrijk. Wat voel je hierover?” 

 

“Ja, wat voel ik erover? Eigenlijk weet ik het zelf niet. Jouw verhaal komt als een 

stortvloed over mij heen en ik begrijp wel wat je bedoelt. Ik ben het ook met je 

eens dat als mensen eenmaal een overtuiging hebben, dat als ze daarvoor gaan, 

hun wereld ook door die overtuiging wordt gevormd en ze er ook helemaal 

voor gaan om dat beeld, om die wereld te verdedigen. Datzelfde geldt trouwens 

ook voor mij. Als ik iets vind, vind ik het ook. Ik ga ervoor en een flinke vent die 
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mij van mijn sokken kletst en die mijn waarheid omverhaalt. Hé, Helena, zonder 

dat ik het in de gaten had, sprak ik over ‘mijn waarheid’.” “Ja, Richard, het is ook 

jouw waarheid. Dat wat jij vindt, dat waar jij van overtuigd bent, dat waar jij 

voor gaat, bepaalt jouw waarheid. Onderschat deze waarheid niet. Het 

waarheidsgehalte van jouw waarheid is honderd procent. Je ervaart het zo, je 

leeft erin. Jij bent die waarheid en inderdaad, zoals jij zei, een flinke vent die je 

van die waarheid afhaalt. Kun je dit begrijpen?” “Ja, ik kan het zeker begrijpen, 

hoewel het voorlopig nog erg theoretisch op mij overkomt en ik nog niet goed 

zie welke kant je ermee op wilt. Want inmiddels ken ik je, mijn lieve Helena. 

Met deze introductie heb je een doel. Je hebt een reden om dit te vertellen of 

heb ik ongelijk?” “Nee, Richard, je hebt het goed gezien, het scheppingsverhaal 

dat ik je net verteld heb, heeft ongelooflijke consequenties voor ieder mens. De 

gevolgen van het scheppen van je eigen wereld door dat wat je vindt, door het 

hebben van overtuigingen, heeft ongelooflijke gevolgen voor ieder mens, voor 

de interactie tussen mensen en eigenlijk voor de hele samenleving.” “Wauw, 

Helena, dit zijn zware woorden, ga verder ik ben nieuwsgierig.” “Ik kom even 

terug op waar ik net was geëindigd. Zoals ik zei, zullen op basis van wat wij 

vinden dat waar is, van hoe wij vinden dat het hoort te zijn en hoe het daardoor 

dus ook in onze beleving, in onze wereld is, verwachtingen gecreëerd worden, 

verwachtingen van hoe anderen horen te acteren en te reageren. Dit is uiterst 

belangrijk. Mijn mening, mijn overtuiging bepaalt hoe het is en omdat het zo is 

als door mij bepaald wordt hoe het dus is, mag of moet ik ook van jou 

verwachten, dat jij zal acteren en reageren zoals het in mijn zelf gecreëerde 

wereld hoort te zijn. Mijn eigen scheppingsvermogen creëert dus 

verwachtingen. Deze verwachtingen creëren op hun beurt weer 

teleurstellingen. Deze teleurstellingen worden niet zomaar, per ongeluk, 

gecreëerd, maar zullen altijd en per definitie uit iedere verwachting 

voortkomen. De mens is dus gedoemd om altijd en overal teleurgesteld te 

worden.” “Helena”, zei ik geschokt, “dit kun je niet menen.” “Helaas, Richard, ik 

meen dit en ik zeg je dit bij mijn volle verstand.” “Wat een drama, wat een 

wereld. Als jij gelijk hebt, is de wereld één groot tranendal.” “Is dat dan niet zo, 

Richard?” Plotseling herinnerde ik mij waarom Helena haar spirituele reis was 

begonnen, waarom ze deze kant was opgedreven. Zij was als kind al 

aangeslagen door haar verdriet over de enorme ellende die zij in de wereld 

waarnam en haar overtuiging dat er een oplossing voor al die ellende moest 

zijn. Ineens zag ik een aantal verbanden in alles wat Helena mij tot nu toe had 

verteld. “Wil je nog een bak koffie? Ik zelf lust nog wel een flinke bak.” “Graag”, 

zei Helena. Ik pakte onze mokken en draaide me om en zag toen pas wat voor 

luchten er rond het meer hingen, zwart en dreigend. “Foute boel, Helena. Dat 

wordt noodweer.” Helena keek om zich heen en zei dat ze verwachtte dat het in 
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elk geval zou gaan onweren. Ze gaf aan dat ze flinke hoofdpijn had en dat dat 

waarschijnlijk van het drukkende weer kwam. “Richard, ik vind het eng om met 

onweer op het water te zijn, kunnen we alsjeblieft snel naar de haven?” 

“Natuurlijk”, zei ik terwijl ik naar voren liep om het anker te lichten. In vijf 

minuten had ik het anker opgehaald en opgeborgen en startte ik de motor. Diep 

in de buik van het schip sloeg de dieselmotor aan en gromde luider toen ik een 

beetje gas gaf. Het was absoluut windstil weer en de lucht was nog zwarter en 

nog dreigender geworden. In de verte hoorden we het eerste gerommel in de 

lucht en het begon ook te weerlichten. Ik gaf meer gas en het schip reageerde 

onmiddellijk. De eerste regen viel en ik maakte me een beetje zorgen. Het was 

nog steeds windstil weer en we hadden nog een flink stuk te gaan. Het was een 

snel schip maar de donkere luchten kwamen toch dichterbij. “Je kijkt bezorgd”, 

zei Helena. “Verwacht je problemen?” Er is een gezegde in het Nederlands dat 

ik voor Helena probeerde te vertalen in het Engels. ‘Komt de wind voor de 

regen, daar kan de zaak wel tegen, komt de regen voor de wind, berg dan je 

zeilen maar gezwind’. Ze begreep wat ik bedoelde. Het regende en het was nog 

steeds windstil. Helena ging naar binnen en kwam terug met twee bakken 

koffie. “Lekker”, zei ik. “Daar heb ik wel zin in.” “Verwacht je problemen, 

Richard?” “Misschien, maar maak je geen zorgen, ik weet wat ik moet doen en 

ik weet hoe ik de kwaliteiten van dit schip moet inschatten. Dit is niet de eerste 

storm die ik het hoofd zal bieden en het zal niet de laatste zijn.” Het regende 

inmiddels hard. We stonden binnen en ik had daar het stuurwiel overgenomen. 

“Als je me veilig thuis brengt, trakteer ik je op een heerlijk diner in de haven.” Ik 

glimlachte en zei dat ze dat aanbod kon waarmaken. Ook Helena glimlachte en 

ze was iets meer ontspannen. “Hoe is het met jouw hoofdpijn?” “Beter, ik heb 

een pilletje genomen en dat begint te werken.” “Mooi zo.” De wind werd 

krachtiger en het gerommel werd sterker. De wind kreeg vat op het schip en we 

rolden zo nu en dan al aardig heen en weer. Dit was een goed schip en uiterst 

betrouwbaar. De golven werden snel groter en we moesten iets bijdraaien met 

in de verte de haven in het zicht. Ook de wind draaide iets bij en we kregen 

daardoor de wind op de kop. De boeg van het schip beukte zo nu en dan flink in 

de snel groter wordende golven. Flarden schuim vlogen af en aan over het 

schip. “Ben je niet zeeziek, Helena?” “Nee”, zei ze, “ik ben niet misselijk of zoiets. 

Het lijkt wel of je hiervan geniet, Richard.” “Luister, lieve Helena. Hoe vaak heb 

je mij niet gezegd toen wij elkaar pas hadden ontmoet, dat jij anders bent. 

Anders anders dan de meeste mensen zijn. Ook ik ben een beetje anders. De 

meeste mensen vinden bijvoorbeeld deze situatie uiterst vervelend of eng. Ik 

geniet ervan. Het is mijn gevecht tegen de elementen en dat is een strijd die mij 

altijd boeit, een strijd waar ik van geniet. Er schiet mij trouwens iets te binnen. 

Jij hebt nog iets van mij tegoed. Iets wat je vanavond van mij krijgt.” “Wat krijg 
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ik van je?” “Vanavond krijg je van mij de meridianenmassage.” “Ik moet ook nog 

dit deel van mijn verhaal afmaken.” “Als jouw hoofdpijn over is en als je er de 

moed voor hebt, dan kun je dat in het restaurant in de haven vertellen onder 

het eten, want je bent je dinertje kwijt. Kijk daar is de grote mast van de haven. 

Nog tien minuten en we zijn binnen en veilig. Ik wil je trouwens iets 

voorstellen, Helena. Morgen gaan wij Sam halen en ik rijd, zoals we hebben 

afgesproken. Ik begin heel voorzichtig wat verbanden te zien in de dingen die je 

mij verteld hebt. Misschien kunnen we morgen nog eens doornemen wat je tot 

nu toe verteld hebt en kan ik proberen of ik relaties kan leggen, of ik er een lijn 

in kan krijgen. Misschien kun jij dan essentiële punten op gaan schrijven in ons 

schriftje.” Helena knikte. “Goed idee, Richard, doen we.” De wind wakkerde nog 

meer aan en ik moest iets gas terugnemen anders waren de klappen van de 

boeg op de golven die op de kop stonden, te heftig. De haven kwam duidelijk 

dichterbij en ik realiseerde mij dat ik geluk had dat de haven aan hogerwal lag. 

Meer had ik mij in deze situatie niet kunnen wensen. Zodra ik moest bijdraaien 

om het kanaaltje naar de haven in te varen, zou ik in de luwte komen van de 

gebouwen die daar stonden. Het zou een gemakkelijke klus worden. De tien 

minuten waren iets te enthousiast ingeschat maar binnen twintig minuten 

lagen we vast aan de wal. Het onweerde inmiddels heel erg. Veel bliksem en 

een hoop lawaai. “Laten we maar hier wachten tot het over is.” “Is dat niet 

gevaarlijk?”, vroeg Helena. “Nee, lieve schat, het is niet gevaarlijk. Richard, je 

hebt me overtuigd, je hebt er verstand van, voor mij ben je een zeeman en ik 

heb een beetje het gevoel dat je me hebt gered.” Ik kreeg een kus op mijn wang. 

“Voor het redden van je leven, vind ik één kus op mijn wang wel wat weinig”, 

zei ik. “Oké”, zei Helena, ze sloeg haar armen om mijn nek en ik moest eraan 

geloven en ook deze keer deed ik dat zonder enige vorm van tegenzin. Een half 

uur later was het noodweer overgetrokken en verdwenen. De lucht klaarde op. 

De spanning was uit de lucht en Helena voelde zich ook weer een heel stuk 

beter. We ruimden de spullen aan boord op en sloten het schip af. We brachten 

de tassen naar de auto en gingen naar het restaurant. “Ik heb honger”, zei 

Helena. “Ik ook” zei ik. “Volgens mij heb jij altijd honger, Richard.” “Niet altijd” 

zei ik, “bijna altijd.” “Precies”, beaamde zij. Ze pakte mijn hand en we liepen 

naar binnen. 
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Hoofdstuk 10 

 

 

 

Er waren weinig mensen en we konden het plekje uitzoeken dat ons het meest 

beviel. We bestelden eerst iets te drinken. Toen we onze drankjes hadden en 

allebei een slok hadden genomen, keek ik Helena aan en zei: “Lieve schat, één 

ding is in mijn hoofd blijven hangen, blijven hameren. Eén ding dat jij gezegd 

hebt, één woord en dat woord is ‘teleurstelling’. Heb je de moed en de zin om 

mij erover te vertellen? Dat wat je zei heeft indruk op mij gemaakt, diepe 

indruk. Als het namelijk waar is wat jij zegt, ga ik ineens een hoop meer 

begrijpen van wat jij mij tot nu toe hebt verteld, maar ook van jouw 

beweegredenen. Ik ga dan begrijpen waarom jij de kant op bent gedreven die je 

op bent gedreven.” “Ik voel me goed”, zei Helena, “dus ik ga jou proberen uit te 

leggen wat ik heb gezien op die februarimorgen in de sneeuw aan de rand van 

het meer bij ons huisje. Alles wat ik je nu verteld heb, leidt tot deze 

schrikbarende conclusie. De mens is gedoemd om in zijn leven teleurgesteld te 

worden en wordt dat dan ook vele malen per dag, misschien wel continu.” De 

serveerster kwam langs en wij bestelden een uitgebreide maaltijd. Daarna 

begon Helena. “Ik vertelde je dat ieder mens zijn meningen heeft, dat hij zijn ‘ik-

vindjes’ fanatiek de wereld instuurt, dat hij zijn overtuigingen heeft en dat die 

overtuigingen en meningen scheppend werken en de wereld van ieder mens 

aanpassen om hem of haar datgene te laten beleven, waarvan die mens 

overtuigd is. Andere mensen hebben echter ook hun meningen, hun ‘ik-vindjes’ 

en dit volgt bij deze mensen exact hetzelfde patroon als bij alle andere mensen. 

Ook andere mensen ‘beeldhouwen’ door hun meningen hun eigen wereld, 

waarin hun wetten, hun voorwaarden van hoe het hoort te zijn en hoe het dus 

voor hen ook is, worden vastgelegd. Ook bij deze mensen worden hun 

verwachtingen gecreëerd door hun meningen en hun overtuigingen over hoe 

het leven is en hoort te zijn.  

 

Ieder mens heeft een eigen assortiment aan meningen, waarvan wel veel 

meningen overeenkomsten vertonen met meningen van anderen, maar het 

assortiment meningen en ‘ik-vindjes’ is voor ieder mens uniek. 

Hieruit blijkt dat ook het verwachtingspatroon van ieder mens is gebouwd op 

een unieke basis van hoe de dingen volgens die persoon zouden moeten zijn en 

hoe dus de daaruit voortvloeiende verwachtingen en eisen van en over het 

leven, worden geformuleerd. Dit betekent dat ieder mens zijn eigen unieke 

verwachtingspatroon van het leven heeft en dus ook een eigen uniek 
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verwachtingspatroon heeft over hoe ieder ander mens hoort te acteren. Dit 

betekent dat wij anderen nooit zullen begrijpen en dat dat ons het gevoel geeft 

dat de ander ongelooflijk dom moet zijn en er helemaal niets van begrijpt. Dit 

feit op zich is erg beangstigend. Dit betekent dat wij vaak het gevoel hebben dat 

anderen ons niet begrijpen en dat is eigenlijk nog veel bedreigender. Maar ook 

dit lossen we op door vast te stellen dat die anderen wel ongelooflijk dom 

moeten zijn en niet van deze wereld. Het onmiskenbare gevolg hiervan is dat 

iedere verwachting, voortkomend uit mening en overtuiging, zal leiden tot 

teleurstelling omdat het verwachtingspatroon dat de ene mens heeft over de 

andere mens onduidelijk is en er zal dan ook niet of zelfs nooit aan het 

verwachtingspatroon van wie dan ook worden voldaan. Dit betekent dat het 

leven op basis van deze wetten een eeuwige teleurstelling is, een teleurstelling 

die zal leiden tot een altijd aanwezige angst, verbittering, frustratie, chaos, een 

enorm gevoel van eenzaamheid en uiteindelijk zal leiden tot ziektes. De mensen 

die hier nu op een gegeven moment het gevoel bij krijgen dat deze manier van 

leven toch niet of nooit de bedoeling kan zijn, die het gevoel beginnen te krijgen 

dat het anders zou kunnen, anders zou moeten, zijn de mensen die voorzichtig 

contact beginnen te krijgen met dat wat er ergens diep van binnen in hen werkt 

of op welke wijze dan ook probeert de aandacht te trekken. Dit brengt ons op 

het tweede punt. Hoe komen we weer terug op de koers waarop wij weer 

aansluiting vinden op ons natuurlijke kompas?  

 

Veel mensen begrijpen dat wat hiervoor beschreven is in theorie zo werkt, 

maar geven aan dat ze niet weten hoe je dit in de praktijk van het leven moet 

veranderen. Dit is ook heel moeilijk, misschien bijna onmogelijk. Toch is het 

voor diegene die het doel voor ogen houdt, mogelijk. Het is niet voor niets al 

velen vóór jou gelukt. 

De basiskenmerken van de natuur, van het natuurlijke, zijn éénheid en liefde. 

Iedere afwijking hiervan veroorzaakt het tegenovergestelde van éénheid en 

liefde, namelijk afsplitsing of eenzaamheid en angst.  

 

Wat wil het natuurlijke, wat wil de natuur. De natuur is een harmonisator en 

streeft altijd naar een situatie van evenwicht. Als wij gaan afwijken van het 

natuurlijke pad, van het pad zoals het bedoeld is, zal er onmiddellijk een kracht 

in ons en op ons gaan werken die ons terug wil brengen naar het 

oorspronkelijke, natuurlijke pad. Door af te wijken van het pad veroorzaken wij 

chaos, disharmonie. De natuur wil altijd chaos herstellen. Door af te wijken van 

het pad, het pad te verlaten en de wildernis of de jungle in te gaan, trekken wij 

als het ware ‘natuurlijke veren’ uit, die, omdat het veren zijn, de eigenschap 

hebben om terug te trekken. Door van het natuurlijke pad af te wijken en 
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daarmee de natuurlijke veren uit te trekken, ervaren wij per definitie de 

spanning van het terugtrekken van deze veren. Hoe verder wij afwijken van het 

pad, hoe groter de spanning van het terugtrekken en dus de spanning op en in 

ons wordt. Deze spanning veroorzaakt en versterkt de chaos en leidt tot een 

altijd aanwezige angst. Hoe groter de spanning, hoe groter de angst. Mensen die 

dus naast het natuurlijke pad leven, staan constant onder spanning en leven 

daardoor dus constant in angst. Je kunt het je ook voorstellen als het opblazen 

van een band. Door naast het natuurlijke pad te leven, door ‘de Weg’ te 

verlaten, wordt, door de spanning die hierdoor ontstaat, de band, dus ‘ons 

leven’, opgeblazen. Om te voorkomen dat de band te zwaar wordt opgepompt 

en uit elkaar zal knappen, heeft het leven, de natuur, hiervoor een reddings- of 

ontsnappingsinstrument ingebouwd, namelijk het systeem van de emoties. De 

emoties zijn de te hoog opgelopen spanningen in onze eigen band, ons eigen 

leven, die via het ventiel sissend en fluitend kunnen worden afgevoerd. 

Hiermee wordt dus ook meteen aangegeven dat emoties nooit een doel van het 

leven kunnen zijn maar uitsluitend een middel zijn, behorend tot het 

ingebakken reddingssysteem van ons leven.”  

 

Op dat moment kwam de serveerster met het door ons bestelde diner. Het zag 

er heerlijk uit en we schepten onze borden vol. Ik schonk het drankje van 

Helena en van mij in en terwijl Helena hongerig haar eerste hap nuttigde, ging 

zij gedreven verder met haar verhaal. 

“Soms lukt het niet om de spanningen die zijn opgeslagen in onze band, door 

het oppompen van de band, via het ventiel sissend en fluitend weg te laten 

vliegen en dan knapt de band of volgens het andere voorbeeld, springen de tot 

ongekende verte uitgetrokken veren met een enorme klap terug. Op dat 

moment valt die mens om. De chaos is compleet met alle rampzalige gevolgen. 

Dit zie je dagelijks om je heen gebeuren of lees je op zijn minst dagelijks in de 

kranten. Mensen voor wie de spanningen te groot worden en waarbij de veer 

met één enorme klap terugschiet. Deze klappen zijn meestal fataal. Je ziet dit 

steeds vaker gebeuren. Ik heb deze mensen gezien. Tijdens mijn studie ben ik 

veel in ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen geweest en heb ik veel 

gezien. En daardoor weet ik wat deze terugschietende veren en de daaruit 

voortvloeiende klappen betekenen. Het zijn grote menselijke drama’s. Op 

grotere schaal zie je hetzelfde. De maatschappij, onze cultuur heeft in zijn 

totaliteit ook de veren te ver uitgetrokken. De veren staan op springen. De 

natuur trekt terug. Als de veren binnen een maatschappij of een cultuur 

massaal terugspringen, valt die cultuur om. Dit is in de menselijke geschiedenis, 

in de afgelopen tienduizenden jaren, al vele malen gebeurd. Als wij zo verder 

gaan, wacht onze cultuur hetzelfde lot.” Met mijn hand probeerde ik Helena 
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even tot stoppen te manen van haar gedreven uiteenzetting over teleurstelling, 

opgelopen spanningen, opgeblazen banden en emoties die eigenlijk niet horen. 

“Lieve schat, mag ik je storen? Ik snap het niet. Mag ik je wat vragen?” “Ja, 

natuurlijk Richard, vraag me wat je niet begrijpt.” “Emoties die niet horen? Jij 

zegt dat emoties niet bij het leven horen. Daar kan ik mij niets bij voorstellen. 

Vreugde, verdriet, angst, blijdschap. Dit zijn allemaal facetten van het leven. Dit 

zijn allemaal dingen die volgens mij juist wel bij het leven horen en het leven 

juist diepte geven. Vandaag ben ik verdrietig en morgen ben ik blij. Dat is toch 

prachtig. Dat is toch juist de schoonheid van het leven.” “Meen je dat?”, zei 

Helena. “Streef jij naar momenten van verdriet, pijn, ellende en chaos in je 

leven, alleen om in relatie met deze ellende te kunnen genieten van de 

momenten dat je al deze ellende niet voelt en ervaart en die momenten dus de 

mooie momenten in je leven noemt? Heb jij alle ‘ellende’ nodig om van de ‘niet-

ellende’ te kunnen genieten? Wat is het doel in jouw leven, Richard? Verdriet of 

vreugde? Angst of liefde?” “Wel, Helena, als ik uit deze vier gegevens zou 

moeten kiezen, wat ik het doel in mijn leven zou noemen, dan zou ik kiezen 

voor vreugde en liefde.” “Wel Richard, zou je dan willen kiezen voor momenten 

van vreugde en liefde, dus dit slechts zo nu en dan willen ervaren, of zou je 

kiezen voor een permanent gevoel van vreugde en liefde?” “Die vraag is niet 

eerlijk. Ik zou natuurlijk kiezen voor een permanent gevoel van vreugde en 

liefde.” “Als ik het goed begrijp”, zei Helena, “zou je deze fijne gevoelens dus 

niet tijdelijk willen ervaren en het ook nog moeten afwisselen met tijdelijke 

gevoelens van verdriet en angst.” “Zo is het”, zei ik. “Waarom noem jij dan 

vreugde, verdriet, angst, blijdschap facetten van het leven die volgens jou juist 

bij het leven horen en die het leven juist diepte geven?” “Die zit”, zei ik. “Die 

stelling moet ik dus terugnemen.” “Het is mogelijk, Richard, om alleen vreugde 

te ervaren. Emoties in de zin van negatieve ervaringen en gevoelens zijn niet 

nodig. Het is een ontsnappingsmechanisme, niet meer en niet minder. Wij 

hebben het nodig en wij gebruiken dit mechanisme om stoom af te blazen. Als 

je in staat bent om je leven zodanig in te richten dat er geen stoom meer wordt 

ontwikkeld, hoef je het ook niet meer af te blazen.” Ik knikte en zei dat ik het 

begreep. “Ga verder, lieve schat.” Ik krabbelde wat aantekeningen in mijn 

schriftje. Helena vervolgde: “Ik had het over het omvallen van culturen. Als 

massaal de veren te ver zijn uitgetrokken en massaal de veren met één 

geweldige klap terugschieten, vallen de culturen dus om. Vaak gaat dit gepaard 

met een enorm natuurgeweld. Daarom is het voor mij zo vreselijk belangrijk, 

dat er steeds meer individuele mensen de ontsnapping uit de maatschappij, de 

ballenbak, gaan maken en een tegengewicht gaan vormen voor de in de 

maatschappij levende, zwaar onder spanning staande massa. Een relatief kleine 

groep voldoet hiervoor al. De kritische massa, die als tegengewicht kan 
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functioneren, hoeft niet groot te zijn. Het ontsnappen uit de maatschappij is 

echter een compleet ander verhaal en brengt ons naar de werking van het web. 

‘Ontsnappen’ is een begrip dat in de mensen leeft en wordt in boeken en films 

heel vaak als onderwerp of metafoor gebruikt voor het verhaal. Ergens lijkt het 

of we onbewust voelen dat we niet in vrijheid leven en altijd onder spanning 

staan en dus altijd in angst leven. En de enige manier om hieraan te ontkomen, 

is dat wij zullen moeten ontsnappen. 

 

Wat is de werking van het web en waarom is deze werking zo catastrofaal? 

Ieder mens staat in verbinding met enorm veel andere mensen. Deze 

verbinding bestaat uit ‘energetische draden’ waarover energie vice versa van 

de één naar de ander loopt. Omdat alles energie is en de ruimte tussen ons ook 

uit energie bestaat, zijn wij dus in staat om een ander te benaderen. Door deze 

verbindingsdraden hebben wij contact met elkaar en invloed op elkaar. Binnen 

een gezin staan alle leden van dat gezin met elkaar in verbinding. Er zijn echter 

ook weer verbindingsdraden naar overige familieleden, vrienden, kennissen, 

collega’s, leden van de sportvereniging enz. enz. Hierdoor hebben wij invloed 

op elkaar en hierdoor hebben wij ook controle over elkaar. Ik heb het al een 

keer met je hierover gehad. 

 

Binnen de werking van het web is het functioneren van ieder mens gebaseerd 

op angst, angst en nog eens angst en dit uit zich door de behoefte van iedereen 

om macht te hebben over een ander. Als wij macht hebben over een ander, 

hebben wij ook controle over die ander. Aangezien in het web de angst regeert 

om door anderen overheerst te worden, strijdt iedereen ervoor om over een 

ander te heersen.  

 

Macht is een heilig begrip in het web. Hiervoor geldt bijvoorbeeld ook dat het 

volgende verzoek: “Ach schat, wil jij even een kopje koffie halen”, al als een 

uiting van macht kan worden gezien, door het opleggen van de wil van de één 

op de ander. Dit betekent dat als iemand het gevoel krijgt dat de oude weg, de 

weg die wij gewend zijn, de weg die ons in onze cultuur en maatschappij wordt 

opgelegd, niet meer werkt en dat deze persoon, wanneer hij door dit gevoel 

gedreven op zoek gaat naar een andere weg, hij zonder dat hij zich hiervan 

bewust is, aan de draden van het web begint te rommelen, aan de draden 

begint te trekken. Deze actie blijft nooit onopgemerkt. Anderen merken dat hij 

door het kiezen van een andere weg verandert en zeggen dan dat hij weer 

normaal moet gaan doen, niet anders moet willen zijn. Als hij daar niet op 

reageert, wordt de tegenwerking steeds sterker en deze kan zelfs ongekende 

vormen aannemen. Men zal ‘de macht’ gebruiken om iedereen die niet op deze 
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oproepen reageert, terug te laten keren naar zijn oude positie in het web. 

Degene die wil veranderen, die inziet dat de oude weg voor hem of voor haar 

niet meer werkt en op zoek gaat, krijgt steeds meer reacties op zijn of haar 

veranderende gedrag. Hij begrijpt dit niet, maar hij doet vele draden die leiden 

naar anderen, bewegen en deze mensen voelen de beweging van deze draden. 

Het web rond de veranderende persoon wordt onrustig. Als hij doorzet, merkt 

hij dat hij vrienden gaat verliezen. Men vindt dat hij vreemd wordt. De persoon 

die verandert, begint steeds meer van zijn oude doen en laten kwijt te raken 

maar heeft geen nieuwe dingen ontdekt om ervoor in de plaats te zetten. Hij 

begint de weg kwijt te raken en ondervindt geen steun meer van andere 

mensen. De anderen zeggen dat het zijn eigen schuld is en dat hij maar normaal 

moet doen. Zo wordt de druk steeds groter. Als hij onder die druk dreigt te 

bezwijken en ziek wordt, zal iedere hulpverlener, huisarts, psycholoog of 

psychiater hem terugleiden naar het web en alles doen om hem weer op zijn 

oude plaats, in ‘zijn oude kooi’ terug te zetten. Wij weten allemaal immers niet 

anders. Als hij toch de kracht heeft om met zijn reis door te gaan, zal hij 

enerzijds ‘de oude wegen’ steeds meer kwijtraken, zonder dat hij daar nog 

nieuwe wegen tegenover kan stellen, en anderzijds zal hij nog steeds kritiek en 

tegenwerking van zijn omgeving ondervinden. Men accepteert niet dat hij op 

deze wijze in het web beweegt en de draden op deze wijze blijft manipuleren. 

Als hij toch in staat is om zich onder deze enorme druk los te werken uit het 

web en voorzichtig in een nieuwe, onbekende omgeving terechtkomt, zal hij 

bovendien nog een andere kracht op zijn weg tegenkomen, die hem weer met 

andere zaken zal confronteren. Hij reist op zijn spirituele tocht door de meest 

bizarre en godverlaten gebieden van zijn eigen ziel en ondervindt daar 

eenzaamheid en angst. Hij begint te voelen dat hij niet meer verder komt met 

de ‘oude werktuigen’ in zijn leven. Hij begint te voelen, dat hij vastloopt op zijn 

eigen ‘ego’. Hij begint vast te lopen op zijn eigen karaktertrekken. Hij zal deze 

karaktertrekken onder ogen moeten zien en moeten overwinnen en afleggen. 

Iedereen kan deze strijd alleen voor zichzelf voeren. Iedereen zal zelf zijn eigen 

karaktertrekken moeten overwinnen. Zo zal je als bal bewegen en bewogen 

worden in de enorme ballenbak, totdat je door alle bewegingen naar de rand 

bent gemanoeuvreerd en er overheen valt. Dan ben je los van de maatschappij 

en zal je je bevinden aan de voet van de immense muur. Als je alles van jezelf 

hebt losgelaten, iedere karaktertrek hebt overwonnen, zal tenslotte het laatste 

stuk van jouw reis ook aan jou geschonken worden en mag je de poort 

betreden. Velen haken echter onderweg af en proberen terug te keren naar de 

oude wereld. Weinigen halen het eind en volbrengen de tocht. Over deze 

spirituele en slopende reis zijn in de loop van onze enorme geschiedenis vele 

verhalen en vele boeken geschreven.  



88 
 

Toch zijn er steeds meer mensen die de triomf van de overwinning op de 

nieuwe wereld hebben kunnen vieren en die daarna gedreven zijn door een 

enorme behoefte om terug te keren naar de oude wereld om een ieder die er 

maar iets van wil horen, erover te vertellen. Om overal een hand te reiken waar 

dat mogelijk is en gewenst wordt. Om voor iedere zoekende ziel wegwijzers te 

plaatsen en ze te helpen om hun zware reis, die je altijd alleen zal moeten 

maken, tot het einde te kunnen volbrengen. Niemand kan voor wie dan ook de 

poort openen of het gordijn wegschuiven om hem of haar de nieuwe wereld te 

tonen.  

 

Deze kennis van de spirituele weg om terug te keren naar het natuurlijke pad is 

niet nieuw op aarde. Er zijn geschriften bekend van duizenden en duizenden 

jaren oud die hierover gaan. Eigenlijk hebben alle godsdiensten in eerste aanleg 

de bedoeling gehad om ons op deze weg te wijzen. Wij hebben er alleen een 

puinhoop van gemaakt en het niet begrepen. Zo heeft bijvoorbeeld Christus 

nooit de bedoeling gehad om van ons christenen te maken maar wel om van 

ons ‘Christussen’ te maken en zo heeft Boeddha nooit de bedoeling gehad om 

van ons boeddhisten te maken maar wel om van ons ‘Boeddha’s’ te maken.” 

 

Helena was klaar met haar verhaal. Opnieuw was ze in staat geweest om voor 

mij op begrijpelijke wijze uit te leggen wat ze bedoelt. Opnieuw had ze me 

verbijsterd met het vertellen van onderwerpen die voor haar zo 

vanzelfsprekend lijken en die voor mij als donderslagen bij heldere hemel 

binnenkomen. Ze was deze keer zelfs in staat geweest om tijdens haar verhaal 

twee grote borden eten weg te werken. Ze genoot, zowel van het vertellen van 

dat wat zij volgens haar gevoel aan mij moet vertellen als van haar diner. Ik 

keek haar aan en besefte dat ik eigenlijk intens van haar was gaan houden. Ook 

ik genoot van dit moment. Ik genoot van alle momenten die ik samen met haar 

doorbracht en tot nog toe had doorgebracht. Ik keek haar aan en vroeg haar of 

ze nog iets lekkers wilde eten als nagerecht. Wij kozen allebei voor een grote 

bak ijs, bekleed met een forse hoeveelheid slagroom. Toen we klaar waren met 

eten en Helena had afgerekend, nam ik plaats achter het stuur van haar auto 

met Helena naast mij, startte de motor en reed met haar naar huis. 
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Hoofdstuk 11 

 

 

 

Op weg naar huis zag ik dat het slechte weer volledig was weggetrokken en dat 

de voor mij magische Finse zonsondergang deze dag opnieuw op 

sprookjesachtige wijze zou beëindigen. Wij reden langs het meer en het 

prachtige oranje licht van de zon kleurde de hemel en het water reeds op 

majestueuze wijze. “Wat is en blijft dit toch prachtig, Helena”, zei ik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena knikte, glimlachte en zei dat ze het helemaal met mij eens was en dat dit 

bijvoorbeeld één van de dingen zou zijn die zij zou missen als ze ooit, om wat 

voor reden dan ook, uit Finland zou vertrekken. De weg slingerde omhoog en 

we reden een verkeerde weg in. Helena zag het niet meteen en daardoor reden 

we een stuk om. Een kwartier later reden we weer richting het meer om de 

juiste weg naar huis te kunnen pakken. Toen we een bocht omkwamen, zagen 

we opnieuw het meer, waar de boot van de ouders van Helena lag, recht voor 

ons. De zon stond inmiddels weer iets lager en verspreidde een 



90 
 

wonderbaarlijke gloed in de lucht en op het water. Ik stopte even en zei tegen 

Helena dat ik even wilde genieten van deze aanblik en van zoveel natuurpracht. 

Ook zij genoot. Na vijf minuten draaide ik de weg weer op en vervolgden we 

onze reis naar huis. “Hoe laat wilde je morgen ook alweer weggaan om Sam te 

halen?”, vroeg ik aan Helena. “Als we om uiterlijk elf uur kunnen gaan rijden, 

zijn we voor het avondeten weer terug.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik kan me er echt op verheugen, Helena.” “Ik ook”, zei ze. “Richard, kunnen wij 

morgen voordat wij weggaan nog jouw oefeningen doen? Ik wil toch proberen 

om dat iedere dag samen met jou te doen.” “Natuurlijk, laten we uiterlijk om 

zeven uur opstaan, dan kunnen we er ruim de tijd voor nemen.” “Is goed”, zei 

Helena. “Vanavond krijg je een speciale behandeling”, zei ik. Helena begon te 

glimmen. “Je bedoelt na de massage?” “Nee Helena, ik bedoel een 

massagebehandeling.” “Oh”, zei ze teleurgesteld. “Maar misschien valt er 

daarna ook nog wel iets te regelen”, zei ik lachend tegen haar. Ze schoof naar 

me toe en drukte een kus in mijn nek. “Richard, kon je mijn verhaal deze keer 

volgen?” “Ja Helena, ik kon het volgen en ik heb het gevoel dat ik het steeds 

beter kan volgen. Ik geloof dat ik voorzichtig begin aan te voelen wat je bedoelt 

met alles wat je te vertellen hebt. Je vertelt het heel duidelijk en heel 
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begrijpelijk, maar het komt steeds zo hard op mij over. Het is alsof de mens 

leeft op een absoluut verkeerde manier, die per definitie alleen maar kan leiden 

en ook alleen maar leidt tot de meest ernstige vorm van chaos en alsof jouw 

zienswijze alleen maar kan leiden tot het opruimen en voorkomen van al die 

chaos. Is er geen tussenweg?” “Nee, zei Helena, er is geen tussenweg. Ooit heeft 

iemand gezegd dat het verschil tussen de hemel en de hel minder is dan één 

millimeter en zo is het ook. Het is inderdaad waar dat zoals de mens nu leeft en 

al vele, vele duizenden, misschien wel tienduizenden jaren of nog langer leeft, 

alleen maar leidt tot chaos. Het is niet waar dat de weg die ik je voorspiegel 

alleen maar kan leiden tot het opruimen en voorkomen van die chaos. Ik ga je 

aan het eind van mijn verhaal iets vertellen, dat misschien schokkend voor je 

zal zijn, maar waarmee ik je zal aangeven wat de waarheid is van mijn eigen 

verhaal.” “Ik ben benieuwd, Helena.” “Maar eerst, Richard, heb ik je nog heel 

veel andere dingen te vertellen.” En opnieuw drukte ze een kus in mijn nek. “Ik 

blijf ook het gevoel houden dat alles wat je zegt waar is of althans waar zou 

kunnen zijn, maar dat het zo theoretisch is. Het ligt zo lijnrecht tegenover hoe 

iedereen denkt, dat ik me afvraag hoe mensen ooit in staat zijn om het roer om 

te gooien of in elk geval ooit de behoefte zouden krijgen om het roer om te 

willen gooien.” “Richard, de enige motivatie die dat kan bewerkstelligen is 

chaos, angst, lijden en verdriet. Als de mens, maar dan individueel gezien, dus 

ieder mens voor zich, het gevoel krijgt dat de maat vol is, dat ze hun eigen 

lijden, hun eigen angst, hun eigen verdriet, hun eigen wanhoop en chaos niet 

meer aankunnen, er niet meer mee kunnen leven, het gevoel krijgen er gek of 

ziek van te worden, dan gebeuren er twee dingen. Of ze worden er ziek of gek 

van of allebei, of ze gaan op weg naar een andere manier van leven, op weg 

naar een ander levenspad. Op dat moment staan ze open om zich af te stemmen 

op hun eigen ingebouwde, innerlijke kompas, het kompas dat ze zal terugleiden 

naar de natuurlijke weg van het leven. De weg zoals deze ooit bedoeld is.” “Ik 

begrijp hieruit dat de chaos in de wereld dus nog niet compleet genoeg is, dat 

de mensen nog niet genoeg lijden en het verdriet nog niet groot genoeg is.” 

“Richard, mijn lieve Richard, je bent briljant, je begint het door te krijgen.” Dit 

leverde mij een derde kus in mijn nek op. “Maar”, zei Helena, “ik gok op een 

andere benadering. Ik zou willen proberen om de mensen duidelijk te maken 

dat alles waarvan zij vinden dat het normaal is, alle ellende, chaos, verdriet en 

lijden in het leven en alle strijd die daaruit voortvloeit, dat al deze dingen in de 

wereld niet horen, niet vanzelfsprekend zijn en dat niet geldt dat het nou 

eenmaal niet anders is. Zij moeten zich gaan realiseren dat het niet zo hoort, dat 

dat nou juist niet de natuurlijke status van het leven is. Als dat zou kunnen 

gebeuren, als die verandering in de wereld zou kunnen plaatsvinden, dan zou 

deze oude weg van pijn, lijden, verdriet, angst en chaos niet meer van energie 
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voorzien worden en een langzame dood gaan sterven. Dan zou de mens vanzelf 

op zoek gaan naar een alternatief en zich misschien gaan afstemmen op zijn 

natuurlijke, ingebouwde kompas, dat hem erop zou attenderen hoe het wel 

anders kan. Ik weet niet of dit haalbaar is, ik weet niet of dit ooit mogelijk is, 

maar Richard, dit is mijn meest verheven visioen, dit is het beeld waar ik mij op 

afstem, dit is voor mij het doel in mijn leven. Om de mensen wakker te maken 

voor het besef dat alles wat er nu gebeurt niet zo hoort, niet vanzelfsprekend is 

en nu eenmaal niet gewoon een deel van het leven is. En ergens in het bereiken 

van dat doel, Richard, ben jij op mijn weg geplaatst om mee te helpen dat doel 

te verwezenlijken.” Ik stopte de auto naast de kant van de weg, draaide mij om 

naar Helena, keek haar aan, nam haar hoofd in mijn handen en kuste haar, een 

kus die zij hartstochtelijk beantwoordde. “Ik voel dat je gelijk hebt Helena en ik 

weet eigenlijk op dit moment niets anders te zeggen dan ‘wauw’ en hiermee 

probeer ik alleen maar aan te geven dat ik eigenlijk diep onder de indruk ben 

van alles wat er gebeurt en tot nu toe is gebeurd. Wat er is gebeurd met jou en 

met mij, hoe ik op jouw weg en jij op mijn weg bent geplaatst en hoe 

vanzelfsprekend alles zich heeft ontwikkeld tot de situatie waarin we nu, op dit 

moment, zitten.” Helena knikte om aan te geven dat ze het ernstig met mij eens 

was. “Helena, jij bent de meest gevoelige van ons beiden, heb jij een idee wat 

het resultaat zal zijn, ooit in de toekomst?” “Nee Richard, ik weet alleen datgene 

wat er nu gebeurt en ik weet dat ik er verschrikkelijk van geniet om samen met 

jou deze momenten, nu, in deze twee maanden te mogen beleven. Ik weet zelfs 

dat dit misschien wel de twee mooiste maanden van mijn leven zullen zijn, de 

meest gelukkige maanden die ik in mijn hele leven zal beleven, maar ik zie geen 

resultaat. Daarin is mijn gevoel volkomen leeg.” 

Ik knikte dat ik haar begreep en zei dat we naar huis gingen. Ik begon mij 

inmiddels thuis te voelen in dat huisje in de wildernis samen met Helena en 

morgen ook nog samen met Sam, die grote, blonde labrador. Vijf minuten later 

stond de auto van Helena geparkeerd op de plek waar zij hem altijd neerzet en 

liepen we naar het huis. Nadat we alles nog even hadden opengezet om de 

frisse lucht in het huis te laten doordringen, vielen we neer in de kussens op de 

bank op de veranda. Ik besloot om toch nog maar een grote pot koffie te zetten 

en ging naar de keuken. Toen ik terug kwam met de koffie en twee mokken was 

Helena aantekeningen aan het maken in het schriftje. Ik schonk de koffie in en 

gaf een mok aan Helena. We genoten samen op de bank van het inmiddels 

mooie weer en zagen hoe de zon langzaam zakte. “Wat dacht je van een 

massage, Helena?” “Lijkt me heerlijk, waar wil je me hebben?” “Ergens waar je 

languit kan liggen met je armen langs je lichaam en waar ik ruimte heb om bij je 

te kunnen. Wat dacht je van op bed?” “Ja, dat is een heel goede plek.” We sloten 

alles af en gingen naar boven naar de slaapkamer. Helena ging eerst naar de 
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badkamer, kleedde zich daarna uit en ging naakt op haar rug op het bed liggen. 

“Zo goed?”, vroeg ze. “Ja, zo is het goed.” Ik begon met de massage. Deze 

massage bestond uit het masseren van de grote meridianen, die door de benen 

en de voeten lopen en door de armen en de handen. Deze gebieden werden op 

een speciale manier gemasseerd. Daarna werd de massage afgesloten met een 

uitvoerige gezichtsmassage. Na een paar minuten begon Helena te kreunen van 

genot. “Dit is fijn”, zei ze zachtjes. “Dit mag je dus echt vaker doen.” Opnieuw 

toonde ze mij haar inmiddels bekende glimlach, waarmee ze mij ook deze keer 

weer wist te betoveren. Nadat ik haar benen en haar voeten had gemasseerd, 

sliep Helena, althans zij was vertrokken. Waar zij was, waar zij zich bevond, 

wist ik niet, maar ze leek erg ver weg te zijn. Ik ging verder met haar armen en 

haar handen en daarna masseerde ik haar gezicht. Zij was in diepe rust en 

ademde heel zachtjes en heel langzaam. Ik keek naar haar ontspannen lichaam 

en de diepe rust die zij uitstraalde. Haar schoonheid beroerde mij. Ik dekte haar 

af met een dunne deken en ging stilletjes naar beneden. Ik besloot om buiten 

voor het huis, tussen de bomen nog een half uur mijn qigong-oefeningen te 

doen en sloop daarna ongemerkt naar boven naar de badkamer. Daarna kroop 

ik voorzichtig naast Helena onder de deken. Toen ik het kleine lampje uit wilde 

doen, draaide ze haar hoofd naar mij toe en keek mij met grote ogen aan. Ze 

sloeg haar handen om mijn hoofd en mijn nek en zei dat ze in de diepe rust die 

ze had gevoeld, een reis had gemaakt en dingen had gezien, die ze me moest 

vertellen. Ze keek bezorgd en haar ogen waren nat. “Wat heb je gezien en wat 

heb je mij te vertellen, lieve Helena?” vroeg ik zachtjes. “Ik heb een stukje 

gezien van de toekomst, over jou en over mij.” Ze slikte. “Lieve Richard, wij 

zullen elkaar na deze twee maanden niet meer zien, in elk geval zullen wij 

elkaar jaren en jaren lang niet zien. Meer dan twintig jaar. Misschien zien we 

elkaar nooit meer. Ik wil je niet kwijt. Ik weet niet of ik je kan missen. Ik weet 

niet of ik nog zonder je kan leven.” Tranen stroomden over haar wangen. Ik was 

verbaasd over wat ze me vertelde en ik ging naast haar liggen en drukte haar 

stevig tegen mij aan. Ik streelde haar haren en haar naakte rug. Helena huilde 

zachtjes. Toen ze een beetje tot rust kwam, zocht ze met haar lippen de mijne. 

Ze kuste me, ze kuste me hartstochtelijker dan ze hiervoor had gedaan. Ik 

beantwoordde haar hartstocht en wij verdwenen opnieuw uit deze wereld. 

Deze keer samen. Vastgeketend aan elkaar. Ze hield me vast en het voelde alsof 

ze me nooit meer wilde loslaten. Ook ik had die behoefte. Onze liefde voor 

elkaar werd die nacht bewezen op een manier die noch zij, noch ik ooit 

daarvoor had ervaren. 

 

Om zeven uur de volgende morgen liep de wekker af. We openden tegelijkertijd 

onze ogen en keken elkaar aan. Helena sloot haar ogen en zei niets. Normaal 
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was ze altijd meteen wakker en zat er meteen leven in haar en hoewel ook ik 

een ochtendmens was, kon ik soms wel moe van haar activiteit worden op het 

moment dat ze ontwaakte. Ook ik deed mijn ogen weer dicht en probeerde nog 

een beetje te doezelen. Tien minuten later liep de wekker opnieuw af. Ik besloot 

eruit te gaan en een grote pot koffie te maken. Ik had behoefte aan een sterke 

bak koffie. Toen ik zachtjes de deur uit sloop, riep Helena mij zachtjes en vroeg 

of ik nog even in bed wilde komen. Ik ging terug naar bed en kroop naast haar. 

“Dat was niet fijn wat je gisteren hebt ervaren”, zei ik. “Mijn reis was niet fijn. 

Wat ik daarna met jou heb ervaren was heel fijn.” Ik knikte en glimlachte tegen 

haar. Ik streelde zacht haar blonde haren. “Ik heb gezien wat ik niet wilde zien, 

wat ik niet wil weten en waar ik al bang voor was. Richard, wij zijn met elkaar 

verbonden in de diepste graad die er is, maar wij hebben allebei in dit leven een 

eigen opdracht. Deze periode wordt ons geschonken om te doen wat wij samen 

moeten doen, daarna gaan wij allebei onze eigen weg. “Daar is niets aan te 

veranderen?” vroeg ik. “Nee, daar is niets aan te veranderen.” Stoer zei ik dat 

als we dat nu allebei weten, wij er deze twee maanden maar uit moeten halen 

wat erin zit, maar ook ik klonk niet blij en daar betrapte ik mijzelf op. Helena 

kroop tegen mij aan. “Dat zullen we doen, Richard, ik zal ervoor zorgen dat je 

mij je hele leven niet meer zult kunnen vergeten.” “Vergeten, ik jou vergeten, 

nee lieve Helena, ik kon je al niet meer vergeten na onze ontmoeting bij mijn in 

elkaar gestorte auto. Dat moment was al oorverdovend en oogverblindend, 

besef je dat?” Helena knikte en moest lachen. “Goed zo”, zei ik, “je kunt 

tenminste weer lachen. Zin in koffie? Kom op, mijn lieve Helena, er wacht een 

wolf op ons, wij hebben werk te doen en jij hebt mij nog een hoop te vertellen 

en oh ja, voordat je het vergeet, ik wil nog vele, vele keren met je vrijen deze 

twee maanden, want dat wil ik helemaal nooit meer vergeten.” Helena keek mij 

aan en zei: “Twee keer vele, vele keren?” “Twee keer vele, vele keren”, zei ik, 

“geen probleem.” Wij gingen uit bed en maakten een grote pot koffie en een 

ontbijt. Naakt zaten we op de bank op de veranda te genieten van de koffie en 

het ontbijt. “Wil je nog de oefeningen met mij doen?”, vroeg ik haar. “Ja, dat wil 

ik zeker. Jouw oefeningen zal ik mijn hele leven blijven doen en die zullen mij 

altijd met jou verbinden. Laten we afspreken dat we iedere dag als we oefenen 

aan elkaar zullen denken.” “Wat een briljant idee.” “Ook na twintig jaar, 

Richard?” “Ook na twintig jaar, Helena” antwoordde ik. Ze keek me even aan en 

kuste toen mijn voorhoofd. “Kom op”, zei ik, “we gaan douchen.” Na het 

douchen gingen we naar buiten en oefenden op dezelfde plek waar ik de avond 

daarvoor mijn oefeningen had gedaan. Helena pakte het opnieuw snel op en de 

eerste drie oefeningen kon zij al bijna aaneengesloten uitvoeren. “Je hebt talent 

en gevoel voor beweging. Hoe vind je ze, wat voel je erbij?” “Het is heerlijk. Ik 

heb het gevoel dat alles wordt opengetrokken.” “Dat gebeurt ook.” We oefenden 
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drie kwartier en toen was het tien uur. Het plan was om uiterlijk om elf uur te 

gaan rijden, dus we zaten goed op schema. Om half elf hadden we alles klaar en 

Helena stelde voor om maar te gaan. “Ik heb een voorstel”, zei Helena. “Ik wil op 

de heenweg over de grote weg, zodat we kunnen doorrijden. Op de terugweg 

wil ik eerder van de grote weg af zodat we langs de garage kunnen rijden en 

kunnen informeren hoe het met jouw auto is. Eerlijk gezegd ben ik vergeten om 

ze hun telefoonnummer te vragen en als de auto nog niet klaar is, zal ik meteen 

hun nummer vragen.” “Ja, dat is een prima idee.” “Jij rijdt?”, vroeg Helena. “Dat 

is goed, ik rijd.” “Laten we dan maar gaan.” We stapten in de auto en Helena had 

nog wat spulletjes meegenomen die ze achter in de bak gooide. Na vijf minuten 

vroeg ik haar hoe zij zich voelde en of het slechte gevoel al een klein beetje was 

verdwenen. “Een klein beetje, ik denk dat ik dat gevoel niet meer kwijtraak.” 

“Als dat het geval is”, antwoordde ik, “dan moeten we het maar delen, jij een 

stukje en ik een stukje.” Ze moest erom lachen. “Is goed, ik schenk je de helft.” 

We reden een tijdje zonder dat we met elkaar spraken. Ik voelde dat Helena 

weer helemaal tot rust was gekomen. “Wat moet ik me voorstellen bij jouw 

zusje, kun je me een beeld schetsen van hoe ze is? En weet ze dat we met zijn 

tweeën komen?” “Ja, ik heb gezegd dat ik een goede vriend uit Nederland te 

logeren heb en dat we samen Sam komen halen. Ze heet Birgit en ze is 

getrouwd met een Amerikaan. Hij is er niet, hij zit nu in Amerika en zij gaat 

daar straks ook heen. Hij is schatrijk en ze wonen in een groot huis met een 

enorm stuk land. Op hun land, vlak achter het huis, ligt een meer. Dat is de 

lievelingsplek van Sam. Als ze hem kwijt zijn, is hij op eendenjacht en soms 

komt hij met een eend in zijn bek aanzwemmen. Birgit is anders dan ik. Ze 

houdt van de rijkdom en het luxe leven dat ze leidt. Verder heb ik eigenlijk niet 

zoveel over haar te melden. Hoe voel jij je eigenlijk nu, Richard?” “Goed, ik voel 

mij aangeslagen door wat je vanmorgen in bed vertelde. Als ik eraan denk, 

word ik verdrietig. Het klinkt zo ongelooflijk maar ik heb ook het gevoel dat het 

waar is. Ik heb ook het gevoel dat wat wij nu beleven tijdelijk is. Briljant en 

geweldig, maar tijdelijk. Aan de andere kant realiseer ik mij dat wij samen nog 

bijna twee maanden te genieten hebben. God, twee maanden op een 

mensenleven is als een knipoog, maar aan de andere kant zijn het toch twee 

maanden en ik heb besloten om ervoor te gaan. Deze twee maanden ga ik 

uitbuiten. Ik ga genieten van iedere seconde van deze twee maanden, dus ik 

voel mij goed. Twee maanden met jou, samen en alleen in de wildernis, dat is 

toch geweldig en er zijn eigenlijk geen mensen op deze wereld die in hun hele 

leven beleven wat wij in deze twee maanden beleven, dus wat wil je nog meer?” 

“Je bent lief”, zei Helena en ze legde haar hand op mijn been. “Heb je nog wat te 

vertellen of anders gezegd, heb je nog behoefte om wat te vertellen?” “Ja, ik wil 

je zo snel mogelijk mijn hele verhaal vertellen, zodat we in de rest van de 
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periode die we nog hebben, alles kunnen herhalen en er nog veel over kunnen 

discussiëren.” “Dat is een goed idee. Heb je het schriftje bij de hand?” Het lag 

binnen handbereik. “Ik wil ook proberen eerst wat samen te vatten van wat ik 

hiervoor heb verteld.” “Ook dat is een goed idee, Helena.” “Zoals ik dus al 

hiervoor heb gezegd, zijn er veel mensen die best wel begrijpen wat ik je heb 

verteld en dat het in theorie zo werkt, maar die niet weten hoe je dit in het 

dagelijks leven moet veranderen.” Ik reageerde hierop door te zeggen dat dat 

ook mijn probleem is. “Jij en zij hebben gelijk. Er is een enorme weg voor nodig 

en vaak het beleven van enorm veel ellende om zover te komen dat de mensen, 

uit wanhoop gedreven, gaan zoeken naar andere wegen. De weg van de oude 

wereld, leidt dus alleen tot teleurstellingen van nooit en nooit beantwoorde 

verwachtingen. Uit deze teleurstellingen komt verdriet, het gevoel van niet 

begrijpen en niet begrepen worden, wanhoop, bitterheid, boosheid, frustratie 

en tenslotte ziekte voort. Ik zal je nogmaals proberen aan te geven waar je in 

het leven mee wordt geconfronteerd en waar dat toe leidt.  

 

Alles wat jij vindt, al jouw meningen en al jouw overtuigingen, zijn gebaseerd 

op twee dingen. De eerste basis is de opvoeding, jouw cultuur, dat wat jij van 

jouw omgeving, je ouders, je vrienden, de school hebt geleerd. Dat, waarvan jij 

hebt geleerd dat het zo hoort. Dat, waar je ook op afgerekend wordt door jouw 

omgeving, als je het anders doet. Als je van die bekende weg afwijkt, zullen ze je 

erop aanspreken, je waarschuwen en ze zullen je zelfs straffen, als je niet 

reageert op hun opmerkingen en terechtwijzingen. Dit valt binnen de wetten 

van de werking van ‘het web’. De andere basis, waarop jouw meningen en 

overtuigingen, jouw ‘ik-vindjes’ gevormd worden, is hoe jij als individu in 

elkaar zit. Het zijn jouw karaktertrekken. Ben je afgunstig, jaloers, arrogant, 

betweterig, intolerant en noem maar op. Het hele scala karaktertrekken dat bij 

jou thuishoort. Wil je echt veranderen en op weg gaan om terug te keren tot het 

natuurlijke pad of ‘de Weg’, dan zal je dus strijd moeten leveren op twee 

fronten. Je zult moeten ontsnappen en je uit het web moeten bevrijden en je 

zult al jouw karaktertrekken moeten afbreken. Je zult jouw ego moeten 

afbreken, moeten laten sterven. Dat kan jij alleen maar doen voor jouw leven. 

Deze opgave is de grootste strijd die ieder individu kan aangaan. Velen 

proberen het, door hun omstandigheden gedreven, velen gaan echter weer 

terug naar hun plaats in het web, velen bezwijken onderweg en branden door 

en maar zeer weinigen halen uiteindelijk de muur. Maar er komen er steeds 

meer en al deze mensen, die uiteindelijk door de poort zijn gekomen, houden 

hun omgeving in de gaten en plaatsen overal wegwijzers voor de zoekenden. Zij 

reiken helpende handen en praten met iedereen, die er meer over wil weten. 

De basis van alle ellende is het feit dat we geleerd hebben dat we van alles 
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moeten vinden, dat we meningen moeten hebben, eigen meningen. Die 

meningen veroorzaken verwachtingen, die verwachtingen veroorzaken 

teleurstellingen, die teleurstellingen veroorzaken uiteindelijk weer het 

verzieken van al het leven en dus zijn wij ook allemaal ziek, iedereen, niemand 

uitgezonderd. Richard, ik ga je iets belangrijks zeggen, iets wat misschien raar 

of vreemd klinkt, maar het is iets waar een groot deel van mijn verhaal op 

gestoeld is. De meningen en de overtuigingen, die voor ons zo verschrikkelijk 

belangrijk zijn, zijn de duivels in onze wereld. Meningen hebben de eigenschap 

dat ze altijd gelijk willen hebben en daarom vechten wij tegen elkaar over onze 

mening. ‘Ik heb gelijk en als ik gelijk heb, verkrijg ik de macht’. Dat doen 

kinderen, dat doen volwassenen, dat doen hele groepen mensen in de politiek 

en dat doen hele volksstammen met elkaar in de religies. Wat het hebben van 

meningen kort samengevat nou eigenlijk betekent, het drama dat het hebben 

van meningen veroorzaakt, geeft de volgende uitspraak aan en als je goed 

beseft wat dit inhoudt, dan realiseer je je hoe luguber dit eigenlijk is: ‘Het zijn 

niet de mensen die oorlog met elkaar voeren maar het zijn de meningen die 

oorlog met elkaar voeren. Het trieste is alleen, dat aan alle meningen altijd 

mensen vastzitten’. Meningen worden gevormd in het hoofd. Meningen komen 

tot stand door het denkproces. Laat dus de werking van het hoofd los, Ga over 

op wat je voelt. ‘Denk dus niet, maar voel’. Ik kan het je nog anders zeggen, 

Richard, wie is als een hoofd zonder vulling, leeg en zonder gedachten, is als 

een mens zonder verwachtingen. Wie is als een mens zonder verwachtingen, is 

als een mens zonder teleurstellingen. Wie is als een mens zonder 

teleurstellingen is als een god onder de goden. 

 

Deze kennis is niet nieuw maar al vele duizenden jaren oud. Deze kennis was al 

2600 jaar geleden bekend. Toen spraken ze al over de kennis van de oude 

meesters van duizenden jaren daarvoor. Lieve Richard, jij leert mij qigong-

oefeningen. Oefeningen die duizenden jaren oud zijn en die stammen uit het 

oude China. Ook ik heb mijn interesse in het oude China. Ik heb de leer ontdekt 

van de oude Chinese wijsgeren en in die leer heb ik een stukje herkenning 

gevonden. Ik ben geen kenner van deze leer, maar wat ik ervan gezien heb, 

spreekt mij op buitengewone wijze aan. Ik noem je Lau-Tse, die gezien wordt 

als de grondlegger van het Taoïsme en die ongeveer 2600 jaar geleden het 

volgende heeft gezegd, waarbij met de Tao hetzelfde wordt bedoeld als met wat 

ik ‘de Weg’ noem of het natuurlijke pad, dat wat diep in ons verborgen ligt en 

wat we zelf hebben afgedekt, dat wat wij weer moeten blootleggen en wat in al 

zijn glorie naar boven komt op het moment dat we door de ‘poort’ gaan. Dit is 

de verbinding met onze natuurlijke bron. Lao-Tse zei: 
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Wie naar kennis streeft 

leert dagelijks bij. 

Wie naar Tao, de natuurlijke Weg, streeft 

leert dagelijks af. 
 

 

Leer dus juist niets bij, stop met je hoofd vol te stoppen, maar leg juist alles wat 

je hebt geleerd af. Breek alles af, want nagenoeg alles wat er in ons hoofd zit, al 

onze meningen en al onze overtuigingen zijn uitsluitend ziekmakende ballast. 

Als je jezelf af gaat vragen wat er in het leven nou eigenlijk echt toe doet, wat 

nou eigenlijk echt belangrijk is, dan houd je niet zo veel over. Wij drijven op 

onze zekerheden, maar al deze zekerheden zijn niets meer en niets minder dan 

alleen en uitsluitend schijnzekerheden. Jouw werk, jouw vrouw, jouw man, 

jouw kinderen, jouw vrienden, jouw sportvereniging, jouw gezondheid, jouw 

geld, jouw vakantie, jouw auto, jouw status. Allemaal mooie dingen, maar 

onthoud hierover één ding, hoe weet je zo zeker dat je ze morgen nog allemaal 

hebt en als je ze morgen zou verliezen, wat blijft er dan van jou over? De 

oplossing is dus eigenlijk heel simpel. Stop met het hebben van welke mening 

dan ook, stop met het verkondigen van welk ‘ik-vindje’ dan ook en stop met het 

hebben van welke verwachting dan ook. Kortom, leg alles af wat er in deze 

maatschappij van je verwacht wordt. Ondanks dat we zeggen, zoals ik al 

hiervoor heb gezegd, dat ‘een beetje vent wel een eigen mening hoort te hebben 

en pas echt een vent is als hij ook altijd achter zijn eigen mening blijft staan’, 

moeten we deze weg afbreken en afleggen. Hoe breng je in de praktijk om alles 

af te breken waarvan de maatschappij en de cultuur eigenlijk voortdurend 

stellig beweren dat het zo hoort, en dat het nu eenmaal allemaal niet anders is 

en dat het alleen zó goed is en het alleen zó een waarachtig mens van je maakt. 

Hoe kun je zwemmen tegen deze enorme stroom in. Hoe maak je jezelf los van 

dit enorme web waarvan de draden al duizenden jaren worden geweven en 

waarin wij allemaal met elkaar zijn verbonden en waarin wij allemaal verstrikt 

zijn geraakt. Het antwoord is simpel. Word zo ziek en word zo beroerd van alle 

uitwerkingen van de huidige maatschappelijke en culturele waarden dat je 

beslist geen keuze meer hebt en je in je uiterste wanhoop nog maar één 

beslissing kunt nemen: het loslaten van de oude waarden en de oude wegen en 

op zoek gaan naar andere wegen tegen alle stromen en tegenwerkingen in, 

want die zullen er komen. Het wordt niet toegestaan dat je je los gaat maken 

van het web. Op het moment dat je aan de draden begint te schudden, zal door 

alle verbindingen die je hebt met iedereen, iedereen ook merken dat je schudt 

en zal je door de maatschappij tot de orde worden geroepen. Als het je 
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uiteindelijk toch lukt om je los te maken uit de enorme wirwar van draden, zal 

je eenzaam en alleen op jouw weg, op jouw jarenlange reis, geconfronteerd 

worden met de monsters en de draken die je met je blote handen zal moeten 

bevechten. Je zult geconfronteerd worden met woestijnen, gebergten, kou, 

hagelstenen, sneeuwstormen en een enorme duisternis. Al deze ervaringen 

vertegenwoordigen jouw karaktertrekken, jouw meningen, jouw ‘ik-vindjes’ en 

jouw verwachtingen. Terwijl je deze afbreekt, breek je eigenlijk jezelf af. Leeg 

jouw rugzak en als hij leeg is, moet je hem weggooien. Als je uiteindelijk 

compleet naakt bent, zal je je bevinden voor een enorme, onneembare muur. Je 

kunt er niet doorheen en niet overheen. Dan zal tenslotte het laatste stukje van 

jouw reis ook jou geschonken worden, De poort zal zich openen en je zult de 

nieuwe wereld betreden. Die wereld is dan jouw eigendom. Je bent dan geen 

‘ziende blinde’, geen ‘horende dove’, kortom geen ‘levende dode’ meer maar 

een ‘levende levende’. Je zult ervaren dat alles wat je aanschouwt in die nieuwe 

wereld aan jou kennis aanreikt die voorheen altijd buiten jouw bereik lag en je 

zult de eenheid ervaren van alles, maar dan ook van alles wat er is.” Helena 

stopte met praten en ik keek haar onder het rijden aan. We reden inmiddels op 

een grote verharde weg, één van de weinige verharde wegen in dit prachtige, 

ongerepte land. Ik was opnieuw gegrepen door wat ze vertelde en de 

gedrevenheid waarmee ze het vertelde. Langs de weg verschenen een aantal 

grote borden met plaatsnamen erop. Voor één plaats moest de rechter rijstrook 

genomen worden. Ik vroeg aan Helena waar ik heen moest en zij gaf aan dat ik 

voorlopig nog een heel eind rechtdoor moest. “Heb je vragen, Richard, kun je 

mij volgen?” “Vragen, lieve schat? Jij vraagt of wij met ons allen ons hoofd 

willen afhakken en het in elk geval niet meer willen gebruiken. Hoe kun je 

zoiets aan de mensen voorleggen? Hoe kun je verwachten en al helemaal 

verlangen dat we allemaal stoppen met denken?” “Omdat het denken ons de 

verkeerde weg op heeft geleid. Het denken heeft ons weggevoerd van onze 

bron. Hoe meer we denken hoe meer we verstrikt raken in de jungle. Wat heeft 

alle wetenschap, al het denken, ons nu uiteindelijk opgeleverd?” “Resultaten”, 

zei ik. “Wat voor resultaten, Richard? Ieder antwoord, ontdekt door de 

wetenschap, levert nieuwe vragen op. Hoe meer we ontdekken hoe meer we 

erachter komen dat we niets weten en ook nooit de oplossing van de 

problemen van het leven zullen ontdekken en blootleggen. Wat heeft de 

wetenschap de mensheid nu uiteindelijk opgeleverd? Mag ik je iets zeggen? 

Natuurlijk is alles een beetje overdreven, maar wat vind jij van de volgende 

stelling: ‘Leve de uitvinding van de economie’. Richard, jij gaat dag in dag uit, 

jaar in jaar uit naar je werk. Opgesloten in een gebouw zit je allerlei onzinnige 

en duffe dingen te berekenen. Voor al dat geploeter en gezwoeg krijg je geld. 

Met dat geld ga je trots naar de groenteboer en koop je een appel. Je bent helaas 
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vergeten dat diezelfde appel groeit aan een boom die misschien vijftig meter bij 

je vandaan staat. We maken ons druk om dingen die niet zo horen te zijn. Is de 

mens gemaakt en geschapen om de hele dag in een duf gebouw allerlei enge en 

stomme berekeningen uit te voeren? Dat geloof je toch zelf niet. Ons gevoel 

hebben we platgeslagen. Laten we vooral niets voelen want dat is eng, dus weg 

ermee. Iets voelen is voor niemand bedreigend, iets vinden kan een ander zijn 

dood betekenen. Ik vind dat jij niet deugt en dus moet je eraan geloven. Het 

gebeurt al duizenden en duizenden jaren en het gebeurt in alle uithoeken van 

de wereld en ook vandaag gebeurt het nog overal op deze wereld. Duizenden 

onschuldige mensen sterven, omdat anderen van alles vinden.” Ik zocht de fout 

in de stelling van Helena maar ik kon hem niet vinden. Met al mijn denken, met 

mijn scherpe verstand kon ik geen fout ontdekken. Ik was perplex. “Helena, 

opnieuw moet ik mijn hoofd buigen voor wat jij naar voren brengt. Opnieuw 

moet ik toegeven dat ik geen fout kan vinden in dat wat jij mij vertelt. Ik ga 

opnieuw met je mee, ga vooral niet te snel want anders kan ik je niet bijhouden, 

maar ik begrijp wat je bedoelt en het trieste - ja eigenlijk is het intens triest - is 

dat jij gelijk hebt. Wat een wereld, wat een chaos, wat een verspilde en zinloze 

energie die wij, ieder mens in deze wereld, in ons leven pompen. Hoe 

doorbreken we de puinhoop, deze verspilling? Hoe, lieve Helena, hoe?” Helena 

glimlachte en legde haar hand om mijn nek. “Lieve Richard, schreeuw samen 

met mij van de daken dat het allemaal niet zo hoort. Dat het niet 

vanzelfsprekend is dat mensen door oorlogen worden vernietigd omdat een 

aantal mensen toevallig iets vinden. Het hoort niet zo, het hoort niet eens een 

beetje zo.” “Nee” zei ik, “het hoort inderdaad niet zo en het is niet 

vanzelfsprekend.” Helena zei: “Haal de voedende energie uit alle denkbeelden. 

Elimineer de denkbeelden door het denken te elimineren en er is een begin. 

Een begin van een andere, van een nieuwe wereld.” Ik knikte, ze had gelijk, ik 

kon er niets anders van maken. “Er is nog een ander punt waarom we moeten 

stoppen met denken, met het vinden van allerlei dingen en met het hebben van 

overtuigingen. Ik heb het al een keer eerder verteld, Richard. Het heeft te 

maken met het scheppingsproces dat het denken, het hebben van meningen en 

overtuigingen tot gevolg heeft. Het denken, het hebben van meningen schept de 

wereld, waarin wij dus zullen ervaren dat het zo is als wij vinden dat het 

volgens onze meningen is of hoort te zijn. Wij zullen die wereld ervaren en we 

treden die illusie, die illusoire wereld binnen van wat wij vinden. Deze illusie 

heeft een waarheidsgehalte van honderd procent. Wij beleven wat wij vinden 

en het is ook helemaal echt wat wij beleven. Iedere overtuiging schept zijn 

eigen wereld, zijn eigen illusie en zo hobbelen wij van illusie naar illusie. Als wij 

onze meningen en onze overtuigingen afleggen door het denken te elimineren, 

verdwijnen de illusies en komt dat naar voren wat een aansluiting geeft met 
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onze natuurlijke bron en dat zal ons dan tonen wie wij werkelijk zijn.” Ook daar 

had ik niet aan gedacht. Het bedachte, het gekunstelde zou verdwijnen uit de 

wereld en het natuurlijke zou ervoor in de plaats komen. Ik haalde diep adem 

en blies vooral diep uit. “Wauw, lieve schat, even genoeg”, zei ik. “Genoeg om te 

laten bezinken. Hier moet ik over nadenken.” “Zullen we nu ergens stoppen om 

wat te drinken, ik heb wat meegenomen. Kunnen we ook meteen een klein 

stukje lopen.” “Goed idee”, zei ik. Ik parkeerde de auto langs de weg en we 

stapten uit. Helena nam een tas mee en we gingen vijftig meter van de auto in 

het gras zitten. “Dit was een heftige conclusie”, zei ik. “Dit schokt mijn wereld of 

in elk geval schokt dit mijn wereldbeeld. Toch kan ik mij niet voorstellen dat 

het denken volledig geëlimineerd moet worden, waarom hebben wij dan van de 

schepper of van de bron dit vermogen om te kunnen denken ontvangen?” “Je 

begint het echt te begrijpen”, zei Helena. “Je hebt gelijk en dat lijkt in 

tegenstelling met wat ik je steeds verteld heb, maar je hebt gelijk. Wat we ons 

moeten gaan realiseren, vanuit het scheppingsverhaal, vanuit het gegeven dat 

wij medescheppers zijn en met onze gedachten en overtuigingen onze eigen 

wereld creëren, wat ik je heb geprobeerd duidelijk te maken, is dat we eerst 

een ‘mind switch’ moeten maken. We moeten ons gaan realiseren dat, zolang 

wij denken en handelen gedreven door ons ego, wij alleen maar afbraak en 

chaos scheppen. Pas als wij onze ego-gedrevenheid hebben afgelegd en terug 

zijn gekeerd naar het natuurlijke Pad waar wij weer volledig gericht zijn op de 

eenheid van alles wat is, van alles wat leeft, zullen onze gedachten en onze 

gerichtheid een ‘opbouw van alles wat is’ scheppen. Dan zullen wij een nieuwe 

wereld gaan scheppen. Dan kan onze mentale gerichtheid onze wereld en onze 

levens verbeteren en opbouwen. Zolang wij alleen maar ego-gericht bezig zijn, 

is het beter om je te onthouden van allerlei meningen en overtuigingen. Je komt 

dan terecht op het vlak van de dualiteit. Dualiteit en ego-gedrevenheid zijn 

volledig aan elkaar verbonden. Dualiteit is het gegeven dat we altijd uitgaan 

van twee uitersten, of het is goed of het is slecht, of het is acceptabel of het is 

verwerpelijk. Bij dualiteit zal het ene uiterste altijd het andere uiterste 

scheppen en oproepen. Het is als de slinger van de klok. Als de slinger uitschiet 

naar de ene kant, zal hij altijd weer een andere kant opgaan. Het leven is niet 

alleen goed of slecht. Er zijn duizenden factoren die een actie en een reactie 

bepalen, waarvoor altijd geldt dat in elk geval niets is wat het lijkt te zijn, maar 

daar kom ik later nog op terug. Begrijp je dat, Richard?” Ik zuchtte opnieuw en 

zei dat ik het begreep. 

 

We dronken allebei een beker vruchtendrank en Helena had een paar grote, 

voedzame koeken meegenomen. Na het eten en drinken ging ik even op mijn 

rug liggen en rekte me een beetje uit. “Gaat het weer een beetje?”, vroeg Helena. 
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Ik keek haar aan en zei: “En jij was bang dat ik jou ooit zou vergeten? Alleen al 

door wat je me allemaal vertelt, is dit absoluut onmogelijk en dan heb ik het 

nog niet eens over al die andere dingen die ik samen met jou hier beleef.” 

“Richard, het is dat wij andere dingen te doen hebben en een afspraak hebben 

hier ver vandaan, maar anders zou ik je opnieuw een ervaring geven die je 

nooit meer zou vergeten.” “Ah ha, als ik zie hoe je naar me kijkt, kan ik al raden 

wat je daar zo ongeveer mee zou kunnen bedoelen. Kom, lieve schat, gas op de 

plank, we gaan.” 

 

De reis verliep verder voorspoedig en Helena vertelde mij geen nieuwe dingen 

uit haar verhaal. Ik discussieerde met haar over de stelling die zij mij had 

genoemd en hoewel ik mij realiseerde dat het misschien om uitersten ging, was 

het beeld erachter voor mij duidelijk. De wereld is een kant opgedreven, waarin 

wij allemaal grote inspanningen moeten leveren om het systeem, dat wij in vele 

duizenden jaren hebben opgebouwd, in stand te houden. Dit systeem levert 

spanningen op. Dat is een gegeven, want dat zie je overal om je heen en zo nu 

en dan moet je zelf enorm uitkijken dat je ook niet ten prooi valt aan al die 

spanningen. Wij denken allemaal dat het zo hoort en dat het nu eenmaal niet 

anders is. Het is voor ons vanzelfsprekend. Ook zie je dat de spanningen 

toenemen. Op mijn opmerking dat er toch ook gelukkige mensen op deze 

wereld rondlopen, zei Helena dat ieder mens in verzet is. Ze zijn in verzet 

omdat ze niet gelukkig zijn. Ze zijn in verzet omdat ze van het natuurlijke 

patroon zijn afgeweken. Ieder mens heeft negatieve emoties en je weet nu wat 

dat betekent. Soms denken we dat we gelukkig zijn, maar we maken het ons 

zelf wijs. Als we dan vinden dat we gelukkig zijn, zijn we meteen ook weer bang 

dat we dat geluk zullen verliezen. Iedereen leeft in een staat van geen 

evenwicht, van chaos. De wereld is chaos. We verzieken en vernielen de natuur. 

Is dat de bedoeling? Ook dat is chaos. Helena gaf mij aan dat dat de komende 

veertig tot vijftig jaar alleen maar veel erger zou gaan worden. Door al die 

spanningen en vooral de toenemende spanningen zou de intolerantie ten 

opzichte van elkaar alleen maar groeien, wat op zijn beurt weer invloed zou 

hebben op het toenemen van de spanningen. Zo reden we verder en voordat ik 

het wist, gaf Helena aan dat we er over ongeveer een kwartier zouden zijn. 

Twintig minuten later reden we het ongelooflijk grote erf op van Birgit, het 

zusje van Helena. 
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Hoofdstuk 12 

 

 

 

We parkeerden de auto bij het huis, een kast van een huis, voor een deel 

opgetrokken uit steen en voor een deel uit hout. Het was een mooi huis. Helena 

liep om het huis heen en ik volgde haar. Aan de zijkant opende zij een deur en 

we gingen naar binnen. Daar troffen we Birgit, die ons uitbundig verwelkomde. 

Ik realiseerde mij dat ik Helena voor het eerst, uiteraard vloeiend, Fins hoorde 

spreken en op de een of andere manier leek dat niet te passen. Ik schreef het 

toe aan de onwennigheid. Birgit wendde zich tot mij en ook zij sprak, net als 

Helena, vloeiend Engels. Ze was vriendelijk. Ze leek niet echt op Helena. Helena 

pakte mijn arm en voerde me mee naar een enorme keuken die uitkeek op de 

achterkant van het erf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zag de oever van een meer. Allemachtig dacht ik, wat een tuin. Het was 

ongerepte natuur. “Wil je koffie?”, vroeg Helena. Ja, dat wilde ik wel. De koffie 

stond al klaar en Birgit schonk drie mokken in. Helena maakte mijn koffie, zoals 
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ze wist dat ik het graag dronk en we gingen zitten aan een tafel, midden in de 

enorme keuken. “Waar is Sam?”, vroeg ik. “Ongetwijfeld buiten”, antwoordde 

Birgit. Na de koffie gingen we naar buiten en liepen naar de rand van het meer. 

Birgit riep Sam en even later kwam er een hondenkop aangezwommen. Toen 

hij de oever op kroop, bleek er aan de kop een prachtige, grote, blonde labrador 

vast te zitten. Hij kroop de kant op met een eend in zijn bek. “Nee”, zei Birgit. 

“Sam, laat die eend los.” Sam legde de dode eend keurig voor Birgit neer en 

blafte trots. Toen hij Helena zag, werd zij uitbundig door hem begroet. Na deze 

begroeting was Helena ongeveer even nat als Sam. Hij schudde zijn vacht en 

ook ik kreeg een deel van het water uit het meer over mij heen. Hoewel Sam mij 

niet kende, werd ook ik uitbundig begroet. “Richard, mag ik je voorstellen, je 

nieuwe vriend Sam” zei Helena lachend. Ik ging op mijn hurken zitten en Sam 

kwam bij me. Hij was zichtbaar blij. Ik aaide zijn natte vacht en vertelde hem 

dat wij ongetwijfeld goede vrienden zouden worden. Voordat ik het in de gaten 

had, kreeg ik een lik over mijn wang en met de gedachte dat hij net een dode 

eend in die enorme bek had gehad, was ik daar niet zo blij mee. Birgit liep met 

Sam naar het huis en Helena en ik volgden op enige afstand. “Wel, Richard, hoe 

vind je het hier en hoe vind je Sam? Ik vind het hier overweldigend en ik vind 

Sam een kanjer, ik ben blij dat we hem voor de resterende tijd die wij hebben, 

mogen meenemen.” We volgden Birgit en gingen terug naar de keuken. Helena 

en Birgit begonnen een conversatie in het Fins. Ondertussen veegde Birgit met 

een groot badlaken de vacht van Sam zo droog als mogelijk was. Toen Birgit 

klaar was met Sam begonnen zij en Helena de tafel te dekken. De meest lekkere 

dingen werden voor mijn neus neergezet. “Richard, ik hoorde van Helena dat je 

een goede eter bent, dus ga je gang, neem van alles en zoveel als je wilt”, zei 

Birgit. Helena knipoogde. “Dank je, Birgit, ik zal mijn best doen en je niet 

teleurstellen.” Birgit vroeg mij wat ik zoal deed in het leven en waarom ik in 

Finland was. Ze vroeg mij ook hoe lang ik Helena al kende en ik besloot maar zo 

eerlijk mogelijk te zijn en vertelde haar dat ik Helena eigenlijk toevallig had 

ontmoet en dat zij voor mij een reddende engel was geweest. Ik vertelde haar 

dat wij concludeerden dat het klikte tussen ons en dat ik dankbaar gebruik 

maakte van de hulp en het aanbod van Helena om een tijd haar gast te mogen 

zijn. Meer kon ik er eigenlijk niet van maken. Voor Birgit was dat voldoende. Zij 

reageerde enthousiast. Ik genoot van al het eten en terwijl Birgit en Helena 

onafgebroken doorkletsten en naar mijn idee niet zo veel aten, deed ik mijzelf 

tegoed aan al het heerlijke eten. Na het eten gingen we buiten zitten en na een 

uur zei Helena tegen Birgit dat wij weer verder moesten, omdat we nog langs 

de garage moesten waar mijn auto gerepareerd werd. We deden alle spullen die 

voor Sam mee moesten achter in de kofferbak van Helena’s auto, parkeerden 

Sam op de achterbank en namen afscheid van Birgit. Ik nam plaats achter het 
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stuur en we reden zwaaiend het erf af. Helena keek mij aan en zei dat ze blij 

was dat we weer samen waren. Ik bevestigde haar mening en vertelde haar hoe 

vreemd het overkwam dat zij natuurlijk vloeiend Fins sprak. “Het leek op een 

vreemde manier niet bij je te passen, maar natuurlijk ben ik dat niet gewend en 

dat zal wel het vreemde zijn geweest aan de Finse woorden die uit jouw mond 

kwamen.” Helena moest lachen en vroeg mij of ik haar in het Nederlands wilde 

vertellen dat ik van haar hield en dat ik het fijn vond om deze twee maanden bij 

haar te mogen zijn. Ik vertelde haar in het Nederlands een prachtig verhaal. Ik 

vertelde haar hoe mooi ze was, hoe betoverend, uniek en geweldig. Ik vertelde 

haar hoe blij ik was dat ik deze twee maanden met haar mocht beleven en ik 

vertelde haar hoe verdrietig ik werd van het idee dat ik haar hierna misschien 

nooit meer zou zien. Ze moest erom lachen en ze zei dat ze er helemaal niets 

van begreep. Wel vroeg ze of ik exact hetzelfde nog een keer in het Engels wilde 

vertellen. Dat deed ik en zij vertelde mij dat voor haar hetzelfde gold naar mij 

toe als wat ik over haar had verteld. Opnieuw drukte ze een dikke kus in mijn 

nek. Sam zat hijgend achter ons met een enorme lap tong, hangend uit zijn bek. 

Uiteindelijk ging hij op de bank liggen en viel in slaap. Na een uur rijden 

verlieten we de grote weg en bevonden wij ons weer op de bekende, half 

verharde wegen. Toch beviel dit mij beter dan het asfalt. Opnieuw reden we 

door een prachtig gebied. Op een gegeven moment zei Helena: “Wil je bij die 

bocht even stoppen, Richard?” Ik voldeed aan haar verzoek en ze zei: “Kijk om 

je heen. Wat zie je?” Plotseling realiseerde ik mij dat dit de plek was waar ik 

Helena had ontmoet. Hier had ik gestaan met mijn auto die niet meer voor en 

niet meer achteruit wilde. Hier was het begonnen. Helena keek mij aan. Ik 

draaide me naar haar toe en we kusten elkaar, uiteindelijk langer dan ik 

bedoelde. De afgelopen periode met Helena ging door mijn hoofd en het was 

best even een emotioneel moment. Ook bij Helena voelde ik dat het haar veel 

deed. Ze keek mij aan en zei dat ze intens van mij hield. Ik knikte en kon slechts 

zeggen dat voor mij precies hetzelfde gold wat mijn liefde voor haar betrof. Ik 

zei haar dat we er maar rekening mee moesten houden dat we het de komende 

tijd misschien nog wel eens af en aan zwaar konden krijgen bij de gedachte dat 

deze periode eens zou eindigen. Ze knikte. We reden verder en kwamen na een 

tijd bij de garage waar mijn auto gerepareerd zou worden. We stapten beiden 

uit en liepen naar binnen. De man van de garage herkende Helena en zei dat hij 

verwachtte dat mijn auto in ongeveer tien dagen gerepareerd zou zijn. Hij had 

de onderdelen besteld maar die waren nog niet binnen en dat kon ook nog wel 

even duren. Ze vroeg het telefoonnummer en schreef dit op. Ze stopte het 

papiertje in haar tas, we namen afscheid en vertrokken op weg naar huis. Na 

ruim een uur waren we thuis. “Ik ga vanavond koken”, zei Helena. “Ik heb zin 

om een lekkere, uitgebreide maaltijd voor je te maken.” “Mag ik je helpen?”, 
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vroeg ik. “Ja dat mag.” “Heb je al een idee wat je gaat maken?” “Ik ga vis voor je 

bereiden. Ik weet dat je niet zo’n viseter bent, maar ik ben ervan overtuigd dat 

je dit heel erg lekker zal vinden.” ”Ik ben benieuwd.” Terwijl we samen bezig 

waren om de maaltijd te bereiden, herinnerde ik mij iets wat Helena had 

verteld en wat mij aan het denken had gezet. Ik herinnerde mij dat Helena het 

in het schriftje had opgeschreven en ik zocht het op. Ja, daar stond het. ‘Als jij 

kunt aangeven hoe het komt dat men is wie men is en hoe men is of anders 

gezegd, als jij dat voor mij kan aangeven en ik zou begrijpen wat jij bedoelt, zou 

dat betekenen dat ik dat ook voor mijzelf kan vaststellen en als ik daar geen 

vrede mee zou hebben, zou ik misschien ook kunnen begrijpen hoe ik dan kan 

worden tot de persoon die ik wel wens te zijn’. Ik begon er weer over met 

Helena, terwijl wij in de keuken waren. Helena stond voor mij, haar schort 

omgebonden en keerde zich naar mij toe. “Dat wat je nu aanhaalt, Richard, is 

één van de belangrijkste punten. Je moet het volgende heel goed proberen te 

beseffen. Dat wat ik je nu ga zeggen bepaalt wie jij bent, bepaalt wie jij beslist te 

zijn.” Ze haalde diep adem en zei: “Zolang je bent wie je niet bent en dus niet 

bent wie je wel bent, zul je nooit worden wie je wel bent en zolang je bent wie 

je niet bent, zul je nooit de kracht voelen van het zijn van wie je wel bent en 

zolang je bent wie je niet bent zul je alle ellende dragen van diegene die je niet 

bent, omdat je niet die bent die je wel bent. Aangezien je uitsluitend diegene 

kunt zijn die je wel bent, omdat dat je enige bestemming is, omdat dat de enige 

natuurlijke weg is, is al het andere, alle rollen die wij spelen van te zijn wie we 

niet zijn, vals en onecht. Zolang wij vals en onecht zijn door te zijn wie we niet 

zijn is er dus onafgebroken ziekte, verdriet, angst, wanhoop, ellende en noem 

maar op in onze levens. Zolang wij zijn en blijven wie we niet zijn, blijft deze 

situatie onveranderd. Pas als wij zijn wie wij wel zijn en blijven wie wij zijn, 

omdat wij zo horen te zijn, zullen al deze wantoestanden vanzelf oplossen. 

Maar pas dan en niet eerder. Het verdrietige en ellendige is dat wij denken dat 

wij juist wel zijn wie we niet zijn en daardoor ons uiterste best blijven doen om 

te zijn wie we niet zijn en dat het zijn zoals we niet zijn, zo hoort te zijn en het 

enige is wat volgens ons juist is, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. 

Kies dus om slechts diegene te zijn die je bent en leg af om diegene te zijn die je 

niet bent en dus ook nooit en te nimmer kunt zijn.” Ik keek haar sprakeloos aan 

en zei: “Lieve Helena, kun je dat nog een keer herhalen?” “Ik weet niet of dat me 

nog een keer zal lukken, maar we gaan het gewoon nog een keer proberen.” Met 

vereende krachten lukte het, we kregen ook dit op papier. Ik sloot het schriftje. 

“Richard, nu even niet meer storen. Het spul gaat in de pan en ik moet me nu 

concentreren op het bakken en koken.” “Ik snap het”, zei ik. “Vertel maar wat ik 

kan doen en waar ik kan helpen.” Een half uur later zaten we buiten op de 

veranda te genieten van de maaltijd, die Helena met mijn bescheiden hulp had 
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klaargemaakt. Het was heerlijk. Ik complimenteerde haar en vroeg of ze het nog 

een keer wilde maken en mij dan wilde leren hoe dit gerecht bereid moest 

worden. Daar stemde ze mee in. Na het eten ruimden we samen de rommel op 

en deden samen de afwas. Een half uur later zaten we weer buiten met een 

grote pot koffie. “Dat scheppingsverhaal van jou, Helena, is eigenlijk uniek in de 

mogelijkheid om te kunnen invullen hoe je wilt dat je leven zal worden. Als het 

waar is dat je zult ervaren wat in je eigen overtuiging ligt opgeslagen, dan kun 

je dus ieder leven leiden dat je wilt, als je je overtuiging er maar op af kan 

stemmen.” “Ja”, zei Helena. “Er zit echter een flinke adder onder het gras.” “Een 

adder?” “Ja, onbewust zijn we van alles overtuigd maar als het om bewuste 

overtuiging gaat, treedt bijna altijd de twijfel in. Twijfel is dodelijk. Je moet het 

niet zo maar een beetje willen. Je moet niet min of meer hopen dat het zo 

gebeurt als je zou willen en onderhand ergens toch een beetje twijfel hebben of 

het wel gaat lukken. Ook in de godsdiensten wordt aangegeven dat geloof 

alleen mogelijk is als er geen twijfel bestaat. Geloven heeft pas zin als het een 

weten wordt, een rotsvaste overtuiging is. Als men twijfelt, weigert de 

scheppingskracht van onze geest en is er geen resultaat. In onze cultuur is het 

niet toegestaan alle goede dingen voor jezelf te wensen. Dat is egoïstisch. Als je 

je dus wilt voorstellen, als je wilt gaan in de overtuiging dat jou al het goede en 

alleen al het goede van deze wereld ten deel valt, dan handel je daarmee in 

strijd met wat mag en wat is toegestaan. Zo zijn wij opgevoed. Dit besef voedt 

de twijfel. Je kunt je leven veranderen en je kunt uit de chaos treden als je 

overtuigd bent dat ook jij recht hebt op een leven van geluk. Die overtuiging 

moet er liggen, vast en helder. Twijfel je daaraan of twijfel je aan het recht dat 

je daarop hebt, dan is de scheppingskracht nihil.” “Waarom kunnen jij en ik dan 

niet voor de rest van ons leven samen doorbrengen, een kudde kinderen 

krijgen en heel oud worden en altijd gelukkig zijn?” “Dat weet ik niet”, zei 

Helena. “Ik weet dat er los van de scheppingskracht, die een grote invloed heeft 

op je leven ook andere wetten spelen. Voor mij is ‘oorzaak en gevolg’ zo’n wet. 

Het betekent dat je altijd de consequenties zult moeten nemen van jouw 

handelen, jouw denken en jouw reageren. Die wetten spelen hier doorheen en 

hebben invloed op je leven. Die wetten hebben een hogere prioriteit. Uiteraard 

is ook dit weer niet meer en niet minder dan dat wat je erover voelt en is ook 

dit niet bewijsbaar. Ik, voor mijzelf, kan er wat mee en het betekent voor mij 

dat ik probeer niet te vechten, niet in te gaan tegen dingen in het leven die met 

me gebeuren en die ik niet kan beïnvloeden. Richard, had jij invloed op onze 

ontmoeting en sterker nog, wist jij niet dat er iets moest gaan gebeuren waar je 

geen invloed op had? Is de storm in jou niet gaan liggen toen wij elkaar 

ontmoetten?” “Ja”, zei ik resoluut en herinnerde mij nog als de dag van gisteren 

wat er toen speelde. “Maar los van deze wetten is de scheppingskracht van onze 
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geest, voortkomend uit onze meningen en overtuigingen, een ongelooflijk grote 

kracht die ons laat ervaren wat wij willen ervaren door onze overtuiging. Wij 

zijn als goden. Schep voor jezelf, voor zover je daar binnen de wetten van je 

eigen leven toe in staat bent, een leven vol vreugde en dan pas kun je iets zijn, 

iets betekenen voor een ander. Jouw geluk, jouw vrede is jouw 

verantwoordelijkheid en als je die verantwoordelijkheid durft te nemen, kun je 

iets zijn voor een ander. Wat beteken ik voor een ander, wat ben ik voor een 

ander, als ik verdrietig, verbitterd en gefrustreerd ben?” Weer had Helena 

gelijk. “Hoe verander ik mijn overtuiging, hoe kan ik de dingen die ons allemaal 

parten spelen elimineren, zodat ik niet meer gekwetst, verdrietig, verbitterd en 

gefrustreerd raak en dat dus ook ben?” “Hoe je dat doet, Richard?” Helena 

glimlachte en zei: “Stem je af op jouw natuurlijke kompas. Dit kompas bevindt 

zich binnenin jou. Dit kompas is jouw innerlijke stem, jouw ‘logos’, of nog 

duidelijker jouw geweten. Jouw geweten is jouw verbinding met het 

natuurlijke. Het is het enige instrument waar je op kunt varen. Houd op jouw 

hele levensreis, altijd, maar dan ook altijd, één regel voor ogen, het is een regel 

die altijd werkt en altijd de werkelijkheid vertegenwoordigt en altijd 

afstemming heeft op jouw geweten. Die regel is ‘wat jij niet wilt dat jou 

geschiedt, doe dat ook een ander niet’. 

 

De essentie van het verhaal over het kunnen scheppen van jouw eigen wereld 

en jouw eigen geluk, het bereiken van ‘jouw hemel op aarde’, is dus niet dat wij 

van alles moeten doen om dit doel te bereiken maar juist van alles moeten 

laten. Als wij dan alles gelaten hebben en volkomen naakt staan, alles van deze 

oude wereld kwijt zijn, hebben wij ook niets meer te verliezen. Alle zaken die 

als zekerheden gezien werden, bleken slechts schijnzekerheden te zijn. Zij 

gaven geen rust. Als wij dan alles kwijt zijn en daardoor niets meer te verliezen 

hebben, hebben wij dus ook niets meer te verdedigen en is de rust op aarde 

teruggekeerd. Onthoud echter dat het hier gaat over ‘alles of niets’. Je zult alles, 

maar dan ook alles van de oude wereld moeten afbreken. Je zult al jouw 

karaktertrekken moeten afleggen. Minder dan één millimeter is het verschil 

tussen de oude en de nieuwe wereld of wel tussen jouw hel en jouw hemel.  

 

Volg je innerlijke stem, je gevoel in plaats van je hoofd. Bedenk niet, vind vooral 

niets, maar voel. Je kunt iedere meester volgen die je maar wilt maar de 

grootste meester, de meester die altijd en op ieder moment jou precies het 

juiste aangeeft, dat wat voor jou op dat moment het enige goede is, is jouw 

innerlijk kompas, dat is jouw enige ware meester, voor jou het enige, waarvan 

je altijd zeker kunt weten dat het is aangesloten op de werkelijkheid, op de 

natuur, op het natuurlijke. Niets is goed of slecht. Het enige dat goed is, is dat 
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wat werkt, werkt voor dat wat jij wilt bereiken. Hoe kom je erachter of iets 

werkt? Dat is heel simpel. Het enige dat werkt, is dat wat werkt en dat merk je 

meteen. Luister naar de muziek van de harp, die in ieder mens diep van binnen 

is ingebakken. Als je de snaren van die harp zelf kunt bespelen, als je de 

mooiste tonen hoort komen van de snaren van die harp, heb jij gehandeld 

volgens jouw kompas en heeft dat wat jij hebt gedaan, gewerkt en is dat dus 

datgene geweest, dat de juiste richting aangeeft voor de weg die jij volgt en 

voor het doel dat jij wilt bereiken. Niets, maar dan ook werkelijk niets moet. Dit 

moet niet en dat moet niet. Er hoeft helemaal niets. Maar alles wat jij doet of 

niet doet, heeft consequenties en die consequenties zijn dus ook voor jou.” 

“Prima, Helena, ik begrijp wat je bedoelt en voor mijn gevoel is alles waar wat 

je zegt, maar dan nog, hoe voorkom ik dat ik in deze harde en keiharde wereld 

verdrietig, verbitterd en gefrustreerd raak?” “Ik heb een eeuwenoud en 

praktisch advies voor jouw vraag. Als je het gaat begrijpen, is het leven 

simpeler dan wij denken dat het is. Hoe vind je rust? Wat moet je doen om je 

niet iedere keer van streek te laten brengen, om je niet iedere keer omver te 

laten gooien, om je niet iedere keer gekwetst en bedreigd te voelen? Ik heb 

ergens een uitspraak uit een ongeveer 1900 jaar oud geschrift van de Griekse 

wijsgeer Epictetus. Helena zocht in een la en vond een papiertje. Zij las voor 

wat erop stond. ‘Het zijn niet de dingen zelf die de mensen in verwarring en uit 

hun evenwicht brengen, maar hun meningen omtrent die dingen.’  

 

Ze vervolgde, “Geef daarom nooit, wanneer je gehinderd, in verwarring 

gebracht of gekwetst wordt, iets of iemand anders de schuld. Die schuld ligt bij 

jezelf, dat wil zeggen bij jouw eigen mening of meningen. Het is ondoordacht 

anderen de schuld te geven wanneer jij zelf de oorzaak van het onheil bent, in 

zo’n situatie jezelf een verwijt maken is het werk van iemand die het begint te 

snappen, wie echter op zo’n moment noch zichzelf, noch een ander iets verwijt, 

die heeft het door. 

 

Ik kan het je ook nog anders zeggen, Richard. Een gebeurtenis in jouw leven is 

niet meer en niet minder dan een gebeurtenis in jouw leven en als zodanig 

waardeloos, zonder enige waarde. Op het moment dat jij je er een mening over 

vormt, er een overtuiging over hebt, er iets over vindt, creëer jij voor jouw 

leven, met jouw scheppend vermogen, die wereld, waarin je zult beleven en 

ervaren, wat jij ervan vindt. Wat jij ervan vindt, is dus op dat moment ook zo. 

Vind je die gebeurtenis erg, dan zal je dat als erg ervaren. Vind je dat je door die 

gebeurtenis gekwetst moet zijn, dan zal je ervaren en beleven dat je gekwetst 

bent en ben je ook gekwetst, met alle gevolgen van dien. Jij bent degene die op 

die gebeurtenis een etiket plakt, jij bent degene die er een mening over hebt. 
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Plak je er geen etiket op of heb je er geen mening over, dan blijft die 

gebeurtenis slechts een ‘waardeloze’ gebeurtenis, een gebeurtenis zonder 

waarde, een gebeurtenis die jou niet omver gooit. Dit is helaas uiteindelijk 

alleen maar uit te voeren als jij niet meer ‘botst’ op jouw eigen zelf, op jouw 

eigen ego. Als jij jouw eigen karaktertrekken hebt afgebroken. Als jouw trots 

niet meer gekrenkt wordt. Als jouw jaloezie niet meer gevoed wordt. Als jouw 

arrogantie niet meer in strijd komt met de dingen in jouw ‘buitenwereld’. 

Kortom, als jij jezelf hebt afgebroken en hebt overwonnen. Daarom is het zo 

belangrijk alles van jezelf af te breken en leeg in de wereld te staan. 

 

‘Vind dus niets, heb geen mening en dus ook per definitie geen verwachting en 

je begint jouw eigen leven in eigen hand te krijgen. Je wordt kapitein over jouw 

eigen schip en de baas over jouw eigen leven’. 

 

Als je dat gaat begrijpen en in de praktijk kunt gaan brengen door jezelf af te 

breken, leg je een immens fundament neer voor jouw leven. Het enige dat 

werkt, is dus ‘Vindt niets en verwacht daarom dus ook niets, dat is alles’. 

 

Als je geen meningen, geen overtuigingen, geen ‘ik-vindjes’ en daardoor dus 

ook geen verwachtingen meer hebt, zal je geen ‘benoemde druppels’ meer zijn 

in de oceaan. Iedere mening maakt je een benoemde druppel, het scheidt je af 

omdat je daardoor bepaalt wat en wie je bent. Als je vindt dat je het één bent, 

dan ben je dus niet het andere. Als je stopt om iets te zijn en daardoor dus niets 

meer bent, dan ben je ook niets meer. Als je niets meer bent, ben je ook niet 

meer iets specifieks en word je en ben je daardoor dus alles. Je verandert van 

slechts enige benoemde druppels in de totale oceaan. 

 

Richard, met het volgende voorbeeld zal ik je nogmaals aangeven hoe het werkt 

en wat het gevolg is. 

Door alles wat wij vinden, door al onze meningen en al onze overtuigingen zijn 

wij de opstellers van het Reglement van het leven en vinden wij dat er volgens 

die regels van het leven of liever gezegd volgens onze regels van het leven 

geleefd moet worden. Vervolgens scheppen al deze regels, vastgelegd op basis 

van wat wij vinden, voor ons verwachtingen van hoe het leven door anderen, 

geleefd moet worden. Om vast te stellen of door anderen aan onze 

verwachtingen wordt voldaan, moeten wij de anderen heel scherp in de gaten 

houden om zo vast te kunnen stellen of zij inderdaad leven, zoals wij vinden dat 

ze moeten leven. Wij zijn dus de politieagenten die na moeten gaan of de regels, 

die wij als opsteller hebben gemaakt, ook door iedereen worden nageleefd. Als 

wij constateren hoe de anderen leven en vaststellen dat de anderen niet aan 
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onze verwachtingen voldoen, zullen wij al die anderen moeten oppakken en 

voor de rechter moeten brengen. Deze rechter ben ik. Ik ga dus oordelen of 

veroordelen of iemand die ik heb opgepakt, omdat hij niet aan mijn regels 

voldoet, schuldig is of niet schuldig is. De conclusie is uiteraard duidelijk. De 

ander of beter gezegd alle anderen zijn natuurlijk schuldig. Dit kunnen wij niet 

tolereren, omdat wij inmiddels al teleurgesteld, gefrustreerd en verbitterd zijn 

geraakt door al die andere idioten die ook niet aan de regels van ons Leven 

voldoen. Er rest mij dus als opsteller, politieagent, rechter slechts één middel 

om deze zaak af te handelen en dat is om de schuldige ernstig te straffen. Ook 

dit zal ik zelf moeten opknappen en uitvoeren. Ik word daarmee, naast de 

opsteller, de politieagent en de rechter ook de beul van alle idioten die niet aan 

‘de regels van het LEVEN’ of beter de door mij geschapen regels die gelden voor 

mijn leven, voldoen. 

 

En zo staan wij allemaal in het leven en dus ook allemaal tegenover elkaar en jij 

vindt het raar dat niemand, maar dan ook niemand, een ander vertrouwt en wij 

eigenlijk allemaal, bij voorbaat al, vijandig tegenover elkaar staan. Wij doen 

hiermee ieder ander tekort maar wij doen hiermee ook onszelf tekort. Wat een 

immense verloren energie en verspilling voor iets wat alleen maar leidt tot 

teleurstelling, frustratie, bitterheid, nog meer angst, ziekte, strijd, oorlog en 

dood. 

 

Lieve Richard, weet jij inmiddels het antwoord op de volgende vraag? ‘Is deze 

wereld nog wel van deze wereld’?” 

 

“Lieve Helena, genoeg, even genoeg. Enorm, wat een waterval. Ik heb alleen al 

deze dag genoeg over mij heen gekregen om de rest van mijn hele leven over na 

te denken. Maar ik heb nog één vraag. Jij weet hoe het werkt. Jij bent in staat om 

etiketten te plakken op gebeurtenissen, jij hebt dingen gezien die anderen niet 

gezien hebben maar ook jij gaat overstuur als je inziet dat je mij zult verliezen 

en mij waarschijnlijk de rest van je leven niet meer zult zien.” “Ja”, zei Helena, 

“ook ik heb mijn grenzen”, en ze keek intens verdrietig. Ik trok haar tegen mij 

aan en hield haar stevig vast, terwijl wij omvielen en liggend op de grote bank 

terechtkwamen. “Ik begrijp het”, zei ik en kuste haar boven op haar blonde 

haren. Ze tilde haar hoofd op en zocht met haar lippen de mijne. Ik knuffelde 

haar zo intens dat ze moest begrijpen dat ik begreep wat er in haar omging en 

ze begreep het. “Het is goed”, zei ze. Ze keek me aan en zei: “Genoeg voor 

vandaag?” “Ja, lieve schat”, zei ik, “genoeg voor vandaag.” Die avond bleven we 

rustig en lui liggen op de bank op de veranda en dronken zo nu en dan wat. We 
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gingen op tijd naar bed en vielen allebei vermoeid in slaap en sliepen tot de 

volgende morgen, gewekt door het geblaf van Sam.   
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Hoofdstuk 13 

 

 

 

Helena opende haar ogen en keek mij aan, ze glimlachte en zei nog slaperig: 

“Richard we hebben een nieuwe wekker, wil jij misschien even kijken wat er 

aan de hand is?” Met tegenzin ging ik het bed uit. Het was half zeven en voor mij 

nu te vroeg. Sam blafte nog steeds. “Kom je weer terug in bed?”, vroeg Helena. 

Ik mompelde slaperig dat ik dat zeker zou doen. Toen ik beneden kwam, stond 

Sam voor de deur te blaffen, hij moest naar buiten. Ik opende de keukendeur en 

liet hem naar buiten. Sam verdween tussen de bomen en ik vulde zijn etensbak 

en zijn waterbak en liet de keukendeur open. Ik ging weer naar boven naar de 

slaapkamer en kroop weer terug in bed. Helena kroop tegen mij aan en 

doezelde weer verder. Binnen tien minuten sliep zij weer. Voor mij was dat niet 

mogelijk. Eenmaal wakker, betekent voor mij wakker. Ik bleef nog een kwartier 

liggen en kreeg toen zin in koffie. Voorzichtig maakte ik mij los uit de omarming 

van Helena. Zij werd niet wakker en sliep lekker door. Ik sloop de kamer uit en 

ging naar de keuken. Tien minuten later zat ik op de bank op de veranda aan 

een grote beker koffie. Het werd opnieuw een mooie dag. De zon was al aardig 

warm. Sam kwam tussen de bomen vandaan en rende blij op mij af. Voor zover 

ik uit zijn reactie begreep, herkende hij mij en begroette mij uitbundig. Ik aaide 

zijn vacht en liet hem de etensbak in de keuken zien. Binnen de kortste keren 

was de bak leeg. Ik ging terug naar buiten, terug naar mijn beker koffie. Sam 

volgde mij en ging vlak bij mij liggen. Toen ik mijn beker leeg had, zocht ik mijn 

plekje tussen de bomen op en deed mijn oefeningen. Toen ik een uur later klaar 

was met mijn laatste oefening, zat Helena op de bank aan een beker koffie. Ik 

liep naar haar toe en kuste haar. “Je bent nog niet klaar”, zei ze, “je mag mij 

helpen want ik zou nu ook graag willen oefenen.” We gingen terug naar mijn 

plekje tussen de bomen en ik leerde haar de vierde en de vijfde oefening. Vooral 

de laatste oefening vond Helena erg fijn. Daarna deden we nogmaals alle 

oefeningen en sloten het af met een kwartier meditatie. Helena genoot er 

zichtbaar van. “Ik heb ooit eens wat tekst gevonden van een oude Chinese 

wijsgeer, althans dat is wat ze ervan zeggen. Ik zal het voor je opzoeken en het 

je laten zien. Ik heb hier ergens nog een kopie. Het gaat over de Tao, de Weg. 

Toen ik het las, jaren geleden, sprak het mij heel erg aan. Het gaat over de rust 

van het natuurlijke of over de ‘natuur van het natuurlijke’. Hoe alles zijn weg 

vindt, zonder dwang en zonder drang. Hoe je je eigen weg kan vinden door 

niets te forceren, niets af te dwingen, eigenlijk door niets te doen en alleen 

maar door alles te laten. Het past in mijn scheppingstheorie. Het past in het 
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verhaal, dat wij, door alles wat wij vinden, alles wat wij willen, door al onze 

overtuigingen, de natuur dwingen om werelden te scheppen. Werelden die wij 

willen ervaren. Werelden die ons onze illusies laten binnengaan. Ik ga het 

meteen voor je opzoeken.” “Zal ik eerst nog wat inschenken? Dat is goed” zei 

Helena. Ze ging naar binnen en ik schonk de bekers koffie nog een keer vol. Ze 

kwam een paar minuten later terug met een paar velletjes papier. “Ik heb ze al 

gevonden”, zei Helena en ze gaf ze mij en ging naast mij zitten. “Helaas Helena, 

ik lees geen Fins, je mag ze voor mij vertalen.” Ze kroop met haar beker koffie 

tegen mij aan op de grote bank en begon mij voor te lezen. De tekst bestond uit 

een hoop kleine stukjes en luidde als volgt. 

 

Lao-tzu sprak: Er is iets, een ongedifferentieerd geheel, dat geboren was 

voor hemel en aarde. Het heeft slechts abstracte beelden en geen concrete 

vorm. Het is diep, duister, stil, ongedefinieerd; zijn stem horen we niet. Om 

er een naam aan te geven, noem ik het de Weg. 

 

De Weg is oneindig hoog, onpeilbaar diep. Hemel en aarde omsluitend, van 

het vormloze ontvangend, brengt hij een stroom voort die diep en breed 

vloeit zonder buiten zijn oevers te treden. Hij is ondoorzichtig, en gebruikt 

geleidelijke verheldering door onbeweeglijkheid. Wanneer hij wordt 

toegepast, is hij oneindig en kent hij geen dag of nacht; maar wanneer hij 

wordt afgebeeld, vult hij minder dan een hand. Hij is ingetogen maar kan 

zich ontvouwen; hij is duister maar kan verlichten; hij is buigzaam maar 

kan vastberaden zijn. Hij absorbeert het negatieve en straalt het positieve 

uit, en zo openbaart hij het schijnsel van zon, maan en sterren. 

 

Bergen zijn er hoog door, oceanen zijn er diep door, dieren rennen er door, 

vogels vliegen er door. Eenhorens dolen er door, feniksen zweven er door, 

de sterren trekken er hun banen door. Hij verzekert overleving door middel 

van vernietiging, verzekert verhevenheid door middel van deemoedigheid, 

en verzekert vooruitgang door middel van terugtrekking. In de oudheid 

bereikten de Drie Verhevenen de verenigende orde van de Weg en stonden 

in het centrum; hun geesten dwaalden rond tijdens de Schepping en zo 

troostten zij ieder in de vier windstreken. 

 

Zo veroorzaakt de Weg de beweging van de hemelen en de stabiliteit van 

de aarde, eindeloos draaiend als een wiel, onophoudelijk stromend als 



115 
 

water. Hij staat aan het begin en einde der dingen: als de wind opsteekt, 

wolken zich vormen, de donder rolt en de regen valt, antwoordt hij in 

eindeloze eenstemmigheid. 

 

Hij voert het bewerkte en gepolijste terug tot eenvoud. Hij forceert zich 

hiertoe niet, maar versmelt met leven en dood. Hij forceert zich niet om dit 

te betuigen, maar verhaalt van deugdzaamheid. Het gaat om een vredig 

geluk zonder trots, waardoor men harmonie bereikt. 

 

Er zijn ontelbaar verschillende wijzen waarop de Weg het leven 

vergemakkelijkt: hij verzoent duister en licht, regelt de vier seizoenen en 

stemt de krachten van de natuur op elkaar af. Hij schenkt vocht aan de 

wereld der planten, doordringt de wereld der mineralen. Het vee wordt 

sterk, hun huid glanzend; vogeleieren breken niet, dieren sterven niet in de 

schoot. 

 

Ouders lijden niet het verdriet van het verlies van hun kinderen, broers en 

zusters niet de smart van het verlies van elkaar. Kinderen worden geen 

wezen, vrouwen worden geen weduwen. Slechte voortekenen aan de hemel 

worden niet waargenomen, diefstal en berovingen doen zich niet voor. Dit 

alles is het resultaat van innerlijke deugdzaamheid. 

 

De natuurlijke onveranderlijke Weg baart alle wezens, maar bezit hen niet; 

hij leidt tot ontwikkeling, maar bestuurt deze niet. Alle wezens worden 

dankzij hem geboren, maar geen van hen weet hoe hem te danken; allen 

sterven door hem, maar geen van hen kan hem kwalijk nemen. Opslag en 

vermeerdering verrijken hem niet, uitgaven en plezier verarmen hem niet. 

 

Hij is zo ongrijpbaar en ondefinieerbaar dat hij zich niet laat verbeelden; 

maar hoewel hij ondefinieerbaar en ongrijpbaar is, is zijn werking 

onbeperkt. Diep en mysterieus reageert hij op de ontwikkelingen zonder 

vorm; succesvol en doeltreffend handelt hij nooit tevergeefs. Hij rolt zich op 

en rolt zich uit met vastberadenheid en buigzaamheid; hij trekt zich samen 

en zet zich uit met duisternis en licht. 

Lao-tzu sprak: Eerbare mensen zijn vreedzaam en koesteren geen 

verlangens; ze zijn kalm en kennen geen zorgen. Ze maken de hemel tot 
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hun overhuiving en de aarde tot hun wagen; ze maken de vier seizoenen 

tot hun paarden en duister en licht tot hun menners. Ze reizen waar geen 

wegen zijn, dolen waar geen vermoeidheid bestaat, vertrekken door geen 

poort. 

 

Met de hemel als hun overhuiving is niets onbedekt; met de aarde als hun 

wagen is niets ongedragen. Met de vier seizoenen als hun paarden blijft 

niets onbenut; met duister en licht als hun menners blijft niets buiten 

bereik. Daarom zijn ze vlug zonder te dralen, reizen ze ver zonder 

vermoeienis. Doordat hun lichaam niet wordt aangesproken, wordt hun 

verstand niet verzwakt en zien ze de hele wereld helder. Dit is vasthouden 

aan het wezen van de Weg en de gewaarwording van de grenzeloze aarde. 

 

Daarom dienen de zaken van de wereld niet te worden geforceerd, maar 

volgens hun eigen natuur te worden gestimuleerd. Er kan niets worden 

gedaan om de veranderingen van ontelbare wezens te helpen behalve het 

wezenlijke te vatten en daar toe terug te keren. Daarom ontwikkelen de 

wijzen hun innerlijke basis en tooien zij zich niet uiterlijk met 

oppervlakkigheden. Ze activeren hun levensgeest en sussen hun geleerde 

meningen. Daarom zijn ze open en ongekunsteld, en toch is er niets dat zij 

niet doen; ze kennen geen regels, en toch is er geen ordeloosheid. 

 

Ongekunsteld zijn betekent: niet handelen vóór anderen handelen. Geen 

regels hebben betekent: de natuur niet veranderen. Dat er geen 

ordeloosheid is betekent dat ze uitgaan van de onderlinge bevestiging van 

alles wat leeft. 

 

Lao-tzu sprak: Zij die zich aan de Weg houden om mensen te leiden gaan 

akkoord met zaken zoals die zich voordoen en ze handelen in 

overeenstemming met wat mensen doen. Ze reageren op ontwikkelingen in 

alle wezens en harmoniëren met veranderingen in alle gebeurtenissen. 

 

Aldus is de Weg leeg en onverstoffelijkt, gelijkmatig en gemakkelijk, helder 

en kalm, buigzaam en inschikkelijk, onversneden en zuiver, duidelijk en 

eenvoudig. Dit zijn concrete beelden van de Weg. 
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Lege onverstoffelijking is de verblijfplaats van de Weg. Gelijkmatig gemak 

is het fundament van de Weg. Heldere kalmte is de spiegel van de Weg. 

Buigzame inschikkelijkheid is de functie van de Weg. Omkering is normaal 

voor de Weg: buigzaamheid is de vastberadenheid van de Weg, 

inschikkelijkheid is de kracht van de Weg. Onversneden zuiverheid en 

duidelijke eenvoud zijn de drager van de Weg. leegte betekent dat er geen 

innerlijke belasting is. Gelijkmatigheid betekent dat het gemoed ongeremd 

is. Wanneer je niet belast wordt door aangewende verlangens, is dat de 

vervulling van leegte. Wanneer je geen voorkeur of afkeer kent, is dat de 

vervulling van gelijkmatigheid. Wanneer je één met je zelf bent en 

standvastig, is dat de vervulling van kalmte. Wanneer je geen persoonlijke 

belangen hebt, is dat de vervulling van zuiverheid. Wanneer je treurt noch 

behagen schept, is dat de vervulling van deugdzaamheid. 

 

De regering van complete mensen laat intellectualisme achter zich en 

ontdoet zich van opzichtige uiterlijkheden. Vertrouwend op de Weg 

verwerpt zij geslepenheid. Ze rijst op uit eerlijkheid, in harmonie met het 

volk. Ze beperkt wat behouden en minimaliseert wat nagestreefd wordt. Ze 

ontdoet zich van verleidelijke begeerten, elimineert het verlangen naar 

kostbaarheden en vermindert het overwegen. 

 

Beperking van wat behouden wordt leidt tot helderheid; minimalisering 

van wat nagestreefd wordt leidt tot verworvenheid. Daarom, wanneer het 

uitwendige door het centrum wordt beheerst, wordt niets genegeerd. Als je 

het centrum kunt bereiken, dan kun je het uitwendige regeren. 

 

Met de verworvenheid van het centrum, zijn de inwendige organen kalm, 

de gedachten gelijkmatig, de zenuwen en botten sterk, de oren en ogen 

helder. De Grote Weg is vlak en niet ver van ons vandaan. Zij die het ver 

weg zoeken gaan en keren daarna terug. 

 

Lao-tzu sprak: Wijsheid heeft niets te maken met het heersen over 

anderen, maar is een zaak van zelfordening. Adel heeft niets te maken met 

macht en rang, maar is een zaak van zelfverwezenlijking; bereik 

zelfverwezenlijking en de hele wereld wordt gevonden in het zelf. Geluk 
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heeft niets te maken met rijkdom en status, maar is een zaak van 

harmonie. 

Zij die genoeg weten om het zelf als belangrijk te beschouwen en die de 

wereld onbeduidend vinden, bevinden zich nabij de Weg. Daarom heb ik 

gezegd: 'Aan het uiterste van de leegte, in volkomen stilte, terwijl ontelbare 

wezens handelen in eenstemmigheid, observeer ik de terugkeer.' 

 

De Weg geeft ontelbare wezens hun vorm, maar is zelf altijd vormloos. Stil 

en onbeweeglijk omvat hij volledig het ongedifferentieerde onbekende. 

Geen uitgestrektheid is groot genoeg om buiten hem te treden, geen 

nietigheid is klein genoeg om zich binnen hem te bevinden. Hij bezit geen 

huis, maar baart alle namen van het bestaande en het niet-bestaande. 

 

Echte mensen belichamen dit door open leegte, gelijkmatig gemak, heldere 

reinheid, buigzame inschikkelijkheid, onversneden zuiverheid en volkomen 

eenvoud, en verstrengelen zich niet in zaken. Hun perfecte deugdzaamheid 

is de Weg van hemel en aarde, en daarom worden ze echte mensen 

genoemd. 

 

Echte mensen weten hoe groot het zelf is en hoe klein de wereld; ze hebben 

een hoge achting voor zelfheerschappij en minachten de heerschappij over 

anderen. Ze laten hun harmonie niet door zaken verstoren, ze laten hun 

gevoelens niet door verlangens in verwarring brengen. Wanneer de Weg in 

werking treedt verhullen ze hun naam en trekken ze zich terug en ze 

verschijnen wanneer dat niet zo is. Ze handelen zonder te forceren, werken 

zonder te ijveren, en weten zonder te ‘intellectualiseren’. 

 

Door de Weg van de hemel te koesteren en het hart van de hemel te 

omhelzen, ademen ze duister en licht, ademen ze het oude uit en ademen ze 

het nieuwe in. Ze sluiten zich samen met het duister, en openen zich samen 

met het licht. Ze rollen op en rollen uit samen met vastberadenheid en 

buigzaamheid, trekken zich samen en zetten zich uit samen met duister en 

licht. Ze hebben dezelfde geest als de hemel, hetzelfde lichaam als de Weg. 

 

Niets behaagt hen, niets pijnigt hen; niets verrukt hen, niets vertoornt hen. 

Alle dingen zijn op mysterieuze wijze hetzelfde; er bestaat goed noch 
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kwaad. Zij die lichamelijk gewond zijn door de martelingen van extreem 

kritieke omstandigheden, merken dat de geest verstikt als het lichaam is 

uitgeput. Zij die psychologisch zijn gekwetst door de kwellingen van 

emoties en gedachten merken dat het lichaam aan zichzelf is overgelaten 

als de geest is uitgeput. 

 

Daarom keren echte mensen doelbewust terug naar het wezenlijke, 

vertrouwend op de steun van de geest, en bereiken zij aldus volledigheid. 

Daarom slapen ze zonder dromen en ontwaken ze zonder zorgen. 
 

 

“Ik vind het heel mooi, Helena. Er spreekt voor mijn gevoel rust uit, berusting, 

acceptatie van dat wat niet te veranderen is”. “Alles waar je je tegen verzet, 

houd je door je verzet in stand”, zei Helena. “Een andere omschrijving van wat 

de oude oosterse leer aangeeft is, ‘Wanneer een wijs mens hoort van de Weg, 

zal hij of zij er ijverig naar zoeken. Wanneer een gemiddeld mens ervan hoort, 

zal hij of zij er af en toe naar zoeken. Wanneer een dwaas mens erover hoort, 

zal hij of zij er hard om lachen. Als hij of zij er niet hard om lacht, dan is het niet 

de Weg.’ 

 

Helena zei: “De omstandigheden in jouw leven zullen voor een groot deel 

bepalen tot welke categorie jij hoort en jijzelf zal bepalen wat je ermee doet. 

Ieder mens dient zichzelf terug te geven aan zichzelf.” “En dit gebeurt door 

terug te keren naar je eigen natuurlijke staat?”, vroeg ik aan Helena. “Ja”, zei ze, 

“door terug te keren naar je eigen natuurlijke staat.” “Maar Helena, binnen dit 

hele concept, binnen de leer van de oude oosterse filosofie, voor zover ik het 

althans denk te begrijpen, begrijp ik niet wat ik mij nu moet voorstellen bij een 

wijs mens, een gemiddeld mens of een dwaas.” Helena dacht een tijdje na en 

zei: “Richard, eigenlijk zou ik dat ook niet weten, want bij een indeling in deze 

categorieën, zit je meteen in de oordelende en in de veroordelende sfeer.” 

“Precies, lieve schat”, zei ik. “Richard, je begrijpt inderdaad wat ik bedoel.” 

“Helena, ik geloof inderdaad dat ik steeds meer begin te begrijpen van wat jij 

bedoelt en eigenlijk zou ik inmiddels, na de tijd dat ik bij jou ben en heb ervaren 

wat wij voor elkaar betekenen, ook niet weten hoe het anders zou kunnen zijn.” 

Helena glimlachte en knikte bevestigend. Opnieuw leverde mij dit een dikke 

kus op. 

 

“Helena, hoe veranderen de mensen? Hoe krijg je mensen zover dat zij de oude 

weg loslaten en bereid zijn een nieuwe weg in te slaan? Hoe krijg je mensen 
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zover dat zij zich gaan realiseren dat de dingen niet zo horen te zijn als wij 

vanzelfsprekend vinden? Hoe breng je dat besef in de wereld? Hoe laat je de 

mensen zien, voelen, ruiken en horen dat deze weg doodloopt? Dat een verder 

gaan op deze weg alleen maar meer verdriet, pijn en wanhoop onder de 

mensen kan brengen. “Ja” zei Helena. “Je hebt gelijk en ik weet daarop geen 

antwoord. Ik heb er wel een idee over maar of dat aan zal slaan, zou ik niet 

kunnen zeggen.” “Wat is dan jouw idee hierover, Helena?” “Om te kunnen 

veranderen, moet je eerst willen veranderen en als je besluit dat je iets wilt, 

moet je het doen. Misschien helpt het volgende om je te laten beseffen hoe je 

dat misschien kan doen. Om te kunnen veranderen, moet je eerst weten wie je 

nu bent. Als je niet weet wie je bent, kun je ook niet veranderen in iemand die je 

zou willen worden. Hoe bepaal ik nu wie ik ben en wat ik ben? De mens weet 

precies wat hij wil. Hij weet ook wat hij wil hebben en hij weet zelfs wat hij wil 

worden. Daar ligt het probleem. Het probleem ligt opgeslagen in de begrippen 

‘zijn’ en ‘hebben’. ”De huidige mens, de mens van de maatschappij zoals wij die 

nu kennen, de door de cultuur gevormde mens, weet precies wat hij wil 

hebben. Hij wil bijvoorbeeld geld hebben, hij moet macht hebben, men wil zo’n 

vrouw of zo’n man hebben, hij moet een groot huis hebben en liever nog een 

nog groter huis dan een ander, kortom, binnen de kortste keren noemt hij je 

exact op wat hij wil en eigenlijk moet hebben. En als hij dan alles heeft, dan 

denkt hij dat hij misschien, heel misschien ook wel iemand is. Ooit zei iemand 

tegen mij ‘als ik ooit een mooi groot huis heb aan het water, dan ben ik iemand’. 

Hebben verplicht je tot denken. Je moet op zijn minst toch wel even nadenken 

wat je niet allemaal moet hebben. Hebben schept ook verwachtingen. 

 

De mens die slechts gevormd is door de natuur en slechts gericht is op de 

natuur, heeft niet, heeft niets, maar is. Hij denkt niet, hij is. Hij is en weet dat hij 

is. Hij is zich bewust van zijn ‘zijn’ en dus in het bezit van het bewust zijn, of wel 

het ‘Bewustzijn’. Hij denkt niet omdat dat niet nodig is. Hij is en omdat hij 

bewust is, is hij alles wat er te zijn valt. Hij is compleet en als deel van het totaal 

is hij het totaal. Hij is wat hij wil zijn omdat hij bewust is van zijn ‘zijn’. Hij is 

zelfs het universum als hij verkiest dat te zijn met zijn vermogen om bewust te 

kunnen zijn. Als je het universum kunt zijn dan kun je ook als god zijn, want zijn 

als god is zijn als het universum.  

 

Hebben vereist tevens verwachtingen. Verwachtingen die meestal niet zullen 

uitkomen, omdat de cultuurmens alles wil hebben. Dit geldt in elk geval voor de 

meeste mensen. Niet vervulde verwachtingen, of verwachtingen die eigenlijk 

per definitie nooit vervuld zullen worden, scheppen desillusies en dus lijden, 
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bovendien schept het ook nog eens afkeer en jaloezie naar diegenen die 

toevallig wel dat lijken te kunnen verkrijgen, waar zij naar verlangen. 

 

De natuurmens ‘is’. ‘Zijn’ houdt echter ook ‘Hebben’ in. ‘Zijn’ sluit ‘hebben’ dus 

in. Door vrede te zijn, heb ik vrede. Door liefde te zijn, heb ik liefde. Door rust te 

zijn, heb ik rust. De volgende stap is om vanuit het ‘zijn’ of het ‘willen zijn’ de 

stap te kunnen maken naar het ‘durven zijn’. 

 

Ons probleem is om ‘te durven zijn’ of juist ‘niet te durven zijn’. ‘Durf dus te 

zijn’. Wij zijn in onze opvoeding volgestampt en volgepropt met wat wel mag en 

wat niet mag. Wat wordt er van ons verwacht en wat niet. Wat wordt er van 

ons geëist en wat niet. Dit is goed en dat is slecht. Wij moeten het lef durven 

oppakken om niet meer te zijn als een druppel in de oceaan. Wij moeten niet 

meer alleen kiezen dat te zijn wat mag, zoals lief zijn, aardig zijn, tolerant zijn, 

behulpzaam zijn, noem maar op of juist dat te zijn, wat niet mag. Druppels moet 

je niet benoemen met eigenschappen. Wij zijn geen druppels, wij zijn de 

oceaan. Als ik het één ben, ben ik niet het ander. Als ik groot ben, ben ik niet 

klein. Door onze verbinding met iedere druppel zijn wij alle druppels en dus de 

oceaan. Wees de oceaan, Kies ervoor om de oceaan te zijn en je zult het zijn. 

Overwin de angst en doorzie je eigen grootheid. Want jij bent alles wat er is en 

alles wat is, is dus gelijk aan jou. 

 

Want, zoals een gevleugelde uitspraak ooit luidde: ‘Als je het bent, dan ben je 

het ook en als je het niet bent, dan ben je het niet. Als je het echt bent, dan blijf 

je het ook en als je er niet voor kiest om het te zijn, dan ben je het niet en dan 

zal je het dus ook nooit worden’.  

 

‘Als je dus op weg wilt gaan om het pad te zoeken en te betreden, moet je 

ernaar streven het pad te zijn’. 

 

Dat wat de allergrootste invloed heeft op het leven, dat wat voor iedereen de 

kracht heeft gelijk aan de kracht van een orkaan, dat wat een direct scheppend 

vermogen heeft en waarmee je jouw wereld verandert, herschept, tot nieuwe 

vormen brengt, is het uitspreken van de volgende woorden ‘IK BEN’. Wat je 

bent en wie je bent is aan jou. 

 

Richard het is en blijft moeilijk. Ik ben die weg gegaan, ik heb die strijd 

gestreden en ook nu nog val ik heel gemakkelijk terug. Altijd is het mogelijk om 

alle kanten op te gaan. Ik kan verder gaan op deze weg of terugvallen in de 

wetten van de oude wereld. Niets is vanzelfsprekend. Toch zijn er ook nu en 
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overal mensen die voelen dat het leven uit de bocht is gevlogen. Die het gevoel 

hebben dat het voertuig van hun leven volkomen is vastgelopen en dat er 

eigenlijk veel, veel te veel, niet klopt. 

 

Er zijn geen onwillige of slechte mensen. Er zijn alleen maar wanhopige 

mensen. Wij zijn allemaal wanhopig. Wij proberen allemaal uit de wanhoop te 

ontsnappen, maar we weten niet hoe. We zoeken ons heil in alcohol, tabak, 

drugs en seks om even tijdelijk het gevoel te hebben dat we los zijn van het 

web. De wanhoop moet echter eerst zo hoog oplopen dat we er, of kapot aan 

gaan, of de sprong gaan wagen en ons op een onverwacht moment inschepen 

om onze eigen reis aan te vangen. Een reis die altijd begint met een wanhopige 

zoektocht.” 

 

“Helena, je hebt het gehad over illusies, over het scheppen van je eigen wereld 

die niets anders is dan een illusie en die zolang blijft bestaan als je jouw eigen 

overtuigingen en denkbeelden in stand houdt. Zodra je jouw overtuigingen 

kunt veranderen, verandert jouw wereld, jouw illusie, dus ook jouw toestand. 

Ook toestanden moeten dus gebaseerd zijn op illusies, die weer worden 

gedragen en gesteund door overtuigingen en denkbeelden. Ziekte en 

gezondheid zijn toestanden. Hoe moet ik dat zien?” “Wauw, Richard, je begint 

het echt door te krijgen. Ziekte en gezondheid zijn toestanden. Over ziekte en 

gezondheid kan ik je heel veel vertellen, uiteraard is ook nu weer niets 

bewijsbaar. Je moet maar voelen wat je ervan vindt, of het je dus aanspreekt. Ik 

zal je dingen vertellen die je zullen schokken, die de wereld zullen schokken als 

ze het horen en als ze het gaan beseffen. Ik ga voor de duidelijkheid nog even 

terug naar een aantal dingen die ik al eerder heb verteld, zodat het totale beeld 

hierdoor ook duidelijker wordt. 

 

Wij leven in een wereld die niet echt is of anders gezegd, die dus niet werkelijk 

is. Wij leven in een wereld die wij creëren met onze meningen en 

overtuigingen. Dat wat wij vinden, dat waarvan wij overtuigd zijn, is dat wat wij 

zullen ervaren. Dus dat wat je vindt, dat waarvan je overtuigd bent, is dat 

waarin jouw materiële wereld en jouw belevingswereld verandert. Wij zullen 

op dat moment onze overtuigingen en meningen letterlijk ‘aan den lijve 

ervaren’. Zo biedt het leven de mogelijkheid om door het opdoen van 

ervaringen verder te evolueren. Jij en ik en iedereen scheppen dus met onze 

overtuigingen en onze meningen onze eigen wereld. Deze wereld is niet echt en 

is tijdelijk. Zolang als wij onze overtuigingen overeind houden, zal deze wereld 

blijven bestaan. Veranderen wij onze overtuigingen, dan verandert onze 

wereld. Hoewel de wereld waarin wij leven en die dus door onze gedachten tot 
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stand komt, niet echt is, heeft hij wel een enorme hoge realiteitsgraad en lijkt 

verbazend echt. Het is echter een illusie, die naadloos in een andere illusie 

overgaat als onze meningen en overtuigingen zich aanpassen. Aangezien wij 

regelmatig, onder invloed van veel omstandigheden en situaties, onze 

meningen en overtuigingen aanpassen en dit gebeurt heel vaak door de invloed 

van andere mensen, verandert dus ook regelmatig onze illusoire wereld. Dit is 

verwarrend en chaotisch. Daarom kun je je het ene moment briljant voelen en 

het andere moment zwaar depressief. Wij hebben hier echter geen weet van en 

wij hebben het dus niet in de gaten. Wij denken dat deze toestand hoort bij het 

leven en dus daarom ook niet anders is. Wij accepteren de chaos en denken dat 

het normaal is, dat dit nu eenmaal zo bij het leven hoort. Je begrijpt misschien 

inmiddels dat dat dus helemaal niet zo bij het leven hoort. Het gebeurt zo, het is 

zo, het vindt zo plaats, omdat het onbewust gebeurt, gestuurd en bepaald door 

onze continu veranderende meningen en overtuigingen, onder invloed van 

onze omgeving. 

 

Dit betekent dus dat wij, zonder dat wij het in de gaten hebben, invloed hebben 

op wat wij beleven, hoe onze wereld gevormd wordt en dat de chaotische 

dingen, die zich vele malen per dag aandienen, dus helemaal niet zo horen te 

zijn en dus per definitie niet normaal, gewoon en vanzelfsprekend zijn. 

 

Wat betekent dit? Dit gegeven heeft enorme consequenties en dit gegeven kun 

je op alle aspecten van het leven projecteren. Ook op gezondheid en ziekte. Ik 

zal het je proberen te schetsen.  

 

Ooit leefden wij met de kennis dat wij scheppende wezens zijn. Wij creëerden 

bewust de wereld waarin wij leefden. Wij waren bewust van het feit dat wij 

mensen zijn en leefden als scheppende goden. Dat was nog het moment dat de 

mensen het natuurlijke pad bewandelden. Wij gingen de natuurlijke weg, de 

Tao en er was geen spanning, geen stress, er waren geen uitgetrokken veren en 

geen opgeblazen banden, zoals ik je eerder heb uitgelegd. Toen is er ooit een 

moment gekomen, dat wij ons gericht hebben op het hoofd. De concentratie 

veranderde van het gevoel naar het denken en daar is het misgegaan. Dat was 

symbolisch de zondeval, zoals beschreven is in de bijbel. We werden daardoor 

uit het paradijs, het natuurlijk pad, de Tao, geknikkerd en moesten de jungle in. 

Resultaat hiervan is spanning, chaos, angst, machtsstrijd en ziekte. Machtsstrijd 

kan zelfs leiden tot dood en verderf. Wij verlieten daardoor het natuurlijke pad, 

de Tao, het paradijs en trokken steeds dieper de jungle in. De natuur, als 

harmonisator, wilde ons terug hebben op de oorspronkelijke situatie, op het 

natuurlijke pad en koppelde een verensysteem aan ons om ons terug te 
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trekken. Resultaat van de werking van deze veren is dat hoe verder je ze 

uittrekt, hoe harder ze terugtrekken. Ook deze werking heb ik je eerder 

geprobeerd uit te leggen, Richard. Wat heeft dit nu te maken met gezondheid en 

ziekte?  

 

De mens die leeft volgens de natuurlijke weg en dus niet onder invloed staat 

van een verensysteem, dat hem of haar constant probeert terug te trekken, zal 

geen last hebben van spanningen en dus ook niet van angst en ziekte. Hij leeft 

in evenwicht met de natuur en met zichzelf en is dus in evenwicht met zichzelf 

en met zijn omgeving. Hij beleeft eenheid in plaats van afsplitsing. Dit is volgens 

de schepping, volgens de natuur, volgens het leven de enige weg die er hoort te 

zijn. Al het andere is tegennatuurlijk en hoort dus niet te zijn, is niet normaal, is 

niet vanzelfsprekend. Angst en ziekte is niet normaal, niet gewoon, niet 

vanzelfsprekend. Wij vinden ziek zijn en lijden aan angsten zo normaal en 

vanzelfsprekend dat het is gaan horen in ons patroon van hoe de dingen, hoe 

het leven hoort te zijn. Er zijn in ons systeem, in onze maatschappij en cultuur 

bovendien ook nog artsen en een enorm systeem van hulpverlening om ons te 

helpen en op te vangen, dus hebben wij besloten dat angsten en ziekten 

gewoon bij het leven horen. Nee, lieve Richard, het hoort niet bij het leven en 

hier ligt de giftige angel waarom iedereen, maar dan ook iedereen, ziek is en 

lijdt aan angsten. Het feit dat wij inmiddels denken en vinden dat het allemaal 

wel zo hoort, betekent dat deze zaken een deel zijn van wat wij vinden en een 

deel zijn van onze overtuigingen. Hiermee zijn het belangrijke factoren van hoe 

wij onze wereld scheppen, want wij scheppen onze wereld immers met dat wat 

wij vinden, met dat, waarvan wij overtuigd zijn.  

 

Hoe draai je nu al deze ellende terug? Hoe kan ik mijn wereld, die dus niet echt 

is, die een illusie is, hoe kan ik die veranderen? Als mijn wereld een illusie is, is 

ook de toestand waarin ik mij bevind een illusie. Jouw en mijn ziekte, Richard, 

zijn dus illusies, maar ze werken wel in op de stof van mijn lichaam. Ze hebben 

daarop wel een echte, concrete invloed en kunnen het lichaam dus ook stuk 

maken. Ondanks dat het gebeurt, hoort het dus niet zo. De hele hulpverlening 

werkt dus, onbewust en met de beste bedoeling, mee om deze chaos in stand te 

houden. Het feit dat er een arts is en het feit dat wij vinden dat er een arts hoort 

te zijn, maakt mij bewust van het feit dat ik dus blijkbaar ziek kan worden. 

Hierdoor komt dit gegeven binnen in mijn veld van overtuigingen en zal ik dus 

de toestand van ziekte binnengaan, ik zal het gaan accepteren, ik zal het dus 

scheppen en dus zal ik ziek gaan worden. Maar het hoort niet zo, het is niet 

natuurlijk.” 
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“Wat kun je hier dan aan doen, Helena?” “Begin met je te realiseren dat het feit 

dat jij je ellendig en beroerd voelt en het feit dat jouw lichaam en geest niet dat 

doen wat jij eigenlijk zou willen, niet normaal is, niet zo hoort te zijn. Gooi een 

knuppel in dat hoenderhok door te gaan beseffen en jezelf ervan te gaan 

overtuigen dat datgene wat er met jou gebeurt een illusie is die fout is, 

gerelateerd aan het ‘natuurlijke proces’ van het leven en dus niet zo hoort te 

zijn. Weiger om het nog verder te accepteren. Dit is een begin. Hierdoor wordt 

het scheppen van dit beeld niet meer gevoed en begint er een 

‘ontscheppingsproces’. Houd dit drie dagen vol en je begint je een ander mens 

te voelen. Houd dit drie weken vol en je merkt veranderingen. Houd dit drie 

maanden vol en je bent genezen.  

 

Er is echter ook een angel op deze weg, een ontzettende adder onder het gras 

en dat is de twijfel. Als jij twijfelt, betekent dit dat je nieuwe overtuiging, die 

gevuld is met twijfel, geen scheppingskracht heeft en dus geen nieuwe situatie, 

geen nieuwe illusie zal creëren. Je moet erin geloven. Dat is het geloof dat alle 

godsdiensten aanhalen. Geloof in jezelf. Geloof in jezelf als natuurlijk, als 

goddelijk en scheppend wezen en je beheerst de natuur, het leven. Twijfel is 

dodelijk. 

 

Helaas zijn we inmiddels in staat om in alle dingen die slecht voor ons zijn, te 

kunnen geloven, zonder enige twijfel en als het om dingen gaat die alleen maar 

goed voor ons zijn dan is er onmiddellijk twijfel. Wij denken dat de slechte 

dingen zo horen te zijn, bij het leven horen, maar dat is niet waar. We worden 

dus keer op keer onbewust beïnvloed door onze omgeving en hebben daarom 

onbewust last van onze karaktertrekken, hierdoor worden onze meningen en 

overtuigingen onbewust gevormd en dansen vaak tussen het één en het ander. 

Ze veranderen nog al eens. Onze illusoire wereld verandert als gevolg daarvan 

ook constant. Onze realiteit wijzigt continu, dus voelen wij ons dan weer goed 

en dan weer slecht en we begrijpen er eigenlijk helemaal niets van. We ervaren 

daardoor slechts chaos en zijn ongelukkig. Maak van dit proces een bewust 

proces. Neem een doel voor ogen, kies het meest verheven visioen van jouw 

leven dat jij je kan voorstellen en richt je daarop. Focus je erop en probeer dat 

eens minstens een week vast te houden. Dat zal zeker niet meevallen, maar 

probeer het. Het gevolg is dat jouw wereld zich zal gaan aanpassen naar dat 

wat jij bewust verkiest, want dat waar jij je op focust, zal je beleven en ervaren. 

Dit klinkt ongelooflijk, maar dat is het niet. De kracht van de geest is het enige 

wat telt. Als je twijfelt, zal het scheppingsproces van jouw wereld dus stoppen. 

Niet twijfelen, maar doen. Richard ik nodig je uit, doe deze test. Trek er drie 

maanden voor uit. Baat het je niet, het zal je ook niet schaden. Probeer het. 
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Realiseer je dat jouw en ieders enige recht het recht op geluk is en het recht op 

gezondheid en wijs dus al het andere af, omdat ze niet zo horen te zijn, ondanks 

wat deze wereld er inmiddels van probeert te maken en je wijs probeert te 

maken.” “Dus ik moet mij met mijn geest richten op mijn gezondheid en mij 

bewust worden van het feit dat ik van nature, dus in mijn natuurlijke toestand, 

uitsluitend gezond kan zijn en dat mijn ongezondheid een onnatuurlijke 

toestand is. Als ik ze al zou gebruiken, moet ik dan stoppen met medicijnen?” 

vroeg ik. “Nee natuurlijk niet”, reageerde Helena heftig. “Hoe kun je dat nou 

zeggen, zolang de mensen niet weten waar ze toe in staat zijn en zolang ze niet 

hebben kunnen toepassen waartoe ze in staat zijn, is dat natuurlijk geen optie. 

Wij realiseren ons niet waartoe we in staat zijn en zolang hebben we de hele 

geneeskunde nodig. Bovendien is het een proces dat overtuiging en beoefening 

vereist. Ook voor mij is het nog niet mogelijk om daarmee mijn eigen toestand 

volledig onder controle te hebben. Toen ik op de boot hoofdpijn kreeg, had ook 

ik een pilletje nodig om de hoofdpijn weer op te lossen. Toch verbetert mijn 

gezondheid merkbaar, maar ik ben er nog lang niet en het is een hele lange weg 

om de kracht te kunnen opbrengen om zo ver te komen dat je zelf invloed kunt 

uitoefenen op je eigen gezondheid. Het probleem is dus voor een groot deel dat 

zolang de geneeskunde bestaat en de hulpverlening bestaat, wij ervan uitgaan 

dat ziek zijn een normale zaak is en wij geholpen zullen worden door de artsen 

en alle andere hulpverleners. Aan de andere kant hebben wij allemaal op dit 

moment ook die hele hulpverlening nog heel hard nodig. De werking van 

binnen, de werking in ons, de reactie in ons op het feit dat wij niet in evenwicht 

zijn met de natuur, bepaalt dat wij constant onder spanning staan en in angst 

leven, sommige mensen bewust en anderen onbewust, maar het geldt voor 

iedereen. Dit proces verlaagt continu de trilling van onze energie waardoor 

onze weerstand alsmaar lager wordt en wij vatbaar worden voor alles waar wij 

maar vatbaar voor kunnen worden. De ellende zit van binnen en de genezing 

moet dus ook van binnenuit komen en niet van buiten. Niet van een pilletje, niet 

van een drankje of een zalfje of van een mes in de operatiekamer. Deze 

technieken lappen ons alleen maar op, maar genezen ons niet. We zijn blij dat 

we deze kennis hebben, maar we weten niet dat we zelf de kracht bezitten om 

onze eigen frequentie te verhogen, de frequentie van onze eigen energie 

kunnen wij verhogen en als we dat doen, zullen we niet meer gevoelig worden 

voor bacteriën en virussen. Ons probleem is dat wij met alles gericht zijn op de 

stroom van buiten naar binnen en niet van binnen naar buiten. Wij moeten 

beseffen dat het probleem van binnen zit en niet van buiten komt. We moeten 

ons gaan realiseren dat niets is wat het lijkt te zijn. Door het feit dat je beseft 

dat alle mensen, gedreven en gedwongen door de situatie waarin ze zitten, 

zichzelf plaatsen in de ‘jij wereld’, is het al helemaal onmogelijk om de mensen 
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te bereiken. Iedereen vindt namelijk dat alles wat ze beleven, alles wat ze 

ervaren, hen ‘overkomt’. Zij hebben de pech dat het hun ‘toevalt’. Het is dus 

puur toeval, maar wel vreselijk ellendig. Ze hadden allerlei verwachtingen van 

het leven, maar die blijken maar niet vervuld te willen worden. Dit wordt 

ervaren als pech hebben, als pure triestheid. Bovendien is men gauw geneigd 

om anderen de schuld van hun ellende te geven Het is dus allemaal jouw en 

mijn schuld. In elk geval is het niet hun schuld. Ze begrijpen jou niet en ze 

begrijpen mij niet, maar eigenlijk begrijpen ze helemaal niemand. Dus 

concluderen ze dat alle anderen niet deugen. Ze besluiten al snel dat alle 

anderen eigenlijk grote sufferds zijn. Wat nog veel erger is, veel angstiger, veel 

bedreigender, is het gevoel dat men heeft dat alle anderen hen ook niet 

begrijpen. Er is niemand die snapt wat ze voelen, wat ze doormaken. Dat is eng. 

Zou het aan henzelf liggen? Nee, dat kan toch niet waar zijn. Het ligt niet aan 

hen. Zie je wel, alle anderen zijn allemaal enorm onbetrouwbaar. De hele 

buitenwereld deugt eigenlijk niet. Iedereen is onbetrouwbaar. En het ergste is, 

dat het nou eenmaal niet anders is, zo is de wereld nou eenmaal. Het hoort zo. 

De stap van de ‘jij wereld’ naar de ‘ik wereld’ zullen ze niet snel nemen. Zelf de 

verantwoordelijkheid nemen voor wat er in en met mijn eigen leven gebeurt, 

daar beginnen we niet aan. Wat mijn rol is in mijn eigen ellende is iets waar we 

absoluut niet bij stil willen staan. Het ligt niet aan mij maar aan jou. Laat dat 

vooral een duidelijke zaak zijn. Zo strijden man tegen vrouw, man tegen man, 

vrouw tegen vrouw, moeder tegen kind, vader tegen kind, collega tegen collega, 

sportclub tegen sportclub, land tegen land en religie tegen religie. Zo is er altijd 

en overal ruzie, strijd en oorlog, want hoe je het ook draait, het is jouw schuld.  

 

Richard, hoe krijg ik deze mensen zover dat ze voorzichtig eens naar binnen 

gaan kijken. Dat ze gaan beseffen dat zij een rol spelen in iedere situatie waarin 

ze betrokken zijn. Hoe krijg ik deze mensen zover dat ze gaan inzien dat het een 

gekkenwereld is waar de één naar de ander en de ander naar de één wijst? Hoe 

krijg ik deze mensen zover dat ze gaan inzien dat de door ons allen ingeslagen 

weg, die wij al duizenden en duizenden eeuwen bewandelen, niet werkt, nu niet 

werkt, toen niet werkte en morgen niet zal werken Hoe krijg ik deze mensen 

zover dat ze ooit bereid zullen zijn om hun hoofd te legen, hun meningen uit te 

braken en het daar te laten liggen. Hoe krijg ik deze mensen zover dat ze al, 

maar dan ook werkelijk al hun ‘niet werkende bagage’ afwerpen? Hoe krijg ik 

de mensen zover dat ze gaan beseffen dat hun hele leven gebouwd is op pijlers 

van angst, angst die te elimineren is. Het enige middel dat hier zou kunnen 

werken is de mensen zover te krijgen dat ze gaan inzien dat het allemaal niet zo 

hoort, dat het niet allemaal vanzelfsprekend is, dat ziekte, verdriet, wanhoop, 

pijn, angst en ellende nou eenmaal niet als vanzelfsprekend bij het leven horen 
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maar allemaal worden gecreëerd door het feit dat wij bol staan van meningen 

en overtuigingen en dat deze onze eigen wereld scheppen. Een wereld die een 

illusie is en alleen maar echt lijkt, maar niet echt is. Een wereld waar 

uiteindelijk niets is wat het lijkt te zijn. De door onszelf gecreëerde illusie 

schept verwachtingen. Verwachtingen die nooit vervuld zullen worden omdat 

ze niet vervuld kunnen worden. Deze niet beantwoorde verwachtingen 

scheppen weer teleurstellingen en de cirkel is opnieuw rond.  

 

We moeten ons realiseren dat de veren in onze hele wereldwijde cultuur tot het 

uiterste zijn uitgetrokken. Dagelijks gebeuren er dingen, die absoluut in strijd 

zijn met de wetten van de natuur en waarvan wij op de hoogte zijn. Dagelijks 

wordt de enige geldende levenswet, ‘wat jij niet wil dat jou wordt aangedaan, 

doe dat ook nooit bij een ander’ door iedereen met voeten getreden. Dat heeft 

consequenties. Wij hebben een eigen wil. Van de natuur moet niets. Zo is de 

natuur. Als het niet zo was, hadden wij anders in elkaar gezeten, waren wij 

anders gebakken. Niets moet, maar alles wat je doet, heeft consequenties. Die 

consequenties ervaar je. Uit je ervaringen kun je leren. We hoeven alleen maar 

om ons heen te kijken om vast te stellen dat zoals wij leven, de consequenties 

die wij over ons afroepen door de manier waarop wij leven, nu niet werkt en 

morgen niet zal werken en al eeuwen- en eeuwenlang niet werkt. Wat je om je 

heen ziet is pijn, ellende, verdriet, ziekte en angst.”  

 

‘Het hoort niet zo. Het is niet allemaal zo vanzelfsprekend als 

wij vinden en denken dat het is.’ 
 

“Juist,” zei ik. “Hier stoppen we, lieve schat, dit is voor mij een nieuwe waterval 

van informatie. Ik snap opnieuw wat je bedoelt, ik heb aantekeningen kunnen 

maken, maar dit is voorlopig weer even genoeg, anders raak ik opnieuw het 

spoor bijster.” Helena moest glimlachen om mijn reactie. “Heb je het begrepen, 

Richard?” “Ja, tenminste ik denk dat ik het wel heb begrepen. Ik ga het eerst 

laten bezinken en dan komen mijn vragen vanzelf wel. Lieve schat, opnieuw 

realiseer ik mij in wat voor een fantastische situatie ik met jou verzeild ben 

geraakt. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik iedere seconde hier met jou geniet. Ik 

moet je opnieuw eerlijk zeggen dat ik verliefd op je ben geraakt, verliefd tot 

over mijn oren. Wat ik daar straks mee moet, zie ik straks wel. Aan de andere 

kant besef ik dat ik met jou dingen ervaar, dat jij mij dingen vertelt, die eigenlijk 

de wereld op zijn kop zetten. Als je beseft dat wij terecht zijn gekomen op een 

levenspad dat ons uitsluitend de verkeerde kant opstuurt en waarbij, zolang wij 

dit pad blijven volgen, de ellende, de angst, de wanhoop en de ziektes alleen 
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maar erger worden, word ik eigenlijk intens verdrietig en dit gevoel drukt mijn 

vreugde hier met jou zo nu en dan behoorlijk in elkaar. Maar ik zeg je, lieve 

Helena, ik ga ervoor, ik voel dat je gelijk hebt en ik wil er nog steeds alles en 

alles over weten. Ik wil deze unieke periode uitbuiten tot het einde toe.” Dank 

je, Richard”, zei Helena. Ze legde haar hoofd op mijn schoot, terwijl ze ging 

liggen op de kussens op de grote bank op de veranda van het huisje van de 

vader van Helena, daar in de onmetelijke wouden en de ongerepte natuur van 

het hoge noorden van Finland. 
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Hoofdstuk 14 

 

 

 

“Weet je Richard, we hebben hier nog ongeveer drie weken zomer en dan zal 

snel de herfst inzetten.” “Zo snel al?” “Ja, omdat je hier zo noordelijk zit, zet de 

herfst vroeg in.” “Helena, ik wil graag nog een paar keer vroeg op pad, maar dan 

echt heel vroeg. Ik wil de zon hier zien opkomen maar dan midden in de 

natuur.” “Dan moet je om drie uur ’s nachts gaan lopen.” “Dan ga ik om drie uur 

’s nachts lopen. Ik hoef niet zo ver, maar ik wil het graag meemaken.” “Oké”, zei 

Helena, “dan ga jij niet om drie uur lopen, maar wij gaan om drie uur ’s nachts 

lopen. Wij gaan mee.” “Wij?” “Ja, Sam en ik. Wij gaan met zijn drieën. We 

kunnen nog iets doen” zei Helena, “achter de sauna ligt in het schuurtje een 

tweepersoons kano. We kunnen hier een dag gaan kanoën en Sam mag ook 

mee.” “Wauw, lieve schat, je blijft me verrassen.” Ik kuste haar, ik kuste haar en 

ik kuste haar nog een hele lange tijd, daar op die bank op de veranda van dat 

huisje, midden in de eindeloze wouden van het hoge noorden van Finland. 

“Gaan we morgenochtend lopen?” Ja”, we gaan morgenochtend heel vroeg 

lopen.” “Heerlijk”, zei ik. “Ik moet mijn aantekeningen gaan uitwerken want nu 

weet ik nog wat ik bedoelde met wat ik heb opgekrabbeld, wil je mij helpen?” 

Helena knikte. “Ik wil eerst eten”, zei ze. “Dat is een goed idee, brood en 

gebakken eieren met spek”, zei ik, terwijl het water me al uit de mond liep. 

“Voor mij zonder spek”, zei Helena. Ik pakte een grote platte bakpan en gooide 

er eieren in. De eerste ronde was voor Helena en de tweede ronde was voor mij. 

We gingen naar buiten en genoten van onze maaltijd. Ook Sam was erg 

geïnteresseerd en zat naast ons of hij compleet was uitgehongerd. De 

temperatuur kroop weer fors omhoog. “Ik ga straks eens even bij die kano 

kijken. Kun je hier het meer op en dan via dit meer op ander water komen?” “Ja, 

dat is mogelijk, je kunt van hieruit een hele mooie tocht maken, maar ook dat 

betekent ’s morgens weg en tegen de avond terug.” “We kunnen het proberen”, 

zei ik. “We gaan het proberen”, zei Helena. “Ik moet nadenken over jouw 

opmerking van daarnet. De opmerking die je inmiddels al keer op keer 

herhaald hebt. De opmerking waar je steeds op terugkomt. Dat de dingen niet 

zijn als ze lijken te zijn en dat de dingen niet zo horen te zijn als wij denken dat 

ze horen te zijn. Dat blijft me fascineren. Kun je daar nog iets specifieker over 

zijn, Helena?” “Ja, Richard, Ik zal proberen het anders te zeggen.” Helena kneep 

haar lippen op elkaar en dacht diep na. “Luister”, zei ze, “dingen zijn niet 

vanzelfsprekend. Veranderingen, goede veranderingen ontstaan niet door de 

dingen anders te doen. Door de dingen anders te doen, ontstaan er andere 
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vanzelfsprekendheden. Door dingen juist niet te doen, vervallen de 

vanzelfsprekendheden. Als deze dingen vervallen, als dus de dingen waarvan 

wij denken dat ze zo horen te zijn, vervallen, zal juist door niets te doen, dat 

verdwijnen wat niet zo hoort te zijn, omdat het niet natuurlijk is. Het zal 

verdwijnen, het zal een langzame dood sterven, omdat we er geen energie meer 

in stoppen. Dit gebeurt juist door het niets doen. Door het niets doen zal juist 

dat naar boven komen wat er van nature al is en dus wel zo hoort te zijn. Dan 

zullen de dingen zo zijn als ze horen te zijn en dan zullen het verdriet, de angst, 

de pijn, de wanhoop en de chaos verdwijnen. Is dit een beetje duidelijker?” Ik 

las het nog een keer na en ik las het vervolgens nog een keer na en gaf haar een 

dikke, vette kus, vet van de gebakken eieren, op haar wang. “Perfect”, zei ik. 

Helena vervolgde: “Het feit dat we ons gaan realiseren dat niets in de wereld is 

wat het lijkt te zijn, heeft nog een enorm voordeel. Als we ons gaan realiseren 

dat niets in het leven is wat het lijkt te zijn, als we ons dus gaan realiseren dat 

alles een illusie is, gaan we ook beseffen dat er dus geen waarheid is. Als we 

gaan beseffen dat er geen waarheid is, kunnen we misschien ook gaan 

begrijpen dat er geen leugen is. Als we gaan beseffen dat er geen leugen is, 

hoeven we ook niet meer teleurgesteld te zijn in andere mensen en hoeven we 

dus ook niets en niemand meer te wantrouwen en te veroordelen.” Ook dit 

schreef ik in mijn schriftje en las het nog eens twee keer na. Opnieuw kreeg 

Helena een vette kus maar nu op haar andere wang. “Lieve Helena, je bent 

briljant.” “Nee”, zei ze, “ik ben noch perfect noch briljant, het enige wat ik ben is 

vet, twee vette wangen. Ze wreef met haar vinger over het bord en smeerde 

mijn wangen in met eigeel en gesmolten boter. “Hoe voelt dat?”, zei ze. “Ik kan 

natuurlijk altijd je wangen schoon likken”, stelde ik Helena voor. Ze moest erom 

lachen, maar vond het toch niet zo’n goed idee. “Weet je zeker dat je morgen 

om drie uur wil gaan lopen?” “Nee eigenlijk niet, het is een beetje afhankelijk 

van hoe de weersverwachting is. Ik wil zo’n heldere morgen meemaken. Zo’n 

morgen dat de zon hier opkomt in al zijn pracht. Ik wil dat graag zien.” “Dan 

houden we het weer in de gaten”, zei Helena. We gingen naar de keuken en 

wasten onze gezichten. Ik deed het afwasje en ruimde de rommel op. Daarna 

liep ik naar het schuurtje achter de sauna. Er lag een polyester tweepersoons 

kano en twee peddels. De kano zag er prima uit en was breder dan ik dacht dat 

hij zou zijn. Volgens mij was het scheepje behoorlijk stabiel. Plotseling stond 

Sam naast me en begroette me of ik hem weken niet gezien had. Sam was altijd 

blij. Nu al was ik gek op hem en we waren in die korte tijd al twee goede 

vrienden geworden. We liepen terug naar het huis waar Helena de was te 

drogen hing. Ik ging op de bank zitten en ze kwam naast me zitten. “Waar denk 

je aan, Richard?” “Ik denk aan alles wat mij is overkomen. Wat er allemaal is 

gebeurd de laatste twee weken. Wat er met mij is gebeurd, hoe ik nu al een 
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ander mens ben door de ontmoeting met jou. Ik denk aan onze ontmoeting en 

de vreemde manier waarop alles tot stand kwam. Ik denk aan hoe het leven 

loopt of kan lopen. Ik denk aan de vraag of er toeval bestaat of dat dit alles al 

vastlag in de blauwdruk van het leven, van ons leven. Ik heb het gevoel, Helena, 

dat ik je al duizenden en duizenden jaren ken. Ik ken je uit een 

duizelingwekkend diep verleden en ik denk aan het feit dat ik je straks niet 

meer zal zien. Misschien wel nooit meer. Hoe loopt het leven en waarom loopt 

het leven zoals het loopt. Wat trekt het zich aan van wat wij ervan vinden? 

Waarom schep ik niet dat leven dat ik wil leven? Voor mij betekent dat hier te 

leven samen met jou. Als ik die overtuiging nu creëer waarom lukt dat dan niet? 

Hoe werkt dat Helena?” “Hoe dat werkt, Richard, weet ik niet met zekerheid. 

Maar naar mijn gevoel ligt de blauwdruk van je leven vast. De tekening is er. 

Wat je doet met wat je wordt aangeboden is aan jou. Hoe je de tekening 

inkleurt is jouw keus. Ieder mens heeft dingen te doen. Deze dingen liggen vast. 

Als je je verzet tegen wat je hebt te doen, tegen dat wat op jouw weg ligt, is er 

geen voortgang. Verzet houdt de dingen in stand, houdt de dingen vast. Als je 

meegaat met dat wat er op jouw weg ligt, blijft je leven in beweging en kun je 

dat afhandelen wat je hebt te doen.” “Dus, Helena, als het niet op onze weg ligt, 

dat wij langer dan deze twee maanden samen zijn, zullen wij dat niet zijn.” “Ja, 

ik denk dat het zo werkt en zo voel ik het ook.” “Lieve Helena, ik weet niet of ik, 

nadat ik afscheid van jou heb moeten nemen, nog in staat ben om de tekening 

van mijn leven met vrolijke kleuren in te kleuren.” “Laten we het proberen, 

Richard. Als we allebei andere dingen te doen hebben, laten we dan proberen 

de gang erin te houden en niet door ons ertegen te verzetten ons leven stil te 

zetten. Misschien, als wij onze klussen geklaard hebben, rest er nog wat van ons 

leven om samen te kunnen zijn op welke wijze dan ook.” “Lieve Helena, daar 

kan ik misschien iets mee, wat er ook op mijn weg zal komen, dit zal ik voor 

ogen houden. Klaar de klus die mijn leven mij misschien heeft aan te bieden en 

des te eerder ben ik misschien vrij om te gaan en te staan waar ik wil.” “Ja 

lieverd, zo zie ik het.” Ze sloeg haar armen om mij heen en drukte haar hoofd 

tegen mijn borst. Het werd een luie dag. Een beetje hangen op de bank en een 

beetje spelen met Sam in het stuk bos voor het huis. Eigenlijk waren we allebei 

toch nog wel moe van de lange wandeling die we hadden gemaakt en we 

besloten om ook morgen een luie dag te nemen. Ook deze luie dag beviel prima. 

De volgende dag zou het prachtig weer worden en dus besloten we om vroeg 

op te staan en een wandeling te maken waarbij we de zon tegemoet zouden 

gaan. Dat is wat we deden. Om drie uur ’s morgens waren we op pad en ook nu 

was ik verrukt over de natuurpracht. Toen we op pad gingen was het nog 

behoorlijk schemerig. We hadden onze stokken weer bij ons en wat eten en 

drinken. We wilden om een uur of tien ’s morgens weer thuis zijn. Helena 
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voelde zich erg fit en we liepen deze keer een andere kant op. Zij kende het 

gebied erg goed. Sam hobbelde vrolijk mee en liep ongeveer tien keer zoveel als 

wij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan verdween hij weer aan de rechterkant en even later kwam hij voor ons uit 

de bosjes. Later vloog hij weer naar links. Om de paar minuten kwam hij even 

poolshoogte nemen of wij er nog waren. Hij hield ons in de gaten en verloor ons 

niet echt uit het oog.  

 

Een half uur later steeg de zon voorzichtig boven de bomen en wierp zijn 

oranje, gele en gouden gloed over ons heen. Het was heftiger dan bij de 

zonsondergangen. De gloed werd nu steeds sterker in plaats van dat die afnam 

zoals bij een zonsondergang en dit gaf een compleet andere sensatie. Het oranje 

werd snel geler en het licht krachtiger. Het was een prachtige ervaring, pure 

sensatie. 

 

Even was er een tijdje, een moment waarop het leek of het bos in brand stond. 

Dit moment had ik wel vast willen houden om er langer van te kunnen 

genieten. De dauw die boven de grond hing was zo nu en dan net zilver. De 
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druppeltjes weerkaatsten het licht en hielden het ook vast. We zwierven een 

tijd door het bos en Helena vroeg of dit was wat ik mij ervan had voorgesteld. Ik 

antwoordde haar dat het mijn verwachting verre overtrof. “Dit zou ik graag nog 

eens meemaken”, zei ik tegen Helena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was een goede keus geweest van haar om deze dag uit te kiezen want het 

weer sloeg aan het eind van deze dag om en eigenlijk was dit de laatste mooie 

en warme zomerdag van mijn verblijf bij Helena. Terwijl wij liepen, vroeg ik 

Helena hoe ze nou eigenlijk kon leven in deze wereld met alles wat zij wist. Los 

van het feit of alles wat zij zei de werkelijkheid van deze wereld was, vroeg ik 

mij af hoe ze er in godsnaam mee omging. Met alles wat zij wist, was alles in het 

leven in strijd met haar weten. “Het is ook heel moeilijk, vooral in het begin was 

het bijna niet te doen. 

 

Als je al in staat bent om wel of geen etiket op een gebeurtenis te plakken, 

waardoor een situatie dus wel of niet invloed krijgt op jouw leven, wil dit nog 

niet zeggen dat je daarmee klaar bent. Wat is er namelijk aan de hand? Als 

mensen jou benaderen met een opmerking of met een houding, dan 

verwachten ze daar een reactie op. Als jij nu beslist om wel of niet te reageren 
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en je besluit om geen etiket te plakken en dus eigenlijk niet te reageren, dan 

word je daar op afgerekend. Dit zijn handelingen die binnen de werking van het 

web niet geaccepteerd worden. Een dergelijke handeling roept absoluut 

weerstand op. Niet reageren, wordt gezien als asociaal en is dus ook 

onacceptabel. Reageer je wel, waarmee je dus een etiket plakt op een 

gebeurtenis en waarmee je dus het scheppingsproces activeert, dan beïnvloed 

je daarmee jouw eigen omstandigheden en dus jouw eigen leven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnen kiezen of je etiketten plakt op situaties in jouw leven, hierover bewust 

beslissingen kunnen nemen, vereist dus kracht van de persoon die deze 

beslissingen neemt, hij moet dus behoorlijk sterk in zijn schoenen staan. 

Richard, het feit dat jij hier bent, het feit dat ik deze twee maanden met jou mag 

beleven en ik alles wat er door mij heen is gegaan en nog door mij heengaat met 

jou kan en mag bespreken, is voor mij een enorm en uniek verwerkingsproces. 

Het doet mij goed. Het betekent dat ook ik nog een keer alles op een rij kan 

zetten en mij nu pas echt begin te realiseren wat de consequenties zijn van dat 

wat ik heb meegemaakt. Ik zal je een voorbeeld geven. Mijn ouders maken veel 

ruzie. Zij hebben heel veel strijd en soms is dat best heftig. 

 

Ik heet niet voor niets Helena. Jij zei mij, toen ik mij aan jou voorstelde, dat je 
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vond dat mijn naam niet echt Fins klonk maar eerder Grieks of zoiets.” Ik kon 

mij inderdaad dat moment herinneren. “Dat had je goed door. Mijn vader is een 

Fin en mijn moeder is een Griekse.” Dat verklaarde ineens een hoop. Helena 

had de uitstraling van iemand uit het noorden, haar gelaatstrekken, haar 

prachtige blonde haren, maar ze had donkere ogen, ogen van iemand uit het 

zuiden. “Mijn moeder kan heel fel reageren en dan is het oorlog. Zij doen dat uit 

liefde zeggen ze. Dat is in mijn ogen niet meer mogelijk. Veel mensen voeren in 

hun relatie onafgebroken strijd en zeggen dan dat ze dat doen op basis van 

liefde. Liefde en strijd gaan niet samen. Liefde betekent éénheid en strijd, ruzie 

en oorlog staan voor afsplitsing. Daarom gaan liefde en strijd niet samen. Strijd 

is altijd gebaseerd op angst. Angst en liefde liggen net zo dicht bij elkaar als dat 

ze van elkaar verwijderd zijn. Ze zijn elkaars rug, ze zijn beide een keerzijde 

van dezelfde medaille. Die medaille is het leven.” Helena keek mij aan, kwam 

naast mij lopen, pakte mijn hand en zei: “Ik ben zo blij dat je hier bent.” “Je bent 

niet de enige die die vreugde voelt”, zei ik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We liepen een tijdje zwijgzaam verder. “Helena , je hebt me nu heel veel verteld, 

maar ik vraag mij af hoe je dat wat jij voelt, dat wat jij ervaart nu in het leven 

moet inpassen. Heb je ook ‘meetpunten’? Hoe kan ik vaststellen waar wordt 
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geleefd en gehandeld volgens, zoals jij het noemt, de oude wereld en waar 

wordt gehandeld volgens de wetten uit jouw nieuwe wereld?” “Ja, dat meetpunt 

heb ik. Dat meetpunt is de teleurstelling. Iedereen die jou tegemoet treedt met 

een teleurstelling leeft volgens het principe van het onbewuste 

scheppingspatroon, dat zijn of haar eigen wereld creëert. De illusoire wereld, 

die zo verschrikkelijk echt lijkt en daarom ook zo echt is. Daar waar geldt dat 

niets is wat het lijkt te zijn. Die wereld, gebouwd op de overtuigingen, legt 

verwachtingen neer. Verwachtingen die door anderen nooit vervuld kunnen en 

zullen worden. Deze onbeantwoorde verwachtingen leiden dus weer tot 

onontkoombare teleurstellingen, met alle gevolgen van dien.” “Ik snap het”, zei 

ik. “In mijn nieuwe wereld zijn geen teleurstellingen.” “Ben jij dan nooit meer 

teleurgesteld, Helena?” “Ja, dat ben ik wel, maar als ik me dat realiseer, 

realiseer ik mij ook dat ik dus ben teruggekeerd in de oude wereld en ik kan 

dan de keus maken om terug te stappen in mijn nieuwe wereld en weet dan 

ook, dat ik mijn verwachtingen opnieuw moet afleggen. Als ik dat heb gedaan, 

lossen mijn gevoelens van teleurstelling op en verdwijnt alles wat er aan dit 

gevoel van teleurstelling vastzit.” “Ik snap het”, zei ik, “je hanteert dan opnieuw 

het principe van het etiketteren, het opplakken van etiketjes op de 

gebeurtenissen in jouw leven.” Ik kreeg een grote kus. “Je hebt het opnieuw 

door”, zei Helena en glimlachte. “Helena heb je het gevoel dat de ervaring die jij 

hebt gehad jou nu ook werkelijk iets heeft opgeleverd? Is jouw leven erdoor 

verrijkt?” “Richard, ik zal je dat proberen uit te leggen. Na mijn ervaring op die 

koude februarimorgen had ik het gevoel dat ik het natuurlijke pad had 

teruggevonden. Dat betekent het volgende. Het betekent dat er geen spanning 

meer is in mijn leven en dat er geen veer meer wordt uitgetrokken of band 

wordt opgeblazen. Het betekent dat ik geen angst meer ken. Het betekent dat ik 

niet meer gekwetst kan worden en geen emoties meer nodig heb om te ver 

opgelopen spanningen te ontladen. Dit geldt natuurlijk voor de momenten dat 

ik niet in mijn gevoel ben teruggekeerd in de oude wereld. Het betekent dat ik 

verbonden ben met de natuur en daar kennis van ontvang. Het betekent dat ik 

op ieder door mij gewenst moment kan reizen tussen de oude en de nieuwe 

wereld. Het betekent dat ik doorzie en begrijp waarom het in de oude wereld 

allemaal verkeerd gaat en wat ik eraan kan doen om het roer om te krijgen. Het 

betekent niet dat ik alles weet, maar dat ik dagelijks meer ga begrijpen van hoe 

het Leven werkt. Ook mijn reis is niet beëindigd. Aan deze reis komt nooit een 

einde. Het betekent dat ik begrijp dat niemand schuldig is aan de ellende van 

wie dan ook. Er zijn geen schuldige mensen. Er zijn alleen maar wanhopige 

mensen. Het betekent dat ik altijd een enorm gevoel van ‘mededogen’ heb met 

alles wat leeft, met alles wat er is. Het betekent dat ikzelf ‘evenwicht en 

harmonie’ ben geworden, zolang ik ben in mijn nieuwe wereld. Het betekent 
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dat ik in staat ben, nadat ik mijn eigen ego had afgebroken en niet meer stuk 

liep op mijn eigen karaktertrekken, om iedere gebeurtenis als een gebeurtenis 

te zien. Het betekent dat ik degene ben die rustig inschat wat de gebeurtenis 

inhoudt, of dat wat er gebeurt voor mij belangrijk genoeg is om mij er druk 

over te maken. Als dat niet zo is, dan laat ik de gebeurtenis voor wat het is en 

ben ik ook in staat om het gebeurde slechts als een gebeurtenis te bestempelen. 

Het betekent dat ik vrouw en meesteres wordt over mijn eigen leven. Het 

betekent dat de angst, de onrust en de zorgen, die eerst mijn metgezellen 

waren, plaats hebben gemaakt voor de nieuwe metgezellen rust, vrede, 

onbezorgdheid en een immens gevoel van mededogen. 

 

Betekent dit dan dat er alleen maar vreugde is? Het antwoord is nee. Er is een 

keerzijde aan deze medaille. Er is een schaduwkant. Toen ik de nieuwe wereld 

ben binnengegaan en daar de immense vreugde heb beleefd, toen groeide het 

gevoel en het besef dat ik alleen nog maar echt rust kan hebben als ieder mens 

deze wereld is binnengegaan. Als ik voor ieder mens het gordijn heb mogen 

openschuiven. Als ieder mens de pijn en het lijden heeft afgelegd en de werking 

van het web van de oude wereld is opgelost. Alle mensen die de nieuwe wereld 

hebben mogen betreden, komen terug.” “Waarom komen ze terug, Helena?” 

“Om te kunnen helpen bij het verdriet, de angst en de wanhoop van al die 

mensen die het niet begrijpen en die nog altijd denken dat het zo hoort, zoals 

het niet hoort en zoals het in eerste instantie ook nooit heeft gehoord. Ieder 

mens moet terug naar het oorspronkelijke pad of naar de Tao, zoals de oude 

Chinezen het noemden. En ook jij, lieve Richard, speelt in dat grote werk, in het 

terugbrengen van de mensen naar de oorspronkelijke weg van het leven, een 

rol. Welke rol zal de tijd leren, maar ook jij speelt in dat immense werk een rol.” 

Ik zweeg, omdat ik niet wist wat ik hierop moest zeggen. Helena keek mij aan 

op een manier alsof zij zich afvroeg of ik begreep wat zij bedoelde. Het enige 

wat ik kon zeggen was: “Mijn lieve, lieve Helena, zoals je zegt, zal de tijd het 

leren.” Ze sloeg haar arm om mijn middel en drukte zich tijdens het lopen tegen 

mij aan. “Ik heb op dit moment maar één opmerking en die is nogal plat 

vergeleken met wat jij allemaal hebt gezegd, Helena.” “Wat heb je te zeggen, 

Richard?” “Ik heb een ongelooflijke honger.” Helena moest lachen en zei: 

“Natuurlijk, hoe kan ik dat vergeten.” We stopten en aten de dingen die Helena 

had meegenomen. Ook Sam knabbelde van de dingen die in mijn rugzak zaten 

en dat beviel hem prima. “Jij en Sam lijken wel op elkaar. Jullie hebben allebei 

altijd honger.” Toen we klaar waren zei Helena: “Zullen we hier de oefeningen 

doen?” “Goed idee.” We draaiden het volledige rondje. Helena deed alle 

oefeningen en kende ze al bijna uit haar hoofd.   
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Na de oefeningen werkten we ons aantekeningschriftje bij met dingen die 

Helena had gezegd en die ik voor mij erg belangrijk vond. De zon stond nu 

volop aan de hemel en het werd ook al weer snel warmer. We besloten om 

weer langzaamaan op huis aan te gaan. Opnieuw genoot ik van dit moment met 

Helena in deze onmetelijke, uitgestrekte natuur waar je de stilte hoorde en 

waar het rook naar zuurstof. Ik realiseerde me dat ik probeerde om bepaalde 

gebeurtenissen en beelden in mijn geheugen te branden. Sommige dingen wilde 

ik absoluut nooit meer kwijtraken. Ik deed moeite om beelden van deze 

wandelingen op mijn netvlies te branden. Die moesten daar altijd blijven en op 

mijn verzoek zo weer naar boven komen. Ik vertelde Helena dat ik mij daarop 

betrapte en ze zei dat zij hetzelfde had. De tijd was verstreken en inmiddels 

zaten we bijna op de helft van de twee maanden dat ik de gast was van Helena. 

Ik was al lang niet meer haar gast maar haar geliefde, haar minnaar, haar 

maatje. Ze noemde mij haar ‘zielenmaatje’. Wat dat dan ook mocht zijn, het was 

een uitdrukking die mij aansprak en die voor mij betekende dat ik iets 

dierbaars, iets kostbaars voor haar was en voor mij gold hetzelfde in mijn 

gevoel voor haar. We liepen samen op huis aan. Een uur later zaten we weer lui 

op de bank op de veranda. “De herfst zit in de lucht”, zei Helena. “Ja, ik kan het 

al ruiken”, zei ik. “De herfst is mijn lievelingsseizoen” zei ik. “Het zijn de 

momenten van de meest mooie kleuren in de natuur. Het zijn de dagen met de 

scherpe luchten en een hemel met wolken die op de herfstwind voorbij vliegen. 

Ik houd van de herfst. De natuur is in beweging en maakt zich klaar voor een 

nieuw leven. Het zal niet lang meer duren of je ziet hier de natuur verkleuren. 

Zullen we morgen met de kano het water op gaan en een mooie tocht maken?” 

“Ja, heerlijk, ik kan me er al op verheugen.” De rest van de dag deden we 

boodschappen en we gingen onderweg wat eten. Die avond gingen we vroeg 

naar bed om een nieuwe sensationele nacht te beleven. 
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Hoofdstuk 15 

 

 

 

De volgende dag was een andere dag. De zomer was verdwenen. Het was 

frisser, meer bewolkt maar het was wel droog. We maakten ’s morgens alle 

spullen klaar voor onderweg en pakten dat in tassen. Om half tien lag de kano 

in het water. Sam moest in het voorste deel en Helena zou het voorste stoeltje 

nemen. Ik zat achter haar. Ze legde uit hoe we het best konden instappen en 

toen wij erin zaten wist Sam uiterst behendig voor in de kano te komen. Met de 

peddel duwden we ons weg van de kant en daar gingen we. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik was benieuwd wat voor snelheid we konden halen zonder al te moe te 

worden. Het viel mij niets tegen. Helena had het duidelijk meer gedaan maar 

voor mij was het onbekend en nieuw. Ik had jaren geroeid, maar dit was toch 

iets anders.  

We gleden over het water en Sam zat voorin te genieten. We staken het meer 

over en Helena gaf aan dat er ergens een doorgang, een doorgaande sloot, 
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moest zijn naar een ander meer. We vonden hem al snel en gingen deze 

doorgang in. Na tien minuten lag er een groter meer voor ons. “Richard, hoe 

vind je het?”, vroeg Helena over haar schouder. “Heerlijk en wat is het hier 

mooi!”, riep ik naar voren. Helena knikte en we gleden het andere meer op. 

“Waar moeten we heen?”, vroeg ik. Helena wees met haar peddel en zei dat we 

die kant op moesten. We peddelden door en hoewel de beweging voor mij 

onbekend was, vond ik het niet vermoeiend. We staken het meer over waar 

meer wind was, wat we wel konden merken. Dat herinnerde mij eraan dat we 

misschien een dezer dagen ook nog wel weer eens konden gaan zeilen met de 

Finnsailer van de vader van Helena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik genoot van het landschap en van het opnieuw op het water zijn. De wolken 

hingen voor de zon en het was veel minder licht dan wij de afgelopen weken 

gewend waren, maar voor mijn gevoel hoorde dit weer bij zo’n tocht over deze 

meren in dit noordelijke deel van de wereld. Toen we het meer waren 

overgestoken, peddelden we ongeveer een uur door en volgden daar de oever. 

Na nog een half uur verder te zijn gegaan, meldde Helena dat we aan wal 

gingen, omdat zij mij iets wilde laten zien. We stuurden af op de wal en toen we 

bij de kant kwamen, trokken we ons aan de overhangende takken verder naar 



142 
 

de oever. De kano liep vast op de bodem en Sam sprong zonder dat hem iets 

was gevraagd uit de kano en klom de oever op.  

Helena ging er eerst uit. Ze had haar schoenen uitgetrokken en haar 

broekspijpen een beetje opgerold en stapte in het ondiepe water naast de boot. 

Ik volgde haar voorbeeld. Toen ik er ook uit was, pakte ik de punt van de boot 

en trok de kano een stuk uit het water en sleepte hem het gras op. Met een 

landvast, een stuk touw dat voor op de boeg van de boot zat, bond ik hem vast 

aan de stam van een boom. “Wat is jouw bedoeling, wil je hier iets doen?” “Ja 

Richard, ik wil je iets laten zien.” Ik zag dat de wal waar we hadden aangelegd 

een behoorlijk hoge heuvel was. Helena zei dat we naar boven zouden klimmen 

en dat je daar een prachtig uitzicht had naar verschillende kanten, waar je over 

verschillende meren heen kon kijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We klauterden naar boven, waarbij ik Helena meerdere keren moest 

ondersteunen omdat ze bijna weggleed. Na vijf minuten stonden we boven op 

de heuvel en liep ik achter haar aan. Zij vond een pad en volgde dat. Weer vijf 

minuten later zei ze: “En wat vind je ervan?” 

 

Het uitzicht de ene kant op was fantastisch. Het was het deel waar de zon een 
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beetje op viel. Het was het Finland van de ansichtkaarten. Ik zag het nu in 

werkelijkheid en dacht opnieuw ‘wauw’ wat een land. Weer vroeg Helena hoe 

ik het vond en ik sprak mijn gedachten hardop uit. “Wauw, wat een land”. “Deze 

keer niet eens ‘wauw wat een vrouw’?”, vroeg Helena. Ik keek haar aan en 

moest lachen. “Jij blijft mooier dan alle Finse meren bij elkaar, lieve Helena.” Ze 

liep naar me toe en kuste me. “Ik ben stom geweest”, zei ik. “Als ik had geweten 

hoe mooi het hier was, had ik de rugzak met koffie meegenomen, want ik heb 

wel zin in een flinke bak.” Toen ik om mij heen keek, zag ik dat er een ander pad 

liep, een makkelijker begaanbaar pad en ik zag beneden ook de kano liggen. 

“Wacht Helena, ik ga de rugzak halen en ik ben zo weer terug.” Binnen vijf 

minuten was ik terug met de rugzak en de koffie, maar ik stond wel te hijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De koffie was voor mij daarom na deze inspanning extra lekker. We dronken 

allebei twee bakken koffie en gingen toen weer terug naar de kano. Ook deze 

keer ging het instappen zonder problemen. 

 

We duwden ons weer weg van de kant en kregen snel enige snelheid in het 

scheepje. Opnieuw staken we het meer over. “We varen door tot die landpunt 

daar en daar gaan we omheen”, riep Helena over haar schouder. “Is goed”, riep 
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ik naar voren. Na een klein half uur peddelen, waren we bij de landpunt en 

gingen er omheen. Hier stond duidelijk meer wind en ik zette meer kracht bij 

het peddelen. Ook Helena deed wat zij kon. Dit deel was ook weer een prachtig 

stuk natuur. 

Toen we om dit stuk oever heen waren, kregen we de wind van achteren 

en het peddelen ging meteen een stuk beter. Helena deed het even wat 

rustiger aan en ik volgde haar voorbeeld. Een half uur verder maakte ik 

kennis met Finland als houtland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bomen kappen en het vervoeren van de stammen. Dat gaat hier over het water. 

“Dat zijn de grondstoffen waar mijn vader rijk van is geworden en eigenlijk 

vind ik het te triest voor woorden. Hele stukken natuur worden overal op de 

wereld platgegooid om er dingen mee te doen waar eigenlijk niemand op zit te 

wachten. Ook dat heeft te maken met het in mijn ogen bewandelen van de 

verkeerde weg”, zei Helena. “Kilometers en kilometers hout drijven hier naar 

de fabrieken waar het wordt verzaagd. Het zijn de longen van de wereld.” 

 

Ze was duidelijk boos en aangeslagen toen ze hierover begon. Hoe draai je het 
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in godsnaam allemaal terug, dacht ik bij mijzelf en moet je het allemaal wel 

terugdraaien? Zijn we er zoveel slechter op geworden? Zevenentwintig jaar 

later zou ik mij diezelfde vraag nog een keer stellen en dan zou ik niet meer 

twijfelen over het antwoord op deze vraag. We peddelden verder en Helena zei 

dat we de rechteroever moesten aanhouden en dat we weer richting huis 

zouden gaan. “Eerst nog even ergens wat eten”, riep ik naar voren. Helena 

knikte en wees naar een plek op de oever. “Daar”, riep ze. We peddelden 

erheen. Spoedig was iedereen aan land en smulden we van de lekkere dingen 

die Helena weer had geregeld. “Hoe lang varen is het vanaf hier naar huis?” “Ik 

denk ongeveer anderhalf uur, misschien iets langer.” We zagen in de verte de 

eindeloze stroom met stammen drijven. “Het blijft moeilijk om die hele gang die 

de mensheid heeft gemaakt weer terug te brengen of om te keren en welke kant 

moet je op Helena? Geen economie meer en wat dan, wat moet er dan 

gebeuren? Weet jij daar het antwoord op?” “Nee”, zei ze resoluut. “Ik weet daar 

het antwoord niet op, niemand weet daar het antwoord op, maar dat hoeft ook 

niet. Als we het oude afbreken door het niet meer te voeden, komt de 

natuurlijke weg vanzelf naar boven. We hoeven dat pad niet te zoeken. We 

hoeven ons niet af te vragen wat we moeten doen. Het natuurlijke pad is er. De 

Tao is in iedereen aanwezig. We hoeven alleen maar al onze ballast weg te 

doen. We moeten het pad ontdekken door het ‘dek’ wat erop ligt op te ruimen. 

Dan zal naar boven komen wat ons terug zal brengen naar onze natuurlijke 

staat. Juist door niets te doen in plaats van voor alles dingen met ons hoofd te 

bedenken. Je weet, lieve Richard, dat ieder antwoord op iedere vraag alleen 

maar nieuwe vragen oproept. Er is geen einde. We zullen nooit een 

‘wetenschap van alles’ vinden. Nooit, want die is er niet. Hoe meer we 

‘wetenschappen’, hoe verder we van huis komen en hoe verder we de jungle in 

raken. Je weet wat de oude Chinezen zeiden duizenden jaren geleden. Dat gold 

toen en dat geldt nog steeds. 

 

 

Daarom keren echte mensen doelbewust terug naar het 

wezenlijke, vertrouwend op de steun van de geest en bereiken 

zij aldus volledigheid. Daarom slapen zij zonder dromen en 

ontwaken zij zonder zorgen. 
 

 

“Dat zou een mooie tijd zijn, een tijd waar ik voor teken”, zei ik. “Wij zullen 

eraan werken, Richard. Ik weet niet of ik die kracht bezit, Helena.” “Ja Richard, 

die bezit je, misschien nu nog niet, maar later. Ook jij speelt een rol in dit 
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proces, Richard.” Ik knikte tegen Helena maar kon me er eigenlijk niet veel bij 

voorstellen. Toen we klaar waren met eten, gingen we even lekker lui in het 

gras liggen. Sam lag naast me te hijgen en hoewel hij absoluut onvermoeibaar 

was, lag hij eigenlijk altijd te hijgen met die grote tong uit zijn bek. Hij hield me 

voortdurend in de gaten. Als ik opstond en ergens heenliep, ging hij 

onmiddellijk mee. Hij was mijn vriend en zo voelde ik het ook. Na een half 

uurtje scheepten wij ons weer in in de kano en voeren op huis aan. Binnen twee 

uur waren we thuis. De kano lag weer snel in het schuurtje achter de sauna en 

de andere spullen waren ook spoedig weggewerkt. “De zomer is voorbij”, zei 

Helena. “De geur van de herfst wordt iedere dag sterker.” “Ook dan kunnen we 

prachtige wandelingen maken hier in de bossen, Helena.” “Richard, je bent een 

woudloper geworden, weet je dat?” Ik realiseer mij dat en ik besef inmiddels 

dat het een van de fijnste dingen is om te doen, zwerven door de natuur. Ik heb 

me nog nooit in mijn leven zo gevoeld als dat ik mij deze twee maanden heb 

gevoeld. Speel ik daar ook nog een rol in?”, vroeg Helena plagend. Zonder enige 

aarzeling zei ik: “De grootste, onmiskenbaar speel jij daar de grootste rol in, 

maar naast het fascinerende leven met jou heeft de rust van deze ongelooflijk 

uitgestrekte natuur een wonderlijke invloed op mij en het lijkt of die invloed 

iedere dag sterker wordt.” “Eigenlijk moeten we nog een stuk in jouw auto 

rijden, Richard.” “Dat doen we vanavond, we gaan een eind rijden en onderweg 

trakteer ik je op een diner in het mooiste restaurant dat hier in de buurt te 

vinden is.” “Vijftig kilometer rijden”, zei Helena, “op een redelijke weg. We zijn 

er binnen een uur.” “Heb je het telefoonnummer?” “Dat kan ik opzoeken.” 

Helena zocht het nummer op en bestelde een tafel voor twee personen. Mijn 

auto was inmiddels gemaakt. Het had aanzienlijk langer geduurd dan het in 

eerste instantie nog zou lijken. We hadden hem opgehaald en ik wilde hem 

uittesten en er even een flink stuk mee rijden. Dat zou dus vanavond gaan 

gebeuren. Ik stelde Helena voor om even te gaan douchen, want het werken in 

de kano had voor mij het nodige zweet opgeleverd. Toen ik onder de douche 

stond, kwam Helena bij me staan en samen stonden we zeker vijfentwintig 

minuten onder de warme straal. Ik voelde me ervan opknappen. Helena 

droogde mij af en ik haar en we liepen met een grote handdoek om de keuken 

in. Ze ging aan het tafeltje in de keuken zitten en ze vroeg of er nog 

aantekeningen uitgewerkt moesten worden. Ik nam de aantekeningen van die 

dag door en zei dat ik graag het stukje wilde uitwerken over het ‘ontdekselen’ 

van de natuurlijke weg die in ons ligt opgeslagen en waar wij alleen de ballast 

vanaf moeten halen. Samen maakten wij er een stukje van dat ik begreep en 

waar ik wat mee kon. Toen dat klaar was, kleedden wij ons aan en stapten in 

mijn auto op weg naar het restaurant op vijftig kilometer hiervandaan 

verwijderd. De heenreis verliep voorspoedig en het eten was voortreffelijk. Het 
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restaurant was romantisch aangekleed, veel kaarsen en heerlijke muziek. Ook 

Helena genoot. Zo nu en dan stelde de een de ander voor om even te zwijgen 

over dat wat Helena te vertellen had. Eigenlijk konden we er allebei niet over 

zwijgen maar soms werd het teveel, of voor de een of voor de ander. Vanavond 

hadden we afgesproken het er maar even niet over te hebben. Het viel niet mee 

maar het lukte zo nu en dan. Ook de terugreis verliep voorspoedig en ik begon 

weer vertrouwen te krijgen in mijn auto. We waren allebei moe van de hele dag 

op het water en ook het peddelen leverde mij in elk geval een beetje spierpijn 

op. Ik had respect voor Helena die geen zware sporten beoefende en zeker niet 

aan krachttraining deed. Zij had geen spierpijn en eigenlijk had ze het gewoon 

helemaal nergens over. Ze was alleen maar moe en dat was met een flinke 

nacht goed slapen weer te repareren en dat deden we dus beiden. 
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Hoofdstuk 16 

 

 

 

De volgende dag was de herfst nog meer voelbaar en nog beter te ruiken. “Wat 

gaat dat hier snel”, zei ik tegen Helena. “Ja, de seizoenen wisselen hier 

inderdaad snel.” We waren allebei, na een lange nacht van heerlijk slapen, goed 

uitgerust. “Helena, de tijd gaat mij te snel, we hebben nog drie weken. De tijd is 

omgevlogen.” We zaten op de bank op de veranda, maar niet meer naakt. We 

hadden allebei een dikke trui aan en daar was het mee te doen. Helena lag 

tegen mij aan. “Richard, weet je nog, kun je je het moment nog herinneren, dat 

ik jou mijn hulp aanbood? Wat lijkt dat toch al weer lang geleden.” “Ik kan het 

mij nog herinneren als de dag van gisteren, hoewel het inderdaad ook weer 

heel lang geleden lijkt. Wat is er niet allemaal gebeurd in die weken?” “Zal je me 

nooit vergeten?” “Al zou ik het willen”, zei ik, “al zou ik er moeite voor doen, 

dan nog is dat onmogelijk. Helena, je bent in mijn systeem verankerd, je bent 

een deel van mij geworden. Je zit opgeslagen in ieder atoom van iedere cel van 

mijn complete systeem. Dit zal nooit meer veranderen.” “Dan is het goed”, zei 

ze. “Wat jou betreft geldt voor mij hetzelfde.” Ze drukte zich tegen mij aan en 

keek verdrietig. “We hebben nog drie weken”, zei ik.  
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Ze glimlachte. Het was in al die weken de zoveelste glimlach en iedere keer wist 

ze er weer mijn hart mee te beroeren. Ik keek om mij heen en zag dat de natuur 

al verkleurd was. De bladeren aan de bomen begonnen goud en geel te worden 

en sommige bomen waren al helemaal verkleurd. Er zat vocht in de lucht en 

deze was vol van de geur van de herfst. Vanaf de bank zagen we de bruine en 

goudgekleurde bomen die tegenover het huis stonden. “Stukje lopen 

vanmiddag?”, vroeg Helena. “Lekker”, zei ik, “maar eerst koffie.” “Ik ook”, zei ze. 

Ik kwam terug uit de keuken met twee grote mokken met dampende koffie. 

Toen ik op de bank naast haar ging zitten, kroop ze weer gauw tegen mij aan. 

“Oh je bent lekker warm.” Ik sloeg mijn arm om haar heen. Ik probeerde mij 

voor te stellen hoe het leven zou zijn zonder haar. Eigenlijk kon ik mij daar niet 

echt een voorstelling meer van maken. Na de lunch pakten we de stokken en 

trokken voor de zoveelste keer het bos in. Sam had een uitdrukking op zijn kop 

van ‘eindelijk dan daar gaan ze’. Weer nam Helena een andere richting en 

liepen we een deel van het bos in waar ik nog niet eerder was geweest. Ik was 

verbaasd over het feit dat het er hier weer zo anders uitzag dan op alle andere 

plaatsen waar we waren geweest. 

 

We deden het rustig aan. Het ging deze keer niet om de afstand die we wilden 

afleggen, maar gewoon om het feit dat we in de natuur waren. We stopten bij 

een plek waar we makkelijk op wat rotsen, die bijna op stoelen leken, konden 

zitten. “Kun je mij straks nog een keer bij wijze van herhaling vertellen wat je 

nu precies hebt meegemaakt, Helena? Hoe het kwam en wat er gebeurde? Hoe 

vaker ik het hoor, hoe beter ik het onthoud en ga begrijpen.” Helena knikte. 

“Vertel het me als je wilt vanaf het moment dat je zelf ontdekte dat je compleet 

stuk liep in de oude wereld en eigenlijk geen kant meer op kon.” We stonden op 

en liepen weer langzaam verder. Helena had de inmiddels bekende trek op haar 

gezicht die wees op concentratie. Waar en hoe ze zou beginnen. Ze begon haar 

verhaal.  

“Wat speelt er als je het gevoel hebt dat je niet meer verder kunt, als je het 

gevoel krijgt dat er in de wereld iets verschrikkelijk mis is? Wat gebeurt er als 

je het gevoel hebt dat je alle wegen bewandeld hebt, maar geen oplossing hebt 

kunnen vinden voor het lijden dat jij ervaart? Wat gebeurt er als je zover komt 

dat je waarneemt dat eigenlijk iedereen lijdt en dat je ervan overtuigd bent dat 

dat toch echt niet het doel in het leven van jou en al deze mensen kan zijn? Wat 

gebeurt er als je zo wanhopig wordt, dat je weet dat de grens voor jou is 

bereikt? Wat er dan gebeurt, hangt af van hoe sterk je bent. Ofwel je blijft 

passief en stort in en je wordt door hulpverleners, die het ook niet weten, weer 

op je oude plek, in je oude kooi, gezet en het hele spel kan dan voor jou 

opnieuw beginnen. Ofwel, als je de kracht en de moed hebt, zal je je in al jouw 



150 
 

wanhoop gaan inschepen en aan jouw reis, jouw spirituele reis gaan beginnen. 

Als je deze stap, bewust of onbewust, hebt gezet, gebeurt er ongeveer het 

volgende met je. Je gaat inzien dat oude waarden je niet meer gelukkig maken 

en dat je daar steeds minder behoefte aan gaat krijgen. Je gaat inzien dat alle 

mensen in jouw omgeving kwetsen en gekwetst worden en dat de strijd die 

daaruit voortkomt, de zaak nooit doet oplossen en alleen maar verergert. Je 

gaat inzien dat alle relaties, tussen wie dan ook, gebaseerd zijn op 

machtsverhoudingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je gaat inzien dat alle relaties en dan ook echt alle relaties door 

machtsverhoudingen en dus door angst in stand worden gehouden. Je gaat 

inzien dat de mens in zijn onderlinge relaties ‘koopmansgedrag’ vertoont. ‘Als 

ik een beetje krijg van dit, krijg jij een beetje van dat’. Je vraagt je steeds meer af 

of dat ooit de bedoeling is geweest en of wij niet zijn vergeten hoe het moet. 

Kortom, je gaat je los maken van de plek in de maatschappij waar jij altijd hebt 

gezeten en je gaat schuiven. Je waarden gaan veranderen en daar ga je je heel 

voorzichtig naar gedragen. Je schudt aan de draden van het web. Dit web wordt 

geregeerd door de twee krachten van angst en macht. Anderen zullen merken 

dat jij verandert en weten dus niet meer wat ze aan jou hebben. Je 
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voorspelbaarheid loopt terug en dat is heel vervelend, beangstigend en zelfs 

bedreigend. Je wordt ter verantwoording geroepen en er wordt je verteld dat je 

gewoon moet gaan doen, dat je moet gaan doen zoals je altijd deed. Maar dat 

kun je niet meer en dus loopt de weerstand tegen jou op. Je gaat vrienden 

verliezen. Ze laten je vallen op het moment dat je ze nodig hebt. Dit doet pijn en 

jouw zekerheid komt dit niet ten goede. Onzeker was je toch al, omdat je 

besloot de oude schoenen weg te gooien, voordat je nieuwe had. Ook mij is dat 

overkomen. Je bevindt je op een gegeven moment in ‘niemandsland’ en begint 

langzaamaan de weg kwijt te raken. Als je ver genoeg in niemandsland bent 

doorgedrongen en zou besluiten om weer terug te keren naar je oude plek in 

het web, omdat je bij God niet meer weet waar je heen moet, blijkt dat je de weg 

terug ook bent kwijtgeraakt. Dan rest je slechts één ding, diep ademhalen en 

doorgaan en vooral overeind blijven. Dat laatste valt absoluut niet mee want de 

maatschappelijke druk wordt steeds groter. Men vindt inmiddels dat je wel 

heel erg vreemd bent of vreemd doet. Relaties staan op wankelen of lopen stuk 

en het volgende probleem komt om de hoek kijken. Je wordt op deze spirituele 

reis geconfronteerd met jouw eigen ego. Jouw eigen karaktertrekken dienen 

zich zichtbaar één voor één aan en dagen je uit. Je gaat geleidelijk voelen dat je 

op jouw eigen ego stukloopt, keer op keer. Je gaat je ook realiseren dat je al die 

karaktertrekken zult moeten afleggen en je zult die strijd aan moeten gaan. Je 

wordt onderweg aangevallen door draken en andere monsters, die symbolen 

zijn van jouw karaktertrekken en je zult ze met je blote handen moeten 

bevechten. Iedere draak die je overwint, is één karaktertrek minder. Zo dient 

de strijd zich aan op twee fronten. Deze reis is in de hele menselijke 

geschiedenis door velen beschreven. Als je na jaren de muur weet te bereiken, 

dan rest je nog slechts de toegang tot de poort. Eén ding moet je nooit vergeten. 

Er staat geschreven: Wie klopt, zal worden opengedaan. Uit ervaring weet ik 

dat dit waar is. Je komt er niet altijd met kloppen, soms moet je er flink op los 

beuken, op de deur van jouw eigen ziel. Toch krijg je altijd, vaak op volkomen 

onverwachte momenten, een kracht toegediend uit een volkomen onbekende 

en onverwachte hoek, waarmee je verder kan en jouw weg kan vervolgen en 

jouw strijd kan aangaan. 

 

Zoals de oude Chinezen zeiden: 

 

‘Wanneer een wijs mens hoort van de Weg, zal hij of zij er 

ijverig naar zoeken. Wanneer een gemiddeld mens ervan hoort, 

zal hij of zij er af en toe naar zoeken. Wanneer een dwaas mens 
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erover hoort, zal hij of zij er hard om lachen. Als hij of zij er niet 

hard om lacht, dan is het niet de Weg’. 
 

“Ik moet je eerlijk zeggen dat ik zelf niet zo goed weet wat een wijs mens, een 

gemiddeld mens of een dwaas is.” “Ieder mag voor zichzelf uitmaken wat hij 

daaronder verstaat en waar hij zich onder zou willen scharen. Ondanks alles 

heb ik toch hoop en blijf ik hoop houden. Wat mij is gelukt kan ieder ander ook 

lukken. Richard, ik ben op geen enkel vlak bijzonder. Ik was en ben nog steeds 

slechts gedreven door mijn overtuiging dat al deze ellende in de wereld nooit 

de bedoeling kan zijn. Ik ben niet de enige die aan de reis is begonnen en jij zult 

niet de laatste zijn die hem volbrengt. Dus heb ik hoop. Ik weet inmiddels wat 

de mens als waarachtige mens is. Ik weet wat er in de mens leeft, onder alle 

korsten en rotslagen van alle aangeleerde, culturele en maatschappelijke 

invloeden. Ik weet wat de mens is en daarom heb ik hoop. Uiteindelijk zal 

blijken dat, omdat je nu eenmaal bent wie je bent en je daardoor nooit kunt zijn 

wie je niet bent, de mens zal worden tot de mens die hij van nature is, hoe erg 

de mens ook zijn best doet om een rol te spelen die hij niet van nature speelt, 

maar door opvoeding, door culturele en maatschappelijke invloeden is gaan 

spelen, gedreven door angst en wanhoop. 

Gods wegen zijn niet altijd zo ondoorgrondelijk als wij vaak bij voorbaat 

veronderstellen. Natuurlijk zijn er dingen in het leven die wij niet begrijpen. De 

werking van de Weg of de werking van het Leven is natuurlijk niet altijd even 

duidelijk. Maar als je dingen niet begrijpt, onthoud dan dat het Leven nooit 

tegen het Leven en dus nooit tegen zichzelf kan zijn en het daarom dus ook niet 

is. Daarom is het Leven ook nooit tegen jou. De Weg is de grote ‘harmonisator’ 

in het universum en deze wil alles wat ‘uit evenwicht’ is, terugbrengen naar de 

situatie van ‘in evenwicht’. Dat geldt ook voor jou. Heel veel van wat wij 

onrechtvaardig noemen, zijn de dingen die wij ervaren omdat wij niet begrijpen 

hoe wij zelf onze wereld creëren door onze meningen en overtuigingen. 

Daarnaast hebben wij niet in de gaten dat wij stuklopen op ons eigen ego, onze 

eigen karaktertrekken. Wij hebben niet in de gaten dat, wanneer wij door 

anderen gekwetst zijn, dit onze wereld hervormt en een wereld bouwt, waarin 

wij dit ook zo zullen ervaren. Wij voelen ons echt gekwetst en zullen dit ook zo 

ervaren. 
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Wij hebben niet in de gaten dat de ander hier helemaal geen invloed op heeft en 

het waarschijnlijk ook niet zo bedoeld heeft als het bij ons is binnengekomen en 

op ons ego ‘geknald’ is, met alle gevolgen van dien. Ieder mens bezit, door zijn 

verbinding met de Weg, de kennis en de mogelijkheid om zijn leven te 

veranderen. Wij zijn de Weg, maar we moeten eerst alle ‘rommel’ opruimen. De 

stuurman, de gids daarvoor in jouw leven, is jouw eigen kompas.” 

 

“Lieve, lieve Helena, wat ben ik toch veel van je gaan houden en wat heb ik toch 

diep respect voor je als je me deze dingen vertelt, ook al begrijp ik niet meteen 

in één keer alles wat je zegt. Wat je nu zei was heel duidelijk.” Ik kuste haar 

boven op haar hoofd, boven op haar dos blonde haren en mijn blik viel op een 

speling van licht, vocht en bladeren op een manier zoals we al eens eerder 

hadden gezien.  

 

Ik draaide Helena om en wees haar op dit prachtige tafereel. Ze was het met me 

eens, het was een prachtig gezicht. “Was het duidelijk wat ik je vertelde?”, vroeg 

Helena. “Ja deze keer was het voor mij heel duidelijk. Jij blijft hoop houden, 

Helena?” “Ja, ik heb hoop en die zal ik niet opgeven. Ik heb hoop omdat we 

gewoon niet kunnen zijn wie we niet zijn. Je kunt proberen de rol te spelen van 

wie je niet bent, maar je kunt uiteindelijk alleen maar zijn wie je wel bent. Eens 
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zullen we dat begrijpen en dan hoeven we alleen maar de rol af te leggen van 

wie we niet zijn en dan zal er overblijven wie we wel zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteindelijk is het zo simpel en kan het ook alleen maar zo simpel zijn. Wij 

hebben het gekunsteld gemaakt en het daardoor allang niet meer begrepen. We 

zijn de weg kwijtgeraakt en verdwaald in de woestijn op een verschrikkelijke 

wijze. Dat is wat we voelen en we proberen met ons hoofd de weg terug te 

vinden door allerlei dingen te bedenken en uit te vinden. Alle uitvindingen 

leiden niet tot het vergroten van het geluk of het verdrijven van het ongeluk. De 

weg van het hoofd zal nooit een oplossing bieden. Het enige dat ons kan leiden, 

is de weg van de geest en de weg van het hart.” Helena had haar arm om mijn 

middel geslagen en drukte zich tegen mij aan. Ik sloeg mijn arm om haar 

schouder en hield haar stevig vast. “Ik ga die rol spelen, Helena, mijn rol in dit 

proces, wat je me eerder hebt verteld. Ik weet bij God niet hoe ik dat zal moeten 

doen, maar ik ga ervoor. De Tao zal mij de weg wijzen en eens zal het mij 

duidelijk worden. Jij hebt genoeg gedaan, Helena. Ik ga jou helpen, linksom of 

rechtsom, vooruit of achteruit, ik zou het niet weten, maar ik ga jou helpen.” “Ik 

weet het, Richard. Eens zal ik je aan deze belofte herinneren.” “En als je mij er 

dan aan herinnert, zal ik er zijn.” “Ook dat weet ik”, zei ze. Zwijgend liepen we 
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verder en gingen weer richting huis. Terwijl we langzaam naar huis slenterden, 

passeerden we niet zover van het huis van de ouders van Helena nog een 

prachtig hoekje aan het meer dichtbij het huis. We bleven hier even staan en 

genoten van dit prachtige stukje natuur, getooid in wonderschone 

herfstkleuren. 
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Hoofdstuk 17 

 

 

 

De dagen kropen verder, sneller dan ik wilde. We deden nu alles samen. 
We wilden van elkaar genieten zolang het nog kon en we wilden daar 
geen moment van verliezen. Af en aan gingen we het bos in en 
wandelden we urenlang. Ik begon al aardig de weg in de omgeving te 
leren kennen. We genoten keer op keer van de prachtige natuur, 
geschilderd in herfstkleuren. We zijn ook nog een dag gaan zeilen met 
het schip van de vader van Helena. Ze genoot ervan en was onder de 
indruk van mijn zeemanskunst. Steeds meer begon ik het totale verhaal 
van Helena te doorzien en begon ik te begrijpen waar de meest 
essentiële punten van haar verhaal zaten. Ze begon mij te waarschuwen 
dat ik niet al te veel waarde aan haar verhaal moest hechten. Ze 
waarschuwde mij dat ze mij nog duidelijk zou maken dat haar verhaal 
geen vervanger was van welk verhaal dan ook. Ik begreep dit niet, maar 
ze zei dat ik geduld moest hebben. Voordat wij afscheid zouden nemen, 
zou ze het mij duidelijk maken.  
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Maar eerst werden de dingen uit haar verhaal herhaald, herhaald en herhaald. 

Toen ik haar weer vroeg om een samenvatting van alles, zei ze dat ze me die 

zou geven, nog één keer. Dan zouden we de aantekeningen bijwerken en dan 

zou ze me het laatste punt uitleggen. We besloten om de laatste week nog één 

keer de natuur in te gaan.  

 

Daar zou ze mij mijn laatste samenvatting geven en de sinistere ontknoping van 

haar eigen ervaring. We gingen op pad, met stok, Sam en proviand. Helena 

legde mij uit dat ze haar verhaal zou benaderen vanuit een ‘omgekeerde weg’. 

Opnieuw begon ze haar verhaal terwijl we door de bossen zwierven en genoten 

van de herfstpracht. “Als jij constateert dat je teleurgesteld bent in het leven, 

dat het leven niet brengt wat je ervan verwacht, als jij lijdt onder die pijn en 

onder de pijn en het lijden van alle mensen om je heen en niet meer weet hoe je 

daaruit moet komen, volg dan de weg terug, ‘de omgekeerde weg’. Om dit te 

bereiken zal je eerst al jouw verwachtingen moeten afleggen. Dit is slechts ‘een 

kwestie van doen’ en hoeft dus geen probleem te zijn. Als je besluit om al jouw 

verwachtingen af te leggen, zodat je dus ook geen teleurstellingen meer kent en 

de heerser wordt over jouw leven, hoef je slechts al jouw meningen en 

overtuigingen af te leggen. Dat is helaas niet een kwestie van alleen maar doen, 

want om jouw meningen en overtuigingen te kunnen afleggen, zal je ervoor 

moeten zorgen, dat je niet meer zult botsen op een deel van jouw Zelf, op jouw 

ego. Je zult nu dus eerst moeten strijden om al jouw karaktertrekken af te 

breken. Om het doel te bereiken is het afbreken van jouw ego het 

allermoeilijkste en tevens het allerbelangrijkste. We worden niet ziek door ‘wat 

er van buiten naar binnen komt’, maar we worden ziek door hoe we van 

binnen, met ons ego, reageren op dat wat er van buiten naar binnen komt. Als 

we niet ziek worden door wat er van buiten naar binnen komt, zullen we ook 

niet beter worden door wat er van buiten naar binnen komt. Medicijnen, extra 

mineralen, extra vitamines, extra supplementen bestrijden slechts de 

symptomen en geven slechts tijdelijk ondersteuning. De extra energie die deze 

zaken opleveren, wordt door het feit dat wij altijd, maar dan ook altijd in angst 

leven en onder spanning staan, binnen de kortste keren door ons systeem 

verwerkt en leidt nooit tot een permanente genezing van ons complete 

systeem. Deze genezing kan alleen van binnenuit komen, als wij in staat zijn 

geweest volledig ons ego af te breken en daardoor heerser te worden over ons 

complete systeem, dus over ons Zelf. 

 

Door jouw meningen en overtuigingen bouw jij een wereld die zo zal zijn als 

past in het ‘veld’ van jouw meningen en overtuigingen. Jij zult daar beleven wat 

jij vindt om daar ervaringen uit op te doen. Deze meningen en overtuigingen 
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scheppen jouw ‘waarachtige waarheid’. Dit scheppingsproces beleeft iedereen 

op dezelfde wijze. Deze ‘waarachtige waarheid’ is niet gelijk aan de 

‘werkelijkheid’. Als je je dat begint te realiseren, kun je met respect de 

zelfgebouwde werelden van ieder ander accepteren, zonder je daar bedreigd 

door te voelen en zonder daar angstig over te hoeven zijn. Daardoor ben je 

tevens in staat om meer begrip te krijgen voor de levens van al die andere 

mensen. Realiseer je dus dat dit betekent dat alles wat jij vindt voor jou bepaalt 

dat het ook zo is, maar dat dit dus alleen zo is, omdat het ‘geschapen’ wordt in 

jouw hoofd. Dit geldt ook voor mij en dit geldt voor iedereen. 

 

Om de volgende wet draait dus eigenlijk alles, ‘Niets, maar dan ook niets, leeft 

in werkelijkheid, maar alles leeft uitsluitend in de hoofden van de mensen en 

daardoor is niets, maar dan ook niets, wat het lijkt te zijn’. 

 

Dat wat er in jouw en in mijn hoofd zit, wordt bepaald door de 

maatschappelijke en culturele invloeden die op jou en mij inwerken en door de 

karaktertrekken, het ego, waar jij en ik last van hebben.” 

 

Helena gaf het volgende voorbeeld. “Chinezen, Turken, Marokkanen, 

Nederlanders, idioten, homofielen, katholieken, moslims, lafaards, helden, 

meesters, wijzen, negers, leraren, dokters, joden, zigeuners, koningen, boeren, 

zwervers en presidenten bestaan, omdat wij ze in onze hoofden deze 

aanduidingen hebben gegeven. Zo leven ze allemaal in onze waarheid, in onze 

hoofden en passen zo in de rollen die wij ze hebben toegedicht. Volgens de 

werkelijkheid is er slechts één begrip van toepassing op allen uit de hierboven 

genoemde opsomming. Dit begrip is dat ze niets anders zijn dan ‘mensen’, 

opgebouwd uit dezelfde energie en dus gekenmerkt door ‘eenheid’. 

 

De afsplitsing die wij toepassen in het leven, de afsplitsing die ons anders 

maakt dan de anderen, komt voort uit de angst en het wantrouwen dat wij 

hebben ten opzichte van elkaar. Deze afsplitsing versterkt bovendien nog de 

angst die wij hebben voor elkaar. Met deze afsplitsing maken wij ons specifiek. 

Wij worden daarmee als groepen druppels in de oceaan. Als wij de angst en het 

wantrouwen willen doorbreken, zullen wij elkaar als mensen en uitsluitend als 

mensen moeten gaan zien. We kunnen de beperktheid van ons specifiek zijn 

doorbreken en daarmee de druppels laten samensmelten en laten uitgroeien 

tot één enorme oceaan, waarmee het gevoel en het besef van éénheid en dus 

van liefde terugkomt in de mensen en daarmee terugkomt in de wereld. 

Het is dus mogelijk om een keus te maken in het leven en je niet meer onder 

invloed te laten komen van wat anderen van jou vinden. Het is niet nodig dat jij 
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omver wordt gegooid door wat anderen van jou vinden. Wat anderen van jou 

vinden, bepaalt hoe anderen jou ervaren. Hoe anderen jou ervaren, bepaalt hoe 

jij voor anderen bent. Op hoe jij voor anderen bent, kun jij dus eigenlijk geen of 

nauwelijks invloed uitoefenen. Laat dit dan ook niet van invloed zijn op jou. Dit 

betekent dat je dus eigenlijk ‘onverstoord’ kunt leven, ondanks alles wat 

anderen allemaal van jou denken of vinden. Kan dit dan zomaar? Is dit dan niet 

zeer egoïstisch? Betekent dit dan dat je alleen voor jezelf leeft en je van anderen 

niets hoeft aan te trekken? Nee, want jij zult altijd rekening houden met ieder 

ander, volgens de beste maatstaven, zolang jij voor ogen houdt dat, wanneer jij 

leeft volgens het principe van ‘wat jij niet wilt dat jou geschiedt…..’, jij dat ook 

een ander niet zult aandoen. En als je leeft volgens wat jij voelt, gestuurd en 

aangegeven door jouw geweten, zal je dus altijd zo leven dat je anderen niet 

bewust zult kwetsen. Als anderen vinden dat ze door jou gekwetst zijn, zijn ze 

ook door jou gekwetst en ervaren ze het zo en is het voor hen dus ook zo en 

valt dat binnen de waarheid van hun wereld, van hun leven. Laat het zo, word 

zelf niet gekwetst doordat anderen vinden dat ze door jou zijn gekwetst en val 

er dus ook niet door om! Jij bent niet eerder in staat de problemen voor 

anderen op te lossen dan het moment dat zij jouw hulp zullen aanvaarden. En 

aangezien ze hebben vastgesteld dat ze door jou zijn gekwetst, zullen ze zeer 

waarschijnlijk niets met jou te maken willen hebben. Dan kunnen zij het alleen 

zelf oplossen door hun wereld te hervormen en ook dat zal dan alleen gebeuren 

wanneer zij andere uitgangspunten zullen gaan aannemen, wanneer zij andere 

meningen en overtuigingen over de dingen en dus over jou zullen gaan krijgen, 

kortom wanneer zij zelf hun eigen beeldvorming zullen aanpassen. Alleen dat 

zal een aanpassing van hun wereld tot gevolg hebben, maar zij zullen zelf 

daarvoor moeten kiezen. Als zij die keus niet maken, is het niet aan jou om 

hierdoor ontdaan te zijn, wees niet zelf hierdoor gekwetst, maar geef anderen 

de kans om door deze ervaringen ook te leren.”  

 

Hier stopte Helena en vroeg of we even konden stoppen om een bak koffie te 

drinken. We kwamen aan bij een beekje met een klein watervalletje en hier 

namen we rust. 

Helena zei met grote klem dat haar verhaal niet de intentie heeft om compleet 

te zijn. “Ieder moment realiseer ik mij”, zei Helena, “dat er weer nieuwe dingen 

in kunnen worden opgenomen. Het verhaal is nooit compleet. Een ieder zal zijn 

eigen reis moeten maken en in situaties verzeild raken die te maken hebben 

met zijn of haar leven. Een ieder heeft zijn eigen weg te gaan en geen verhaal 

van wie dan ook zal dus ooit compleet zijn voor een ander. Dit verhaal heeft 

dan ook niet de pretentie om de ervaringen die ik heb gehad tijdens mijn jaren 

durende reis en de ervaring met wat er met je gebeurt als je toegang tot de 
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poort wordt verleend, zodanig te verwoorden dat ik daarmee die ervaringen 

aan anderen overbreng. Dat is onmogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze ervaringen zijn niet te verwoorden. Dit is míj niet gelukt en dat is ook nog 

nooit iemand vóór mij gelukt. Wat ik heb verteld is niet nieuw. Er is niets 

nieuws onder de zon. Bovendien wist jij dit al. Jij wist het gisteren, jij weet het 

nu en je zult het morgen weten. Jij bezit deze kennis. Jouw geweten is in 

verbinding met de natuurlijke bron van het Leven en daardoor ben jij constant 

in verbinding met deze kennis. Je moest er alleen op attent gemaakt worden en 

je moet het willen, of misschien wel durven accepteren, dat dit ook zo is. Volg 

jouw geweten en ook jij zult erachter komen. Je hoeft het je slechts te 

herinneren. 

 

Toen ik na zes jaren zwerven de poort mocht passeren en de nieuwe wereld 

mocht betreden, kwam ik er tot mijn ontsteltenis achter dat deze schat altijd 

binnen handbereik is geweest. Ik was er altijd maar zodanig ver vandaan, dat ik 

hem met mijn handen kon aanraken. Zes jaar heb ik moeten zwerven, voordat 

ik deze schat kon aanraken. Zes jaar lang heb ik de rommel op moeten ruimen, 
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die de schat voor mij onzichtbaar maakte. Ik heb al die jaren gezworven zonder 

dat ik mij bewust was dat ik wegwijzers tegenkwam. Op kruispunten wist ik 

niet waar ik heen moest. Ik probeerde nieuwe wegen en onderzocht of ze 

werkten voor het doel dat ik voor ogen had. Er zijn wegwijzers. Ook mijn 

verhaal zou misschien voor iemand een wegwijzer kunnen zijn. Misschien kun 

je met behulp van mijn verhaal en alle andere verhalen die er zijn, jouw 

reisduur bekorten. Ik hoop dit van harte.” Met deze opmerking leegde zij het 

laatste beetje koffie uit haar tweede bak, die ik haar had ingeschonken. 

 

“Lieve, lieve Richard, meer heb ik je niet te vertellen en op een andere wijze zou 

ik het niet meer kunnen vertellen. Hier stopt mijn verhaal op het laatste stukje 

na. Dat stukje vertel ik je morgen. Ik dank je dat je in mijn leven bent gekomen 

en ik dank je dat je naar mij hebt willen luisteren. Ik dank je dat je mijn geliefde 

bent en ook altijd zult zijn en door alle tijden heen zult blijven, waar op de 

wereld je ook bent. Ik dank je dat je mijn minnaar was voor de twee mooiste 

maanden die ik ooit in mijn leven heb gehad en die ik ook nooit meer zo zal 

krijgen.” De tranen liepen over de wangen van Helena en ik hield het ook niet 

droog. Ik wilde het niet. Ik was er te veel macho voor, maar ik kon het niet 

onder controle houden. Ze sloeg haar armen om mij heen en ik sloeg mijn 

armen om haar heen. Zo stonden we midden in de eindeloze bossen in het 

noorden van Finland, van God en alleman verlaten en Sam, die er ogenschijnlijk 

niets van begreep, blafte en wilde spelen. Zo slenterden we naar huis en gingen 

we onze laatste dagen samen tegemoet. 

 

De volgende dag waren wij allebei anders. We beseften dat er een einde kwam 

aan iets waarvan we beiden hoopten of beter gezegd wilden dat er nooit een 

einde aan zou komen. Helena was stiller. Het lag op haar gezicht. Het lag in haar 

hele wezen. Even overwoog ik om haar op te vrolijken, maar ik realiseerde mij 

dat dat niet paste. Dit hoorde erbij. Eigenlijk was het verwerkingsproces van 

deze twee maanden nu al begonnen. Zwijgzaam nuttigden wij ons ontbijt en 

dronken nog meer koffie dan anders. We gingen samen douchen en daarna 

gingen we, goed aangekleed, naar buiten. Het weer was guurder geworden. De 

herfstwind joeg de bladeren door de lucht en de wolken langs de hemel. We 

zaten stil, dicht tegen elkaar aan op de bank op de veranda en Sam lag aan onze 

voeten. Ook Sam was anders en hij keek mij zo nu en dan aan met een blik of hij 

precies begreep wat er aan de hand was. Ik had het schriftje en een pennetje bij 

me en ik vertelde Helena dat ik ’s morgens vroeg nog aantekeningen had 

gemaakt. Ze glimlachte. “Lieve Helena”, zei ik, “het laatste stukje waarvan jij zei 

dat het misschien schokkend voor mij zou kunnen zijn, ik wil het horen, ik ben 

er klaar voor.” Opnieuw die blik op het gezicht van Helena. In een flits ordende 
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zij haar gedachten en bracht alles zodanig in stelling dat ze het mij op een 

manier zou vertellen dat het in één keer duidelijk was. Helena begon aan het 

allerlaatste stukje van haar verhaal.  

 

“Lieve Richard, alles wat ik je heb verteld over alle ellende in de wereld komt 

voor het belangrijkste deel voort uit het hebben van meningen, het hebben van 

‘ik vindjes’ en het hebben van overtuigingen. Al deze meningen en 

overtuigingen zijn weer het gevolg van een ander proces. Deze meningen en 

overtuigingen zijn producten van ons denken. Ons denken brengt onze 

meningen en overtuigingen voort. Ons denken produceert een mening en een 

overtuiging. Deze meningen en overtuigingen hebben het scheppingsproces tot 

gevolg waardoor onze wereld zich zodanig hervormt, onze wereld telkens weer 

opnieuw tot beeld wordt gebracht, dat wij dat gaan waarnemen waarvan wij 

overtuigd zijn. Wij zullen datgene waarvan wij overtuigd zijn beleven en 

ervaren en daaruit, als ervaringsinstrumenten, nieuwe ervaringen opdoen. 

Deze opnieuw gecreëerde wereld heeft een waanzinnig hoge realiteitsgraad en 

is voor ons waar. De door onze meningen en overtuigingen gecreëerde wereld 

is dus een illusie, maar vertegenwoordigt voor ons de waarheid.  

 

Hieruit volgt de volgende en tevens waanzinnige stelling.  

 

 

’Denken leidt tot een zeer ernstige afwijking in de waarneming, 

een uiterste vorm van ‘mentale, figuurlijke oogafwijking’. 

Denken heeft eigenlijk invloed op de werking van al onze 

zintuigen, die door het ‘vervormingsproces’ van het 

herscheppen van onze wereld, ons een nieuwe realiteit 

binnenleiden, die afwijkt van de voorgaande realiteit, zonder 

dat wij dat echt in de gaten hebben’. Op dat moment plaatsen 

wij onszelf in een aangepaste, veranderde wereld, waarin wij de 

consequenties van onze nieuwe overtuigingen zullen ervaren.  
 

 

Dit alles dient uiteraard figuurlijk te worden gezien en te worden uitgelegd. 

Denken herschept onze wereld en plaatst ons tegenover de werelden van een 

ander. Al deze werelden zijn uniek en geen wereld is dus gelijk aan de wereld 

van een ander. Dit bewijst dat ieder mens per definitie leeft in een zeer grote 

eenzaamheid, die angstig en bedreigend is. Dit komt doordat ieder mens leeft in 
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zijn eigen unieke wereld die door zijn denken, zijn meningen en overtuigingen, 

tot stand is gebracht. Dit bewijst dat er dus eigenlijk absoluut geen relatie 

tussen wie dan ook mogelijk is. Dit zal pas gaan veranderen als wij gaan inzien 

hoe het scheppingsproces werkt. Dit zal pas gaan veranderen als wij gaan 

begrijpen dat ‘eenheid’ de enige dragende kracht is en dat ‘bevestiging’ de enige 

stuwende kracht is. Dan zullen er weer relaties mogelijk zijn op basis van liefde, 

wederzijdse aanvaarding en tolerantie en vrij van iedere vorm van elkaar 

dingen opleggen en afdwingen. Dan zal er weer begrip zijn van de ultieme vorm 

van gelijkwaardigheid, geldend voor ieder mens en gericht op ieder mens. 

 

Dit is een zeer ernstige en een uiterst verdrietige en beangstigende conclusie. 

Het enige lichtpuntje aan dit verhaal is dat al deze kennis voor mij via mijn 

ingevingen, dus via mijn gevoel, tot mij is gekomen en via mijn hoofd verder is 

uitgewerkt door het ‘menselijk denkproces’. Denken leidt tot een zeer ernstige, 

figuurlijke, mentale oogafwijking en een ziekte van de overige zintuigen, ook 

mijn denken leidt dus tot een zeer ernstige figuurlijke, mentale oogafwijking. 

Denken is een proces dat ons onze ‘illusoire wereld’ binnenvoert, die 

waanzinnig echt lijkt, maar niet echt is. Alles wat ik je dus in de afgelopen twee 

maanden heb verteld, is voor mij tot stand gekomen en aan jou verteld met 

behulp van mijn hoofd en dus door mijn denken. Alles is dus tot stand gekomen 

onder invloed van mijn figuurlijke, mentale oogafwijking en kan dus niet 

anders dan onwerkelijk en dus onwaar zijn! 

 

Wat ik hiermee probeer aan te geven is, dat er per definitie en altijd onenigheid 

is over wat wij vinden en daardoor over wat wij ervaren en dus over dat wat 

waar is. Iedereen beleeft zijn wereld en zijn waarheid. Als ik mij dat realiseer, 

als ik mij dus realiseer dat voor mij en voor ieder ander nooit iets in de wereld 

is wat het lijkt te zijn, zal ik ieder ander zonder enige vorm van arrogantie en 

intolerantie kunnen benaderen en kunnen behandelen. Dat wat ik vind is waar, 

net zoals dat wat een ander vindt gedragen wordt door zíjn waarheid. Tevens is 

dat wat ik vind niet waar, omdat dat wat ik vind voortkomt uit mijn denken en 

dus onder invloed staat van een zeer ernstige mentale, figuurlijke oogafwijking. 

Ook dat geldt voor ieder ander, net zoals het voor mij geldt. Waarheid en 

onwaarheid, waarheid of onwaarheid. Gelijk hebben en niet gelijk hebben, 

gelijk hebben of niet gelijk hebben. Het zijn geen instrumenten waar ook maar 

de minste energie ingestoken zou moeten worden. In dit vraagstuk energie 

steken is zinloos en zal nooit tot een oplossing leiden. Het trieste verhaal is 

echter dat het gevecht om de waarheid, het gevecht om het gelijk, het gevecht is 

dat altijd en overal op aarde gestreden wordt. Het is het gevecht om de angst en 

de macht, die elkaar in stand houden. Het is het gevecht dat mensen altijd en 
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overal uit elkaar zal blijven scheuren. Laten wij er nu mee stoppen. Als jij en ik 

er nu mee stoppen, zou dat misschien wel het begin kunnen zijn van een andere 

wereld.”  

Helena keek mij aan en vroeg of ik begreep wat zij bedoelde. “Ik denk dat ik het 

begrijp”, zei ik. “Ik heb vanmorgen vroeg iets opgeschreven, omdat ik mij 

afvroeg of ik nu zelf begreep wat ik met deze kennis in het leven zou kunnen. Of 

ik het kon invullen in mijn eigen leven. Ik heb het opgeschreven zoals ik het nu 

begrijp of denk te begrijpen. Ik zal het je voorlezen en vertel jij mij dan maar of 

ik het heb begrepen. Op deze wijze zou ik het een ander proberen te vertellen.” 

Ik begon haar voor te lezen.  

“Wat kun je met deze kennis in het leven? Wat heb je er aan? Met name het 

begrijpen van de invloed die het denken heeft op jouw leven is van het grootste 

belang. Dit belang speelt bij alle factoren die jouw leven bepalen. Als je gaat 

begrijpen en gaat voelen wat het denken voor jou en voor jouw leven betekent, 

dan heb je daarmee de stroom en de richting van jouw eigen leven in handen. 

Hoe krijg je de werking van dit werktuig onder controle? Dit krijg je onder 

controle door te gaan voelen dat jouw gedachten en jouw overtuigingen 

bepalend zijn voor wat er in en met jouw leven gebeurt en door op dit moment 

af te stappen van het idee dat alles wat er nu in de wereld gebeurt 

vanzelfsprekend is en zo hoort te zijn. Realiseer je dat niets in het leven is zoals 

het lijkt te zijn. Er is dus geen waarheid en geen leugen en dus is oordelen en 

veroordelen absoluut zinloos. Jouw overtuigingen kunnen richting geven aan 

wat jij voelt en ervaart. Kies voor geluk en vrede of kies voor onrust en angst, jij 

maakt de keus voor jouw leven en jij bent verantwoordelijk voor de 

consequenties die je over je afroept. Jij bent degene die etiketten plakt op de 

gebeurtenissen in jouw leven en die daarmee de kleur van jouw leven bepaalt. 

Als je dagelijks het volgende kunt vasthouden, heb je een anker geslagen voor 

alle dingen die in jouw leven gebeuren. 

 

Zolang je niet bent wie je werkelijk bent, zal je niet de kracht voelen van het zijn 

van wie je werkelijk bent en zal je alle ellende dragen van diegene die je niet 

bent. Aangezien je uitsluitend diegene kunt zijn die je wel bent, omdat dat je 

enige bestemming is, omdat dat de enige natuurlijke weg is, is al het andere, 

zijn alle rollen die wij spelen van te zijn wie we niet zijn, vals en onecht. Zolang 

wij vals en onecht zijn, is er dus onafgebroken ziekte, verdriet, angst, wanhoop 

en ellende in onze levens. Pas als wij zijn wie wij werkelijk zijn en dat blijven, 

zullen al deze wantoestanden vanzelf oplossen. Maar pas dan en niet eerder. 

Het verdrietige en ellendige is dat wij denken dat wij juist wel zijn wie we niet 

zijn en daardoor ons uiterste best blijven doen om te zijn wie we niet zijn. Wij 

denken dat het zijn zoals we niet zijn, zo hoort te zijn en het enige juiste is, met 
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alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Kies dus om slechts diegene te zijn die 

je bent en leg af om diegene te zijn die je niet bent en derhalve dus ook nooit en 

te nimmer kunt zijn. Je hebt dus niemand en niets nodig, alleen jezelf, ga terug 

naar jezelf en leg je ‘niet-zelf’ af, vind daar diep van binnen wie je bent en word 

heerser over je eigen leven, dat nu zonder angst, zonder pijn, zonder verdriet 

en zonder wanhoop is. Ook jij bent dan in staat om te slapen zonder dromen en 

te ontwaken zonder zorgen.” 

 

Helena keek mij aan en zei dat ik haar niet gelukkiger had kunnen maken dan 

door als haar zielenmaatje met haar mee te gaan in een andere wereld. Hiermee 

had ze volbracht wat ze moest volbrengen. En waarom dat kon zij mij op dat 

moment ook niet vertellen, maar het had een goede invloed op haar stemming 

en ze straalde ondanks het naderende afscheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen kwam de dag waarop ik de dag daarna zou vertrekken. We besloten om 

nog éénmaal samen een wandeling te maken. Er was rust en vrede in ons. We 

hadden elkaar wijsgemaakt dat we in elk geval de gelukkigste mensen op aarde 

waren, omdat we tenminste deze twee maanden samen hadden mogen beleven. 
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“Vannacht zal de laatste nacht zijn”, zei ik tegen Helena. “Laten we er een nacht 

van maken die we nooit meer zullen vergeten”, zei ze. Ik glimlachte tegen haar 

en ik beloofde het haar. We verdwenen opnieuw samen met Sam in de bossen. 

Het was niet alleen guur, het was zelfs koud, maar daar kun je je op kleden. 

 

We liepen een beetje doelloos rond en ik zag een aantal berken staan. Ik moest 

denken aan al die heerlijke saunabaden die we samen hadden genoten. Per slot 

van rekening wordt de oven van de sauna gestookt met de takken en de 

stammen van berkenhout. 

 

Ik vertelde Helena waar die bomen mij aan deden denken en zij glimlachte. Na 

twee uur rondzwerven, kwamen we terug bij het huis. Helena belde Birgit, haar 

zusje, en vertelde dat zij morgen Sam kwam terugbrengen en dat haar verblijf 

hier voorbij was en dat zij terug zou gaan naar hun ouders in Tampere. Ik zou 

een eind achter haar aan rijden en ergens onderweg zouden wij stoppen, wat 

eten en afscheid nemen. Helena zou daar de ene kant en ik een andere kant 

oprijden. Ik besloot om zo snel mogelijk door te rijden naar huis. Ik wilde zo 

veel mogelijk varen, zodat ik zo weinig mogelijk hoefde te rijden. Op zee kon ik 

dan mijn gedachten proberen te ordenen en aan de eerste verwerking beginnen 

van het verblijf van twee maanden met Helena en van het afscheid van haar. Ik 

zou een overtocht boeken van Helsinki naar Travemünde in Duitsland. Daarna 

kon ik in één ruk door naar huis. Ze wilde absoluut niets weten van het 

terugbetalen van de kosten van mijn verblijf bij haar en zei mij dat geld geen rol 

speelde. Ik drong niet aan, omdat ik vond dat dat in deze situatie niet paste. De 

nacht was de mooiste en warmste die ik ooit in mijn leven heb beleefd. Dat wij 

fit moesten zijn de volgende dag voor de reis die wij beiden voor de boeg 

hadden, speelde geen rol. We stonden op tijd op, douchten voor de laatste keer 

samen en gebruikten het ontbijt. Helena deed de spullen van Sam en haar eigen 

spullen in haar auto en ik laadde mijn eigen auto vol met mijn spullen. We 

hadden een paar dagen daarvoor allebei onze benzinetank volgegooid, zodat 

we voorlopig een eind weg konden komen. Een half uur later gingen we op weg. 

Ik volgde Helena twee uur lang. Ze stopte één keer tussendoor om Sam even uit 

te laten en wij liepen ook een stukje om de benen even te strekken. Na tien 

minuten vervolgden wij weer onze weg. Toen kwam het restaurant waar 

Helena naast parkeerde. Ik zette mijn auto naast die van haar en Sam begroette 

mij opnieuw, toen hij uit haar auto sprong, of hij mij maanden niet had gezien. 

Ik was van dit malle beest gaan houden en vertelde hem dat hij mijn vriend 

was. Ik was ervan overtuigd dat hij mij begreep en dat hij mij bevestigde dat ik 

ook zijn vriend was. We gingen naar binnen en aten en dronken wat. Helena 

vroeg of ik de route wist en of ik wist welke afslagen belangrijk waren. Zij had 
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mij de kortste route naar Helsinki geschetst. Voornamelijk grote wegen, dus ik 

kon goed opschieten. Ik had het gevoel dat zij zich beter hield dan ik, maar 

tegelijkertijd realiseerde ik mij dat ook nu nog wel eens kon blijken, dat niets in 

het leven is zoals het lijkt te zijn. Een kwartier later werd ik daarin bevestigd. 

We namen bij de auto’s afscheid van elkaar en Helena raakte een beetje 

overstuur. Ze moest vreselijk huilen en ik probeerde haar te troosten, maar ook 

ik kon mijn tranen niet bedwingen. Daar stonden we dan. Ik zei haar dat ze diep 

moest ademhalen en vooral diep moest uitademen. Ze kwam tot rust. We 

hadden elkaars adres, dus we zouden contact houden. We hadden allebei een 

voorgevoel waar we niet echt blij mee waren, maar spraken daar niet over. Ik 

droogde haar ogen, want met natte ogen valt er niet te rijden. We omhelsden 

elkaar voor de laatste keer en ik hielp haar instappen in haar auto. Ik sloot haar 

portier en Helena startte de motor. Toen reed ze weg met haar arm zwaaiend 

uit het raam. Ik besloot om nog een kwartier te wachten en dan te vertrekken. 

Dan zou ik haar in elk geval niet inhalen en zou zij haar afslag naar Tampere al 

genomen hebben. Twintig minuten later draaide ook ik de weg weer op en 

koerste aan op Helsinki. Het was een reis om nooit te vergeten.  
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Hoofdstuk 18 

 

 

 

Het was donderdagavond, een gure avond in oktober. Ik had net Sam 

uitgelaten. Sam is mijn grote, blonde labrador. Iedere avond lopen wij samen 

een half uur en iedere avond geniet ik ervan, weer of geen weer. Na een lekkere 

kop koffie, ging ik achter mijn notebook zitten want ik had nog wat dingen te 

doen. Een briefje schrijven, wat opzoeken op het internet en even kijken of ik 

nog mail had. Ik opende mijn outlook en er waren een paar mailtjes maar niet 

het mailtje dat ik verwachtte. Ik ging terug naar het internet om daar nog wat 

op te zoeken. Mijn oudste zoon vroeg of hij de computer van mij kon 

overnemen. Hij heeft er zelf een op zijn kamer, op zolder, met alles erop en 

eraan, maar hij vindt het gezelliger om beneden in de huiskamer te internetten 

en te msn’en met zijn vrienden en vriendinnen. Ik kan mij daar iets bij 

voorstellen. “Vijf minuten”, zei ik, “en dan mag jij.” Ik opende nog even mijn 

outlook om te kijken of het verwachte mailtje misschien binnen was. Eén nieuw 

bericht werd er gemeld. Het was een voor mij onbekende naam. Dat gebeurde 

wel vaker. Ik heb ongeveer zeven jaar geleden een website gebouwd waar ik 

foto’s van mijn schilderijen op tentoonstel. De meeste schilderijen die ik 

exposeer hebben te maken met de zee en zeegaande schepen. Op mijn site staat 

ook een link naar mijn emailadres zodat mensen die daar behoefte aan hebben, 

mij kunnen benaderen. Zo nu en dan krijg ik een reactie. Deze reacties komen 

uit de hele wereld. Bovendien geeft deze link een automatische omschrijving 

met ‘marine-paintings’. Ook dit ontvangen bericht had deze omschrijving. 

Meestal zijn het mensen die denken iets voor mij te kunnen doen en mij hun 

diensten aanbieden, zodat zij aan mij kunnen verdienen. Over het algemeen 

verwijder ik dan deze mails ongelezen. Ook nu was ik van plan om dit e-mailtje 

te verwijderen, toen mijn oog viel op de naam Helena. Ik aarzelde en opende de 

mail. Snel las ik een aantal kernwoorden en ik kon slechts één ding 

concluderen: zij was het, Helena! De Helena. Mijn adem stokte in mijn keel. Het 

werd even zwart voor mijn ogen. Helena, na zevenentwintig jaar, dat kon toch 

niet. Waarom en waarom nu? Ik riep tegen mijn zoon dat ik nog even vijf 

minuten extra nodig had en mopperend stemde hij toe. Ik las het mailtje en ik 

las het nog een keer. Het was Helena. Helena uit Finland. Ik was uit balans. Dit 

berichtje gooide mij omver. Hoe is het mogelijk. Ze had een aantal dingen 

opgeschreven die mij moesten herinneren aan mijn verblijf van twee maanden 

met haar in het hoge noorden van Finland, nu zevenentwintig jaar geleden. Ze 

vroeg mij of ik haar alsjeblieft terug wilde schrijven. Het was bijna een smekend 
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verzoek. Ik aarzelde geen moment en besloot om de volgende avond mijn 

plaats achter mijn veel gebruikte notebook op te eisen en haar een bericht 

terug te sturen. Ik moest het even tot mij laten doordingen en op mij laten 

inwerken. Meteen reageren vond ik om één of andere reden niet goed. Ik 

kopieerde de tekst van haar e-mail naar een Worddocument en ook haar e-

mailadres stelde ik daar veilig. Ik nam ook haar e-mailadres over in mijn 

agenda. Stel je voor dat mijn computer het om welke reden dan ook zou 

begeven en ik deze gegevens nu kwijt zou raken. Ik stond de plaats achter mijn 

computer af aan mijn zoon, die daar dankbaar gebruik van maakte. Ik werd 

teruggetrokken naar zevenentwintig jaar geleden. De twee maanden met haar 

gingen door mijn hoofd en ook het afscheid van haar herinnerde ik mij nog 

goed. We hadden een jaar intensief met elkaar geschreven en toen meldde ze 

mij dat ze naar Amerika ging. In die periode verhuisde ik zelf ook en om één of 

andere reden zijn we elkaar daarna uit het oog verloren. Ik heb nooit een 

bericht van haar gekregen waar zij zat en ik kon haar dus ook niet berichten 

waar ik zelf zat. Mijn leven vulde zich vanzelf in. Ik ontmoette de vrouw met 

wie het klikte en van wie ik overtuigd was dat ik met haar mijn leven wilde 

delen. Helena en de herinneringen aan haar waren weggezakt naar de diepere 

gebieden van mijn geest. Ondanks mijn nieuwe leven was ik door haar besmet. 

Wat zij mij in die twee maanden heeft verteld, is nooit meer uit mijn geest 

verdwenen. Besmet klinkt negatief, maar dat is niet zoals ik het bedoel. Zij heeft 

in die twee maanden tijd iets aan mij overgedragen, waar ik nooit meer van los 

ben gekomen. Haar ideeën over het leven hadden zich vastgezet in mijn geest 

en in mijn ziel. Het had zijn werk gedaan. Door mijn eigen omstandigheden 

gedreven ben ik ook in de loop van de jaren op drift geraakt. Ook ik begreep dat 

de dingen in het leven anders moesten. Ook ik had de ervaring dat ik niet 

verder kon met wat ik om mij heen zag gebeuren en met wat er in mijn eigen 

leven gebeurde. Ook ik begon te rammelen aan de draden van het web en ook 

ik heb mij op een gegeven moment ingescheept om mijn eigen zoektocht te 

beginnen. Ook ik heb uiteindelijk de spirituele reis gemaakt die Helena 

zevenentwintig jaar geleden aan mij beschreef. Uiteindelijk had ik een 

vergelijkbare ervaring van mijn aankomst bij de onneembare muur en tenslotte 

de ervaring van het passeren van de poort. Ik denk dat het bij mij anders ging 

maar wel vergelijkbaar. Ook ik begreep op één en hetzelfde moment alles wat 

Helena had beschreven. Hoewel ik toen verstandelijk kon volgen wat ze mij 

vertelde, had ik niet de ervaring dat het zich nestelde in mijn complete systeem. 

Uiteindelijk gebeurde dat bij mij dus ook. Ook ik heb daarvoor mijn strijd 

gestreden. Een strijd waar je niet vrolijk van wordt en die te lang duurde, maar 

ik heb het overleefd en ook ik heb hetzelfde gevoel als waar zij toen bij mij mee 

binnenkwam. Het gevoel dat ik anders ben en niet gewoon anders maar anders 
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anders. Anders anders dan de mensen om mij heen. Dankzij alles wat Helena 

mij toen vertelde, heb ik mijn strijd kunnen uitstrijden tot het laatste stukje, 

zonder om te vallen of door te branden. En nu, ineens, als een donderslag bij 

heldere hemel, meldde zij zich aan bij mijn digitale voordeur en gleed haar brief 

in mijn digitale brievenbus. Die nacht sliep ik onrustig. Ik kon haar niet meer uit 

mijn hoofd krijgen. Ze had in haar e-mailbericht aangegeven wie zij was en om 

mij te overtuigen, had zij hiervoor een aantal dingen genoemd, waaruit ik kon 

afleiden dat zij de waarheid sprak. Het waren dingen die alleen zij en ik wisten. 

Zij vroeg mij met grote klem of ik contact met haar wilde opnemen. Als ik de 

Richard was met wie zij ooit twee maanden had geleefd, dan moest ze mij 

spreken. Ik reserveerde vast de notebook voor morgenavond. Minstens voor 

een uur. Ik had werk te doen. De volgende avond schreef ik haar terug dat ik de 

Richard was. Dat ik blij was dat ik een teken van leven van haar ontving, maar 

niet goed begreep waarom nu, na zevenentwintig jaar. Ze antwoordde mij, dat 

er misschien een kans was dat ze mij dat persoonlijk zou kunnen uitleggen. Ze 

vroeg of ik in de buurt van Amsterdam woonde en of ik misschien twee dagen 

vrij zou kunnen nemen. Zij moest voor een congres één dag naar Amsterdam, 

maar zij zou daar dan meteen twee dagen extra aan vastknopen, zodat wij deze 

twee dagen hadden om met elkaar te kunnen praten. Het idee schokte me. 

Zevenentwintig jaar zie ik haar niet en dan doet de mogelijkheid zich voor om 

twee dagen met Helena te kunnen optrekken. Even twijfelde ik, toen mailde ik 

terug dat ze mij de data moest doorgeven en dat ik het zou proberen. De 

volgende dag had ik op mijn werk geregeld dat ik twee dagen vrij was. Ze zou 

de volgende week al komen. De dagen daarop werden vreemde dagen. Ik ging 

terug in de diepte van mijn geest en de herinneringen van die twee maanden 

Finland, van die reis die ik toen had gemaakt, van het verblijf bij Helena, alles 

kwam weer naar boven. Het stond inderdaad in mijn geest en in mijn ziel 

gebrand. Ik kreeg nog een mailtje van haar met de naam en het adres van het 

hotel waar zij zou verblijven. Het was in Amsterdam. In de tussenliggende 

dagen zocht ik in mijn spullen en na enige tijd vond ik een oud schriftje. Ik 

bladerde erin en zag zowel de stukjes geschreven door Helena als de stukjes die 

ik er zelf in had gekrabbeld. Dit maakte weer nieuwe herinneringen los. Hoe 

zou ze eruit zien na zevenentwintig jaar? Misschien zou zij zich hetzelfde 

afvragen over mij. De tand des tijds had natuurlijk aan mij en ook aan haar 

geknabbeld. Zou ik haar herkennen? Zou ze mij herkennen? Op dinsdag had zij 

haar congres en op woensdag en donderdag hadden we gereserveerd om te 

praten, om oude herinneringen op te halen. Ik herinnerde mij dat ze mij had 

gezegd dat ze mij ooit eens zou herinneren aan een belofte die ik haar had 

gedaan. Ik zocht in het schriftje en ik had dat inderdaad opgeschreven, in het 

Nederlands. De meeste aantekeningen waren in het Engels. Ze had me ook nog 
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gemaild en gevraagd hoe laat ze klaar moest staan. Al zou het vijf uur ’s 

morgens zijn, dat was geen probleem. Ik had haar teruggemaild dat ik haar om 

zeven uur ’s morgens in het hotel zou ophalen. Als ze dan in de hal zou zijn, 

zouden we elkaar wel vinden. Dinsdagavond ging ik naar bed en het was anders 

dan anders. Ik kon niet echt slapen. Ik voelde een spanning en ik weet niet of 

het prettig of onprettig was. Uiteindelijk sliep ik in en reed de volgende morgen 

om zes uur weg, richting Amsterdam. Dankzij mijn elektronisch 

navigatiesysteem reed ik in één keer naar het hotel en parkeerde de auto, 

dichtbij de ingang van het hotel. Het was kwart voor zeven. Ik was een kwartier 

te vroeg. Ik twijfelde of ik buiten zou wachten en om zeven uur naar binnen zou 

gaan, maar ik besloot om toch maar nu al naar binnen te gaan. Ik ging door de 

draaideur en keek in de hal. Het was niet druk. Ik schatte dat er ongeveer 

vijftien tot twintig mensen in de hal aanwezig waren, zowel mannen als 

vrouwen. Plotseling viel mijn oog op een gestalte. Het was een vrouw, zij stond 

met haar rug naar mij toe. Blond haar maar langer dan ik kende van de Helena 

van toen. Zij had iets in haar houding wat ik herkende. Ze stond daar met een 

warme jas over haar arm. Ik liep naar haar toe en toen ik twee meter bij haar 

vandaan was, draaide zij zich om. Wij keken elkaar aan. Er was geen enkele 

twijfel, niet voor haar en niet voor mij. “Richard”, zei ze. “Helena”, zei ik terug. 

Ze keek me aan en glimlachte. Het was haar oude glimlach. Ik bleef staan en 

haalde diep adem. Ze liep op mij toe en pakte met beide handen mijn armen. Ze 

bleef voor mij staan en keek mij aan. Toen sloeg ze haar armen om mijn nek en 

kuste me op mijn beide wangen en op mijn voorhoofd. Ik begroette haar op 

dezelfde manier. Weer was er die tinteling, net als zevenentwintig jaar geleden. 

Ook aan haar merkte ik, dat deze ontmoeting veel bij haar losmaakte. We 

bleven elkaar aankijken en wisten eigenlijk niet wat we moesten zeggen. “Heb 

je al ontbeten?”, vroeg ze. “Nee”, zei ik, “ik ben om zes uur zo vertrokken.” 

“Zullen we hier ontbijten en heb je nog altijd zoveel honger, net als toen?” Ik 

moest glimlachen om haar opmerking en zei dat het goed was om hier te 

ontbijten. We liepen naar de eetzaal. “Richard, hoe is het met je?” “Met mij is het 

goed, maar hoe is het met jou, Helena?” Ze twijfelde even en zei toen dat het 

goed was, in elk geval is het nu heel erg goed. “Ik ben zo blij dat ik je weer zie en 

met je kan praten.” “Twee dagen”, zei ik. “Twee dagen, lieve Helena, het zijn 

geen twee maanden maar het is beter, heel veel beter dan niets.” Ze knikte. “Ik 

ben er blij mee, heel blij.” “Je bent twee dagen mijn gast” zei ik. Ze knikte. We 

gingen zitten aan een tafeltje en namen een ontbijt. Ik keek haar aan en zei 

“Helena, los van het feit dat ik vreselijk blij ben met deze ontmoeting, vraag ik 

mij af waarom en waarom nu? Ik ben je kwijtgeraakt en ik heb me suf 

gepiekerd hoe ik weer contact met jou kon krijgen maar dat is mij niet gelukt en 

uiteindelijk heb ik me neergelegd bij het feit dat ik je kwijt was. Waarom nu?” 
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Helena antwoordde: “Ook ik ben jou kwijtgeraakt, Richard. Ook ik heb van alles 

geprobeerd om jouw adres te achterhalen, maar ook ik heb mij er op een 

gegeven moment bij neergelegd. Je weet niet half hoeveel verdriet mij dat heeft 

opgeleverd.” Ik legde mijn hand op haar hand. “Je schreef mij dat je naar 

Amerika ging. In diezelfde periode ben ik ook verhuisd en waarschijnlijk is het 

daar fout gegaan. Misschien heb jij brieven gestuurd naar mijn oude adres, die 

niet meer zijn doorgestuurd naar mijn nieuwe adres, om welke reden dan ook. 

Ik wist jouw nieuwe adres in Amerika nog niet en kon dus zo op geen enkele 

manier mijn nieuwe adres aan jou doorgeven.” “Toeval?”, zei Helena. “Richard, 

weet je nog dat wij het over lotsbestemming hebben gehad, toen in Finland?” Ik 

knikte en zei: “De Tao of het grote Plan. Wat lag er op onze weg?” “Oh Richard”, 

zei Helena, we hebben zoveel te bespreken. Ik begin nu wel voorzichtig te 

begrijpen hoe en misschien ook waarom wij elkaar zijn kwijtgeraakt. Het heeft 

mij zoveel verdriet gekost.” “Lieve Helena, ik was op een gegeven moment 

compleet wanhopig, totdat ik mij iets realiseerde over het plakken van 

etiketten. Het was een lapmiddel, maar het heeft mij er wel doorheen gesleurd.” 

Ik zei: “Helena, we zijn zevenentwintig jaar verder, ongetwijfeld heb jij een 

leven in Finland met mogelijk een gezin en ik heb dat hier. We leven nu in het 

digitale tijdperk met allerlei mogelijkheden: e-mail, msn, sms en mobiele 

telefoontjes. Ik weet wel niet hoe al die dingen werken maar ik heb twee 

kinderen die mij dat ongetwijfeld kunnen leren. Wij gaan deze dingen 

gebruiken om het contact nu wel aan te houden.” Ik keek haar aan. “Absoluut”, 

zei ze. “Ik laat je niet meer los, ook al is het op grote afstand en ook al is ons 

contact uitsluitend digitaal.” Ik keek haar aan en bleef haar aankijken. Ook 

Helena keek mij onafgebroken recht in mijn ogen. “Je bent wel wat ouder 

geworden, maar niet echt veranderd”, zei ze. “Ik ben op zijn minst dikker 

geworden en een beetje kaal”, zei ik. “Ja, dat is waar, maar het misstaat je niet.” 

“Ook jij bent ouder geworden, Helena, maar je bezit nog altijd dezelfde 

schoonheid van zevenentwintig jaar geleden. Hoe is het mogelijk, dat ik nu 

naast je zit en met je kan praten en je zelfs aan kan raken.” “Heb je nog wel eens 

aan mij gedacht?”, vroeg ze. “In het begin dagelijks maar later is het wel 

weggesleten. Ik doe nog altijd iedere morgen mijn qigong-oefeningen en soms 

gaat het nog wel eens door mijn hoofd dat wij een afspraak hebben gemaakt, 

dat iedere morgen als wij de oefeningen zouden doen, wij aan elkaar zouden 

denken.” “Ik heb dat zevenentwintig jaar volgehouden, Richard. Ik heb al die 

jaren iedere morgen de oefeningen gedaan en het heeft mij al die jaren heel 

veel goed gedaan en mij in moeilijke tijden ook steun gegeven. Ik heb daarbij 

iedere morgen, geen dag uitgezonderd, aan jou gedacht.” Dat raakte mij diep in 

mijn ziel. Ik keek haar aan en zei haar dat ik het best spannend had gevonden 

om haar nu weer hier te ontmoeten, maar dat ik nu het gevoel heb dat we 
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naadloos doorgaan waar we toen gestopt zijn. Het lijkt, als ik zo met je praat en 

naar je kijk, of er geen gat tussen zit. Het lijkt nu of we gisteren afscheid hebben 

genomen.” Helena knikte. “Ik heb datzelfde gevoel. Helena, ik heb je iets 

belangrijks te vertellen. Je hebt mij toen jouw verhaal verteld. Je hebt mij alles 

verteld over jouw spirituele reis. Door jou beïnvloed en waarschijnlijk door wat 

er in mijn leven op mijn weg is gekomen, ben ik, eerst onbewust, ook aan de 

draden van het web gaan rammelen en schudden. Ook ik ben weggedreven en 

heb de afgelopen jaren mijn spirituele reis, mijn zoektocht gemaakt. Ook ik ben 

uit de ballenbak gevallen en ook ik ben uiteindelijk beland aan de voet van de 

onneembare muur. Tenslotte, toen ik de wanhoop nabij was, heeft zich ook 

voor mij de poort geopend en heb ik een zelfde ervaring gehad als jij ooit op 

een koude februarimorgen hebt gehad aan het meer bij het huis van jouw 

ouders in het hoge noorden van Finland. Je moest eens weten hoe ik je toen heb 

gemist en wat had ik toen graag met je willen praten.” Ze pakte mijn handen en 

hield mij stevig vast. Ze kuste mijn handen. “Dus je weet nu uit eigen ervaring 

wat ik toen heb beleefd?” Ja, dat weet ik nu. Nu weet ik wat jij als jonge vrouw 

helemaal alleen hebt beleefd en hebt moeten verwerken.” “Nee”, zei ze “ik heb 

het niet alleen verwerkt. Jij hebt mij op een onvoorstelbare manier geholpen 

om dat proces te verwerken. Nog altijd is dat voor mij ongelooflijk en het was 

op dat moment voor mij een zegen. Het zijn tot op het moment van vandaag nog 

altijd de twee mooiste maanden van mijn leven geweest. Ik heb toen ervaren 

wat liefde is. Liefde zonder strijd, liefde zonder angst en liefde zonder spanning, 

op welke wijze dan ook.” “Helena, ook voor mij zijn die twee maanden absoluut 

de mooiste van mijn leven geweest. Twee maanden, die in mijn ziel zijn gegrift 

en een stempel op mijn leven hebben gedrukt. Ik moet je zeggen dat ik nu, op 

dit moment, voel dat de zevenentwintig jaar tussen nu en het moment dat wij 

afscheid namen, niet bestaan. Ze zijn in rook opgegaan.” Helena knikte 

opnieuw. “Ook nu spreek je weer de woorden uit, die ik je had willen zeggen, 

net zoals je dat meerdere keren deed zevenentwintig jaar geleden.” 

 

Ik vroeg Helena hoe haar congresdag was geweest. “Saai en vervelend”, 

antwoordde ze. Mijn collega’s vonden het al vreemd dat ik erheen wilde, maar 

omdat het in Amsterdam was, zag ik een mogelijkheid om jou op te kunnen 

zoeken. Ik ben toen meteen gaan zoeken op het internet of ik iets van jou kon 

vinden en liep toen tegen jouw website aan. Toen ik de foto’s van jouw 

schilderijen zag, wist ik zo goed als zeker dat jij het was. Toen ik jouw e-

mailadres ook nog zag op de website was ik de koning te rijk. Ik heb je toen 

meteen dat mailtje gestuurd en hoopte eigenlijk dezelfde avond nog antwoord 

te krijgen. De volgende dag was een spannende dag voor mij en toen ik om acht 

uur ’s avonds van jou antwoord kreeg en las dat jij het inderdaad was, sprongen 



174 
 

de tranen in mijn ogen. Gisteren was voor mij ook een rare dag. Ik heb 

nauwelijks gehoord wat er allemaal gezegd is. Ik was enigszins gespannen voor 

vandaag, voor de ontmoeting met jou. Ik heb de afgelopen nacht ook slecht en 

vreemd geslapen. Het feit dat ik jou weer zou zien, deed me meer dan ik vooraf 

had gedacht, hoewel ik eigenlijk vanaf het moment dat ik de kans zag om naar 

Amsterdam te gaan weer de storm in mij voelde loeien. Het was vanaf het begin 

al heftig en toen had ik jouw website nog niet eens ontdekt op het internet.” Ik 

vertelde Helena dat ook bij mij een paar dagen voordat ik haar mailtje kreeg, de 

wind weer was opgestoken. Het was een hele lange tijd niet meer 

voorgekomen, maar ik had het duidelijk onderkend. Toen ik haar mailtje 

ontving, begreep ik de oorzaak. Ze keek me aan, nog steeds met ongelovige 

ogen. Ik keek haar aan en zei: “Ja, Helena, ik ben het. Je hoeft niet te twijfelen.” 

“Ik kan het nog steeds niet geloven”, zei ze. “Helena, je had een mogelijkheid om 

naar Nederland te komen en greep die mogelijkheid aan. Je hebt kans gezien 

om mij te traceren en je hebt me benaderd. Er lag een mogelijkheid om mij te 

ontmoeten en ik ben blij dat die mogelijkheid zich heeft voorgedaan en dat jij er 

werk van hebt gemaakt. De Tao is ons opnieuw goedgezind. Was mij opzoeken 

jouw enige reden of had je nog een andere reden om met mij in contact te 

komen?” “Waarom vraag je me dat, Richard?” “Toen ik jouw mailtjes nog eens 

opnieuw las, herinnerde ik mij dat je aan het eind van onze periode van twee 

maanden in Finland tegen mij hebt gezegd, dat je mij ooit nog eens zou 

herinneren aan een belofte die ik jou toen heb gedaan.” Ze keek me aan en zei: 

“Zoals ik jou ooit heb gevonden in het bos achter het meer toen jij daar voor het 

eerst jouw oefeningen deed, alleen door mij op jou af te stemmen, zo heb je mij 

nu gepeild en gevoeld wat er in mij leeft.” “Je komt me dus ook herinneren aan 

mijn belofte?” Helena knikte en zei: “Ja, dat ga ik doen, maar het vreemde is dat 

ik mij dat eigenlijk pas in het vliegtuig van Helsinki naar Amsterdam ben gaan 

realiseren. Toen is er een plan gerijpt in mijn hoofd en niet eerder. Ik wil een 

beroep op je doen, maar dat vertel ik je later, niet nu.” “Ga je de spanning weer 

opvoeren, lieve Helena, net als zevenentwintig jaar geleden?” Ze glimlachte en 

zei: “Je hebt trouwens prachtige schilderijen op jouw website, je bent echt een 

kunstenaar.” “Dank je”, zei ik, “maar ik ben en blijf een amateur.” “Niet voor 

mij”, zei ze. “Ik voel me vereerd.” “Toch meen ik het”, antwoordde Helena. 

“Wanneer vlieg je terug naar Helsinki?” “Morgenavond om tien uur stijg ik op 

vanaf Schiphol. “Dan hebben we dus twee hele dagen de tijd om te praten, te 

praten en te praten.” “Wat wil je gaan doen”, vroeg ze. “Ik heb even na lopen 

denken over wat we kunnen doen deze twee dagen en ik heb een plannetje 

gemaakt. Vanaf nu houden wij contact.” “Als het even kan houden wij dagelijks 

contact”, zei Helena, “al is het maar één sms’je.” “Dat is afgesproken, dat 

betekent ook dat ik nog al eens achter mijn computer zal zitten om met jou te 
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communiceren. Ik heb een mogelijkheid om jou mee te nemen naar de plaats 

waar ik woon en je mijn huis te laten zien. Niet dat dat huis belangrijk is, maar 

dan kun je zien waar ik woon en waar ik leef. Er is vanmorgen niemand thuis en 

we kunnen een kopje koffie bij mij thuis drinken. Je kan dan mijn 

computerhoekje zien en de plek waar ik straks zal zitten als wij 

communiceren.” “Dat is een leuk en een goed idee. Is het ver hier vandaan? Het 

is ongeveer een half uur rijden. Ik heb wel een beetje het gevoel waar ons 

gesprek deze twee dagen over zal gaan en ik weet dat dat eigenlijk alleen maar 

echt te bespreken is, waar wij het zevenentwintig jaar geleden ook gedaan 

hebben.” “Maar Richard, dat was in de bossen in Noord Finland en daar kunnen 

we nu toch niet naar toe.” “Dat is waar”, zei ik “maar ik bedoel eigenlijk iets 

anders en toch ook weer hetzelfde. Lieve Helena, wij waren in de natuur en dat 

is de plek waar ik deze twee dagen opnieuw met jou wil doorbrengen, weer of 

geen weer, wij gaan opnieuw de natuur in. Nu is de natuur van Nederland zeker 

niet zo overweldigend als de natuur van Finland, maar ik denk toch dat ik iets 

heb gevonden waar wij ons wel thuis zullen voelen. Nadat we bij mij koffie 

hebben gedronken, gaan we een hele lange strandwandeling maken, langs de 

branding van de Noordzee en daarna gaan we ergens aan de kust samen 

dineren en je bent mijn gast. Daarna breng ik je terug naar jouw hotel. Morgen 

haal ik je weer om zeven uur op en ontbijten we weer hier. Daarna rijden we 

naar de Veluwe, waar we gaan wandelen in de bossen, over de heidevelden en 

over de zandverstuivingen. Als je morgen na het ontbijt meteen uitcheckt, gaan 

we, nadat we weer samen gedineerd hebben, samen terug naar Schiphol en 

zorg ik dat je op tijd bent om het vliegtuig te halen. Ik zal er persoonlijk voor 

zorgen, dat je ook deze twee dagen voor de rest van jouw leven niet meer zult 

vergeten.” “Daar hoef je niet zoveel voor te doen”, antwoordde Helena. “We 

gaan zo eerst nog even naar mijn hotelkamer, zodat ik wat spullen kan 

meenemen.” Ik knikte. Vijf minuten later stonden we op en gingen naar haar 

kamer. Toen we in haar kamer waren en Helena de deur achter zich dicht had 

gedaan zei ze: “Richard, ik moet je iets zeggen. Zevenentwintig jaar geleden 

hield ik van je en was je mijn minnaar. Ik houd nog steeds evenveel van je en 

die zevenentwintig jaar lijken nu te zijn verdwenen. Ondanks dat ik nog 

evenveel van je houd, kan ik nu niet meer jouw minnaar zijn. Ik ben getrouwd 

en heb drie dochters in Finland. Niet dat ik het niet zou willen, maar het is in 

mijn gevoel niet goed.” Ze ging voor mij staan, sloeg haar armen om mijn nek en 

kuste mij innig. “Het is goed”, zei ik. “Het is ook geen probleem”, zei ik. 

“Eigenlijk Helena, is het precies wat ik zelf ook voor ogen heb, want ook ik ben 

getrouwd en heb twee jongens.” Ze keek mij aan en zei: “Je moet me alles over 

ze vertellen.” Ik glimlachte en knikte. “Kom, pak je spullen, dan kunnen we onze 

tweedaagse reis beginnen.” Helena stopte een aantal dingen in haar tas en we 
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verlieten haar kamer. Toen we in de auto zaten en op weg waren naar mijn huis 

zei ik tegen Helena: “Je vroeg mij of ik nog wel eens aan je dacht of aan je heb 

gedacht. De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik niet dagelijks aan jou 

heb gedacht, zoals jij aan mij, maar ik heb een verrassing voor je als we straks 

bij mij thuis zijn. Het is een bewijs dat mijn verblijf met jou in Finland nooit 

meer echt uit mijn systeem is verdwenen.” “Je maakt me nieuwsgierig.” “Toch 

ga ik het je niet vertellen”, zei ik. “Je zult geduld moeten hebben en ik ben 

benieuwd hoe je erop zal reageren.” Dank zij mijn navigatiesysteem waren we 

snel de stad uit en draaiden we de snelweg op in de richting van de plaats waar 

ik woon. Toen we op de snelweg waren vroeg ik Helena: “Ben je gelukkig?” Ze 

aarzelde een tijdje en zei: “Nu ben ik heel erg gelukkig.” Ik keek haar even aan 

en er lag een hoop triestheid en verdriet in haar ogen. “En jij, Richard?” “Ook ik 

ben nu heel erg gelukkig.” “Zullen we dat hoofdstuk dan maar laten rusten?”, zei 

ze. “Ik wil het hebben over jou en mij, over toen en nu en er zijn andere dingen 

waar ik graag met jou over wil praten, eigenlijk met jou over moet praten.” 

“Ook jij, Helena, maakt mij nu nieuwsgierig. Een half uur later parkeerde ik 

voor mijn huis en stapten wij uit. Ik zei tegen Helena dat ze niet moest 

schrikken als ze bij mij naar binnen zou gaan. Ik opende de voordeur en ging 

via de hal de gang in. Sam kwam blij uit de kamer en begroette mij en Helena, 

even uitbundig als altijd. “Oh” zei Helena “een blonde labrador.” “Ja”, zei ik “en 

hij heet Sam.” “Echt waar?” “Sam is mijn dagelijkse herinnering aan een verblijf 

van zevenentwintig jaar geleden met jou in de bossen in het noorden van 

Finland. Sam doet mij herinneren aan de twee mooiste maanden van mijn leven 

met de mooiste en de liefste vrouw die ik ooit heb gekend.” Helena had vocht in 

haar ogen en zei: “Hij lijkt op onze Sam.” “Ja, dat doet hij, alleen had onze Sam 

een zwarte neus en heeft mijn Sam een roze neus, maar verder zijn het twee 

druppels water.” Helena pakte een zakdoekje en snoot haar neus. “Gaat het, 

lieve Helena?” Ze knikte en zei dat het ging. Ik nam haar jas aan en maakte twee 

koppen koffie. Ik liet haar mijn huis zien en foto’s van mijn vrouw en mijn 

kinderen. Verder zei ik haar dat ze het computerhoekje goed in zich op moest 

nemen, zodat ze voortaan zou weten waar ik zat, als ik met haar mailde of met 

haar zou gaan ‘msn’en. Naast mijn computerbureau stond een schildersezel met 

daarop een schilderij dat ik net had afgerond. De vernis was eigenlijk pas sinds 

een paar dagen droog. Het was een bosgezicht en ik had het uit mijn hoofd 

geschilderd op een groot doek. Helena vond het prachtig en ze kon zich er 

nauwelijks van losmaken. Steeds opnieuw vertelde ze me hoe mooi ze het vond.  

 

Anderhalf uur later zaten we weer in de auto en waren op weg naar de kust om 

een paar uur langs het strand te zwerven. 
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Toen we bij de kust aankwamen was de wind aangewakkerd en stond er een 

behoorlijke, gure bries. “Is het niet te koud voor je, Helena?” Ik had thuis nog 

even twee van mijn truien in een plastic tas gestopt en die achter in mijn auto 

gegooid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik bood haar een trui aan die ze in de auto aantrok. Ook ik deed een trui aan en 

zo waren we extra beschermd tegen de gure zeewind. Helena was blij met de 

trui en zei dat ik nog altijd net zo goed voor haar zorgde als toen die twee 

maanden in Finland. We ploeterden door het mulle zand en liepen naar de 

branding. Daar was het zand harder en liep het makkelijker. Helena sloeg haar 

arm om mijn middel en drukte zich tegen mij aan. Ook ik sloeg mijn arm om 

haar heen. “Niet te koud?” vroeg ik. Ze schudde haar hoofd dat ze het niet koud 

had. “En nu, lieve Helena, vertel me wat je hebt te vertellen en vraag me wat je 

mij hebt te vragen.” 
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Hoofdstuk 19 

 

 

 

Helena begon te praten. Ze begon over ons verblijf van zevenentwintig jaar 

geleden hier vele honderden kilometers vandaan. Ik heb je in het verleden mijn 

verhaal verteld. Mijn verhaal van mijn zoektocht naar het begrijpen van het hoe 

en het waarom van alle ellende in de wereld. Ik heb je verteld hoe mijn 

spirituele reis is verlopen en wat dat voor mij heeft betekend. Ik heb je verteld 

over mijn ervaring op die koude februarimorgen bij het meer van het huis van 

mijn ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb je verteld wat mij dat heeft opgeleverd en wat dat heeft betekend voor 

mij toen ik de inzichten kreeg die ik je allemaal heb verteld. We hebben daar 

over gepraat en gepraat. Ik vertelde je hoe ik zag, overal en telkens weer, hoe 

het verdriet en de angst het leven van de mensen iedere seconde van hun leven 

regeert en voor hun bepaalt dat ze bang zijn en bang blijven, wanhopig zijn en 

wanhopig blijven. Ik heb je verteld dat ik het gevoel had, dat die ontwikkeling 
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in de toekomst alleen maar zou gaan toenemen. Ik heb je verteld hoe de 

mensen steeds meer last zouden gaan krijgen van angst en hoe ze daardoor 

steeds wanhopiger zouden worden. Ik ga je uitleggen dat ik gelijk heb gehad en 

waaraan ik dat kan vaststellen. De veren, waar we het toen over hebben gehad, 

zijn verder uitgetrokken. Je ziet steeds vaker dat de veel te ver uitgetrokken 

veren bij mensen met een klap terugspringen en hoe die mensen dan volkomen 

ingestort en compleet gestrest niet meer in staat zijn om te werken. Je ziet 

steeds meer mensen verdwijnen naar de andere kant van het leven en hun heil 

zoeken in alcohol en drugs. Kortom, de angst neemt toe, de stress neemt toe, de 

wanhoop neemt toe en de mensen worden steeds zieker.” “Helena, je hebt 

gelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook ik neem dat waar en praat er op mijn werk nog wel eens met collega’s over. 

De veranderingen in de maatschappij gaan snel. De mensen worden steeds 

wantrouwender en steeds intoleranter. Het wordt steeds meer een 

maatschappij waar ieder voor zich moet zorgen en waar wij maar hopen dat 

God dat voor ons allemaal zal doen. De banden worden duidelijk zichtbaar, 

harder en harder opgepompt. Overal zie je om je heen ventielen de veel te hoog 

opgelopen stoom afblazen.” “Jij ziet het dus ook, Richard?” “Ja, maar collega’s 

van mij zien het ook.” We liepen al pratend en hangend tegen de wind, verder. 
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Na een uur lopen, kwam er een strandtent in zicht, die tegen de duinen was 

opgebouwd. “Een restaurant, daar kunnen we wat eten, heb je honger Helena?” 

“Ja zeker, ik heb behoorlijke honger.” “Kom, dan gaan we naar binnen en ons 

eens even tegoed doen aan een heerlijke lunch.” Het was binnen lekker warm 

en we namen plaats aan een tafeltje bij het raam, met zicht over het strand en 

de branding. Het was niet druk nu in oktober. Dit was wandelweer voor de 

‘diehards’ onder de wandelaars en de ‘zee-aanbidders’. De serveerster kwam 

langs en we bestelden een uitgebreide lunch maar eerst namen we een warme 

kop koffie. Toen de koffie kwam, pakte ik de schoudertas die ik had 

meegenomen en zei tegen Helena dat ik een geschenk voor haar had. Ik vroeg 

haar of ze haar ogen wilde sluiten. Ze voldeed aan mijn verzoek en ik haalde uit 

mijn tas het oude schriftje waar wij zevenentwintig jaar geleden al onze 

aantekeningen in hadden gemaakt. Ik legde het schriftje voor haar op tafel en 

zei dat ze haar ogen weer kon openen. Ze zag het schriftje liggen en sloeg haar 

handen voor haar mond. Ze was even uit het veld geslagen. Ze begon erin te 

bladeren, van voren naar achteren. Iedere bladzijde bekeek ze uitvoerig en hier 

en daar las ze een stukje van wat wij er toen in gekrabbeld hadden. Ik vertelde 

haar dat ik het schriftje zevenentwintig jaar had bewaard en dat ik het nu niet 

meer nodig had. Ik vroeg haar of zij het de rest van haar leven wilde bewaren. 

Ze liet haar hoofd tegen mijn schouder zakken en de tranen stroomden over 

haar wangen. “Ongelooflijk”, zei ze. “Iedere dag van die twee maanden komt 

hier weer mee naar boven.” Ik had hier en daar ook opgeschreven hoe gelukkig 

ik was geweest als wij weer zo’n fantastische nacht hadden beleefd. “Lieve 

Helena, het is nu van jou, ik heb het niet meer nodig en ik ken iedere regel uit 

mijn hoofd, dus het is nu van jou.” Ze kuste me en ik kuste haar. Toen ze weer 

een beetje tot bedaren kwam, zei ze dat dit het mooiste geschenk was dat ik 

haar kon geven. “Bewaar het goed”, zei ik. Ze zei dat ze dat zeker zou doen. Het 

eten werd gebracht en we begonnen te eten. Ik pakte het schriftje en bladerde 

er doorheen en ja daar stond wat ik zocht. “Lieve schat, hier staat het. Vertel me 

nu wat je me te vertellen hebt. Ik weet zeker dat het te maken heeft met mijn 

belofte.” Ik las haar voor wat ik haar toen gezegd had. ‘Ik ga jou helpen, linksom 

of rechtsom, vooruit of achteruit, ik zou het niet weten, maar ik ga jou helpen’. 

“Hoe kan ik jou helpen? Wat wil je dat ik voor je ga doen?” Helena begon te 

vertellen. “Het is tijd, Richard. Het is tijd om de wereld te vertellen dat het zo 

niet langer door kan gaan. Ik heb het gevoel dat er niet zoveel tijd meer over is. 

De mensen moeten gaan begrijpen dat de dingen niet zo horen als ze denken en 

vinden dat ze horen. Al onze angst, al ons verdriet en al onze wanhoop is niet 

vanzelfsprekend. Het hoort er niet nu eenmaal gewoon bij. Het is niet juist dat 

het nu eenmaal niet anders is. Het hoort niet zo.” “Dat weet ik, Helena.” 
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“Richard, jij weet het en ik weet het, maar de wereld moet het gaan weten. Ik 

heb geprobeerd het op te schrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb geprobeerd er een boekje van te maken, maar het is mij niet gelukt. Ik 

kan het niet. Ik weet niet hoe ik het zodanig kan brengen dat de mensen het 

kunnen begrijpen en dat het ook nog leesbaar is. Jij kunt het wel. Jij bent een 

kunstenaar. Ik vraag je om een boekje te schrijven waardoor het komt dat alles 

fout gaat in het leven van de mensen. Waarom de mensen leven in angst en 

wanhoop. Hoe het komt dat de mensen allemaal ziek worden en dat het niet zo 

hoort. Dat het niet allemaal vanzelfsprekend is. Wil je dat doen?. Wil je dat 

proberen?” “Lieve Helena, ik ben geen kunstenaar en als je mij dat etiket wilt 

opplakken dan ben ik nog altijd een schilder en geen schrijver. Je schat me te 

hoog in.” “Lieverd, jij bent mijn enige hoop. Die twee maanden zijn niet voor 

niets geweest. Wat wij hebben beleefd, moet de wereld ook weten.” Wauw”, zei 

ik, “wat wij hebben beleefd, moet de wereld ook weten. Stop maar Helena, Ik zal 

het doen. Ik ga het doen. Je hebt me al een idee gegeven en eigenlijk ligt het 

boek al in mijn hoofd.”  

 

Helena keek verbaasd. “Meen je dat, weet je al hoe je het moet gaan doen?” Ik 
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glimlachte en zei: “Ja. Ik weet hoe ik het ga doen en pas op, ik ben geen schrijver 

maar ik ben wel waanzinnig gedreven. Helena, het boek gaat er komen.” 

Opnieuw kreeg ik een dikke kus van Helena en ze straalde. “Dank je”, zei ze. 

“Wanneer is het klaar, wanneer kan ik het lezen?” “Ik beloof je dat ik je binnen 

drie maanden het manuscript zal toezenden.” “Wauw”, zei ze. We genoten 

verder van onze lunch en praatten over onze kinderen, over ons werk en wat 

we verder zoal in het leven deden. Daarna kleedden we ons weer goed aan en 

vervolgden onze wandeling langs het strand. De wind was gaan liggen en de 

zon kwam er nog een klein beetje door. Helena genoot van deze wandeling. 

 

We liepen de hele verdere middag langs het strand en de branding en gingen zo 

nu en dan even op het strand zitten om nog een beetje te genieten van de zon 

en even uit te rusten. Tegen zes uur waren we terug bij de auto en trokken onze 

truien uit. We waren inmiddels best behoorlijk verkleumd. Ik startte de motor 

en deed de verwarming aan. De auto werd snel warmer en ik zei tegen Helena. 

“En nu even zien waar we gaan eten.” Ik pakte mijn pda’tje, het kleine 

handcomputertje waar mijn navigatiesysteem op draait en zocht waar zich 

restaurants in de buurt bevonden. “Er zijn drie restaurants in deze omgeving en 

we rijden langs alle drie en we kiezen dat restaurant, dat het gezelligst lijkt.” 

“Wat ze tegenwoordig allemaal niet kunnen”, zei Helena. “Weet je nog, Helena, 

wat jij vertelde over de kracht van de wetenschap. Een kracht die geen kracht is 

en ons in elk geval niet geeft wat wij zoeken. We zoeken rust, liefde en vrede en 

de wetenschap is niet in staat om ons dat te schenken. Straks zit jij weer in 

Finland en ik hier in Nederland. Straks kunnen wij iedere dag met elkaar 

communiceren. Op het moment dat ik mijn boodschap naar jou verstuur, heb jij 

het al binnen. Het digitale tijdperk brengt de mensen dichter bij elkaar. Afstand 

en tijd bestaan niet meer. Ik kan je straks bellen in Finland met mijn mobiel, 

terwijl ik hier langs het strand loop. Ik kan je ook een sms’je sturen, dat je dan 

op je gemak kunt lezen en later kunt beantwoorden. Als ik thuis ben, kan ik met 

je msn’en en we kunnen er ook nog een camera bijzetten, zodat we elkaar nog 

zien ook. Fantastisch die wetenschap. Het brengt de mensen dichter bij elkaar 

en ze hoeven niet meer op antwoord te wachten, want dat komt meteen. Toch 

is de eenzaamheid groter dan hij ooit geweest is. Toch staan de mensen verder 

van elkaar dan ze ooit gestaan hebben. Toch is er meer wantrouwen ten 

opzichte van elkaar dan er ooit geweest is. Het lijkt wel of de technische 

wonderen het leven, het hart en de ziel uit de mensen haalt.” “Je hebt gelijk, 

Richard, maar het blijft tweeslachtig. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ontzettend 

dankbaar ben dat ik straks al die middelen kan gebruiken om met jou in contact 

te kunnen komen en dat dagelijks of meerdere keren per dag.” “Ja, Helena, ik 

ben dat met je eens. Misschien realiseren wij ons nog eens dat de wetenschap 



183 
 

slechts een middel is en nooit een doel kan zijn. Misschien is dat een soort 

gulden middenweg, want ik gebruik nu natuurlijk ook mijn auto en mijn pda’tje, 

maar het zijn voor mij geen heilige koeien. Als ik morgen zonder moet, ben ik er 

in één minuut aan gewend. Ik wil mij er niet van afhankelijk maken. De basis 

van het leven, de basis van het geluk, de basis van vrede en liefde liggen niet in 

alle wetenschappelijke uitvindingen en alle wetenschappelijke wonderen. Waar 

blijf je als je ze morgen niet meer hebt? Waar zijn dan al jouw zekerheden?”. We 

reden inmiddels het parkeerterrein van het eerste restaurant op. Het zag er zo 

gezellig uit dat we besloten om maar naar binnen te gaan. Het liep tegen half 

zeven. Het diner was heerlijk. Helena genoot en we haalden samen 

herinneringen op van zevenentwintig jaar geleden. “Morgen zien we elkaar nog 

de hele dag, Richard. Ik weet niet of ik je daarna ooit nog zal zien. We zullen 

met elkaar contact houden en daardoor alles van elkaar weten, maar ik weet 

niet of wij elkaar ooit nog zullen zien.” “Als jij dat zegt, Helena, baart mij dat 

zorgen. Je hebt een gave om de toekomst aan te voelen. Het is of de Tao jou 

stukken van de toekomst laat zien. Ik word niet blij van jouw opmerking, maar 

toch heb ik er op dit moment wel rust en vrede mee. Wij hebben iets samen, ik 

weet niet wat het is en ik weet niet wat voor naam ik eraan moet geven. Het is 

iets wat over alle grenzen heengaat. Wat zonder afstand en zonder tijd is. Dat 

geeft me rust en dat geeft me vrede. Dat wat jij met mij en ik met jou heb, is iets 

wat voor ons alleen is. Ik weet dat. Ik voel dat. Het is los van ieder gevoel van 

bezit en toch kom ik nooit meer van je los. Het voelt of dit al duizenden jaren 

geleden zo was en of het over duizenden jaren nog steeds zo zal zijn, dus is het 

goed. Ik kan ermee leven.” “Ik ook, Richard. Ook ik heb er vrede mee, maar 

beloof je me wel dat je me alles zult melden van jou? Alles. Ik wil weten of je je 

fijn voelt en ik wil weten wanneer je verdriet hebt. Ik wil alles weten.” “Ik zal 

jou alles melden, Helena, alles, als jij belooft mij op de hoogte te houden van 

alles van jou.” “Ik beloof het”, zei ze. Om half tien verlieten we het restaurant en 

om tien uur waren we bij het hotel van Helena. Ik ging nog even met haar mee 

naar haar hotelkamer en daar liet Helena nog twee koppen koffie brengen. Om 

half elf nam ik afscheid van haar en koerste op huis aan. 
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Hoofdstuk 20 

 

 

 

De volgende morgen om kwart voor zeven parkeerde ik weer vlak naast de 

ingang van het hotel en Helena stond al weer klaar in de hal. We begroetten 

elkaar en ik vroeg haar of ze goed geslapen had. “Ik heb geweldig geslapen, 

zeker na die hele middag in de wind aan het strand.” We gingen naar de eetzaal 

en genoten van het ontbijt met koffie. “Wij hebben samen heel wat koppen 

koffie weggewerkt, Helena, besef je dat?” Ze moest erom lachen. “Je drinkt het 

nog net zoals toen.” “Zo is het het lekkerst”, zei ze. “Waar gaan we vandaag 

naartoe?” “We gaan naar de Veluwe. Daar liggen onze mooiste bossen, 

heidevelden en zandverstuivingen. Ik heb op het internet een wandelroute 

uitgekozen, die erg mooi moet zijn. De weersvoorspellingen zijn beter. Vandaag 

hebben we zon. Het wordt wel koud maar daar kunnen we ons op kleden. We 

sluiten jouw bezoek van twee dagen af met een herinnering aan de bossen van 

Finland. Ze zijn hier niet zo overweldigend, maar op onze eigen manier is ook 

dit een prachtig stukje natuur. Je zult ervan genieten.” “Ik ben benieuwd”, zei 

ze. Om half negen gingen we naar de kamer van Helena om nog wat spulletjes 

te halen. “Ik heb geen dikke trui bij me”, zei Helena. “Denk je dat ik die nodig 

heb?” “Ja, die heb je nodig, dus heb ik mijn trui weer voor je meegenomen.” 

“Wat ben je toch lief”, zei ze en ze sloeg haar armen om mij heen. Zo bleven we 

een paar minuten staan en we kusten elkaar. “Dat worden dan weer twee 

jassen vandaag, want jouw trui, Richard, is voor mij als een jas.” “Als hij je maar 

warmte geeft.” “Dat doet hij zeker.” We gingen naar mijn auto en reden weg, 

richting Veluwe. “Hoe lang is het rijden?” “Ongeveer een uur.” De drukte op de 

wegen viel gelukkig mee en na iets meer dan een uur reden we een 

parkeerterrein op bij een restaurant, waar, volgens het internet, de 

wandelroute begon. “Wat dacht je, Helena, een kopje koffie om het niet te 

vergeten?” Helena glimlachte en zei: “Graag.” Ik nam de plastic zak met de twee 

dikke truien mee, zodat we die binnen konden aantrekken. We namen plaats 

aan een tafeltje en bestelden twee koppen koffie met appelgebak en slagroom. 

We zaten in het achterste deel van het restaurant en hadden door het raam een 

prachtig uitzicht over het heideveld waar het restaurant aan lag. In het 

restaurant kon ik een beschrijving van de wandelroute krijgen. We gingen naar 

buiten en staken de weg over. Daar begon de wandeltocht die ons de bossen in 

voerde. Na tien minuten waren we al een behoorlijk stuk van de autowegen 

verwijderd en viel het op hoe stil het was. 
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Het bos was prachtig. Het weer was mooi, koud maar zonnig. Helena pakte mijn 

hand en we liepen verder. “Heb je nog over het boek nagedacht dat je beloofd 

hebt te maken?” “Ja, Helena, ik heb erover nagedacht en eigenlijk ligt het al 

helemaal in mijn hoofd. Het is slechts een kwestie van opschrijven. Ik heb in het 

verleden nogal wat aantekeningen gemaakt op mijn computer en ik denk dat ik 

die er goed bij kan gebruiken. Ik zal ze hier en daar wat aan moeten passen, 

maar volgens mij is het een kwestie van doorwerken en dan moet het in drie 

maanden te doen zijn.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wat ga je opschrijven en hoe ga je het beschrijven? Hoe ga je het brengen? Mag 

ik het al weten?” “Nee, lieve Helena. Ik houd dit als een verrassing voor jou. Ik 

ben benieuwd hoe je zult reageren als het klaar is en je het hebt gelezen. Ik 

hoop alleen dat ik in staat ben om alles wat wij willen vertellen ook duidelijk en 

begrijpelijk over te laten komen.” “Daar twijfel ik niet aan. Ik weet zeker dat je 

dat gaat lukken.” “We zullen zien, maar ik zal mijn belofte van zevenentwintig 

jaar geleden nakomen en ik ga mijn best doen. Helena, toen je gisteren bij mij 

thuis was, heb ik je een schilderij laten zien dat jij volgens mij heel erg mooi 

vond.” “Je bedoelt dat bosgezicht? Ik vind dat prachtig. Er ligt de sfeer in van 

onze zwerftochten uit het verleden.” “Vind je het goed als ik je dat doek schenk? 
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Ik kan het voor je opsturen naar Finland. Zou je dat willen?” “Meen je dat, 

Richard?” “Ja, dat meen ik. Ze sloeg haar armen om mijn middel en drukte zich 

tegen mij aan. We kusten elkaar op een manier die deed denken aan de 

hartstocht van lang geleden. “Richard”, zei Helena “ik hield van je, ik houd nog 

altijd evenveel van je en ik zal altijd van je blijven houden.” “Dat geldt ook voor 

mij, Helena.” Ik legde mijn handen om haar gezicht en zei: “Ik stuur het 

schilderij naar je toe.” “Dank je”, zei Helena. We liepen verder. “Is er nog iets 

waar je over zou willen praten, ik bedoel voor het verhaal, iets wat belangrijk 

is, iets wat er echt in zou moeten?” “Ja”, zei Helena, het volgende is belangrijk. 

Het is belangrijk, omdat het een facet is van deze tijd en omdat het één van de 

redenen is waarom het niet goed gaat en eigenlijk steeds slechter gaat. Het is 

iets wat we ons moeten gaan realiseren en wat we zouden moeten gaan 

veranderen. Het is tegenwoordig een tijd van presteren, presteren en nog eens 

presteren.” Ik knikte en zei dat ik dat op mijn werk erg goed kon merken en dat 

de prestatie de afgelopen jaren een belangrijke en eigenlijk een steeds 

belangrijkere rol was gaan spelen in onze maatschappij waardoor de race van 

het leven steeds meer een ratrace was geworden en er steeds meer mensen 

afvielen, omdat ze de snelheid niet meer konden bijhouden. “Wat is het dat je 

specifiek over prestaties zou willen zeggen?” Op dezelfde manier van 

zevenentwintig jaar geleden haalde Helena diep adem, ordende haar geest en 

begon te praten.  

 

“Met alles wat wij willen in het leven, waarvan wij dus vinden dat dat in ons 

leven moet gebeuren, scheppen wij de illusie dat het leven ook zo is als wij 

vinden dat het zou moeten zijn, dus ook voor zover het het handelen van 

andere personen betreft. Omdat wij zullen beleven wat wij vinden, wordt voor 

ons deze wereld gebouwd. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de wereld zo is 

als wij hem beleven, creëert dat bij ons verwachtingen van hoe de dingen dus 

moeten gebeuren. Deze verwachtingen scheppen weer teleurstellingen, omdat 

ze niet vervuld zullen worden, omdat ze nooit vervuld kunnen worden. Denken 

komt tot stand door dat wat we willen en dus door dat wat we vinden. Denken 

schept een illusie waarin we zullen beleven wat we vinden. Denken, vinden en 

de overtuigingen die wij hebben, veroorzaken dus een ernstige figuurlijke, 

mentale ziekte van de zintuigen, met name van de ogen. Dit betekent dus dat 

iedereen zijn eigen illusie beleefd, dus zijn eigen waarheid. En omdat iedereen 

zijn eigen waarheid beleeft, betekent dit dus dat er geen waarheid bestaat. Als 

er geen waarheid bestaat, bestaat er dus ook geen onwaarheid. Als er geen 

onwaarheid bestaat, bestaat er dus ook geen leugen. Als er geen waarheid 

bestaat, bestaat er dus ook geen oordeel. Als er geen leugen bestaat, kunnen wij 

dus ook niet veroordelen. Als wij dit allemaal gaan beseffen, bestaat er dus ook 
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geen strijd. Als er geen strijd bestaat, bestaat er dus ook geen angst. Als er geen 

angst bestaat, bestaat er dus uitsluitend liefde. Als er liefde bestaat en iedereen 

leeft in liefde, is er vrede op de wereld. Niets maar dan ook niets in het leven is 

dus wat het lijkt te zijn en daarom kan er dus niet veroordeeld worden en kan 

er geen intolerantie zijn, maar uitsluitend tolerantie, acceptatie en bevestiging. 

Vanuit deze bevestiging, bevestiging voor ieder mens, kan er dus uitsluitend 

een door iedereen gedragen energieveld zijn waarin, gedragen door de kracht 

van liefde, iedereen zijn eigen creativiteit en de creativiteit van een ander kan 

gebruiken om zelf zijn meest verheven visioen te verwezenlijken. 

 

Presteren is een begrip dat erg belangrijk is in onze maatschappij. Presteren is 

een begrip waar goed en fout aan vastgeplakt zit. Je kunt alleen maar op twee 

manieren presteren, goed of niet goed. Aan presteren zitten dus de volgende 

doelstellingen vast. Deze zijn goed, beter, best. Presteren is er dus op gericht 

om ervoor te zorgen dat je beter bent dan een ander. Het is dus gericht op 

afsplitsing. Afsplitsing leidt tot angst. Angst leidt tot ziekte en wanhoop. Een 

maatschappij die gericht is op prestaties is dus een samenleving die gebouwd is 

op angst. Angst waar wanhoop en ziekte uit voortkomen. Een maatschappij die 

gericht is op presteren en waarvan iedereen denkt dat het zo hoort en die de 

gevolgen in die samenleving voor lief neemt met de opmerking 'het is nu 

eenmaal niet anders' en 'wat doe je eraan', zal onherroepelijk, wanneer de 

veren te ver zijn uitgetrokken, na het moment dat alle veren met een klap zijn 

teruggeknald, omvallen en instorten. Presteren en de gevolgen daarvan liggen 

ook in de intermenselijke relaties. In een relatie presteren, om dus te proberen 

te voldoen aan wat een ander wil, kan dus ook alleen maar leiden tot 

afsplitsing, omdat je hier probeert een betere prestatie neer te zetten dan je 

kunt en misschien in je hele wezen ook wilt. Hier volgt dus een afsplitsing van 

je eigen zelf, van je wezenlijke ik en dat leidt dus ook per definitie weer tot 

angst, ziekte en chaos. Presteren in een relatie, door te voldoen aan de wensen 

van een ander en je daardoor af te splitsen van jezelf, is dus niet verenigbaar 

met welke vorm van liefde dan ook, hoe onze cultuur er ook op aandringt dat 

wij op alle fronten, in de studie, in de sport, op het werk en in de 

intermenselijke relaties moeten presteren, presteren en nog eens presteren. Dit 

is onjuist en gebaseerd op een verkeerd uitgangspunt. We zullen presteren, we 

moeten presteren tot we erbij neervallen. Neervallen doen we op dit moment 

dan ook en wel op alle genoemde fronten en wel bij bosjes tegelijk. ‘Presteer 

dus niet ten opzichte van elkaar maar bevestig elkaar’. In de bevestiging ligt 

geen afsplitsing opgeslagen maar het streven naar eenwording, en dus naar 

eenheid. Streven naar eenheid en liefde ligt binnen handbereik van ieder mens.  
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Presteren is gelijk aan twijfel. Twijfel is dodelijk. Twijfel is gelijk aan geloven en 

geloven is krachteloos, maar geloven kan worden omgebogen tot weten. 

Iemand die moet presteren zal dus alleen maar bevestigd worden in zijn twijfel 

en iemand die bevestigd wordt door een bevestiging van een ander, zal alleen 

maar bevestigd worden in dat wat hij kan, in dat wat hij doet. Hij zal bevestigd 

worden en daardoor zal hij gaan geloven in zichzelf en daardoor zal hij gaan 

weten wat hij kan en daardoor zal hij gaan weten wie hij is. Daardoor is 

presteren te verwerpen en bevestiging van alles en iedereen het enige wat door 

iedereen toegepast zou moeten worden in deze wereld. Als bevestiging 

vanzelfsprekend wordt, wordt ook de 'zelfbevestiging' vanzelfsprekend. Als 

deze zelfbevestiging vanzelfsprekend wordt, leren we de kracht van 'het zelf', 

van ‘ons zelf’ kennen. Als we de kracht van onszelf leren kennen, leren we de 

kracht 'van binnen' kennen. Als we de kracht ‘van binnen’ leren kennen, weten 

we dat alle oplossingen van binnen liggen. Dan hoeven wij geen oplossingen 

meer buiten onszelf te zoeken. We zijn dan ook in staat om onszelf van 

binnenuit te genezen. We hebben dan geen invloed van buiten meer nodig. 

Deze invloed van buiten geneest ons niet, maar probeert de gevolgen van het 

'uit balans' zijn te verzachten, maar wij blijven uit balans. Bevestiging is de 

basis van al het handelen, van alle creativiteit. Bevestiging geeft voor ieder die 

bevestigd wordt, draagkracht. Bevestiging doet mensen handelen, niet vanuit 

het principe van prestatiedrang maar vanuit het principe van creativiteit.  
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Bevestiging geeft een gebundelde kracht, een kracht gebaseerd op steun en 

draagkracht van anderen, dus op basis van eenheid, dus op basis van liefde, 

terwijl presteren een kracht is die gebaseerd is op afsplitsing en dus slechts 

gedragen wordt door angst.” 

 

“Helena, dit zal ik onthouden en opnemen in het boek. Heb jij altijd kunnen 

leven volgens jouw eigen principes, volgens alles wat je mij in het verre 

verleden hebt verteld? Is jou dat altijd gelukt?” “Nee, Richard. In het begin 

dacht ik dat ik dat zou kunnen. Ik voelde mij in zeker opzicht onkwetsbaar, 

omdat ik begreep hoe de dingen werken. Maar later in mijn leven, in periodes 

dat ik het zwaar had en veel verdriet had, bleek dat ik het niet altijd kon 

volhouden. Het is vechten tegen een kracht die vaak te groot is. Om deze weg 

alleen vol te houden is bijna niet mogelijk. De wereld is gebaseerd op de oude 

principes van afsplitsing en het is vrijwel niet mogelijk om daar altijd vrij van te 

zijn. Situaties en omstandigheden kunnen je opnieuw terugtrekken in deze 

wereld waar de oude wetten heersen. Soms kost het veel moeite om hier dan 

weer van los te komen. Wel is het mogelijk om terug te keren naar de nieuwe 

wereld en daar weer op te laden. Hoe meer mensen handelen volgens de 

wetten van eenheid, hoe makkelijker het wordt voor het individu om, gedragen 

door anderen, te kunnen leven volgens deze wetten.” Inmiddels liepen we op 

een plek waar ik Helena attent maakte op een stuk prachtige natuur. Weer was 

ze het met mij eens, we bleven even staan en ze genoot met mij van de 

schoonheid van deze natuur. 

 

Helena vervolgde haar verhaal. “Hoe je leeft heeft alles te maken met de keuzes 

die je maakt. Waar kies je voor? Waartoe ben je in staat om te kiezen? Welke 

etiketten plak je op welke gebeurtenissen? Dit heeft ook weer te maken met de 

kenmerken van je eigen karakter en hoe groot de maatschappelijke druk is om 

je te dwingen in een bepaald keurslijf mee te lopen. Soms is het een kwestie van 

levensbehoud om wel of niet mee te gaan. Het maken van keuzes in het leven 

blijft niet eenvoudig, maar hoe meer je gaat voelen hoe de dingen werken, hoe 

makkelijker je ermee om kan gaan. Hoe meer mensen aanvoelen dat de wetten 

van afsplitsing niet werken, hoe meer je gedragen wordt door de kracht van de 

massa. Als je je blijft realiseren dat het enige wat telt dat is, wat je erover voelt. 

Als je je blijft realiseren dat niets, maar dan ook niets in het leven is, wat het 

lijkt te zijn en dat er dus geen waarheid, geen unieke waarheid is. Als je je blijft 

realiseren dat de dingen zoals ze nu gaan niet zo horen te gaan en niet 

vanzelfsprekend zijn, dat angst, verdriet, pijn, ziekte, chaos en wanhoop nou 

eenmaal niet gewoon bij het leven horen, en als steeds meer mensen dit zich 

zouden gaan realiseren, dan zou dat de doodsteek kunnen zijn voor deze oude 
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wereld en kan er misschien een nieuw tijdperk aanbreken. Dat”, zei Helena “is 

eigenlijk de kern van wat ik wil vertellen. Ik voel dat het nodig gaat worden dat 

iemand dat in de wereld zet, er moet een kentering komen, want het gaat 

steeds sneller en steeds heftiger de verkeerde kant op. Mensen raken steeds 

meer op drift en steeds meer volkomen in de stress. Mensen reageren steeds 

heftiger in hun wanhoop die over alle grenzen heen is gegroeid. De intolerantie 

tussen de mensen wordt steeds groter en gaat om steeds meer dingen. 

Bevolkingsgroepen en religies staan vijandiger tegenover elkaar dan zij ooit 

gedaan hebben. Terrorisme is een begrip dat wij al bijna gewoon gaan vinden. 

Het is nou eenmaal niet anders. Het hoort er al bijna gewoon bij. Terrorisme is 

gebaseerd op angst, angst die is gebaseerd op gevoelens van afsplitsing, 

afsplitsing die moet worden omgezet in gevoelens van eenheid. Steeds meer 

mensen vluchten in drank en verdovende middelen en maken hun eigen leven 

en dat van anderen kapot. Meer kan ik er niet aan toevoegen. Jij weet wat ik 

bedoel, Richard, omdat ook jij jouw reis gemaakt en volbracht hebt. Vorm alles, 

maar dan ook alles waar wij over gepraat hebben, toen en nu, zodanig tot 

woorden dat het een boekje wordt, dat de mensen kunnen begrijpen. Misschien 

zal bij een groep het besef gaan komen dat er een kentering in onze wereld 

moet komen en dat er een nieuwe tijd moet gaan aanbreken. Richard, ik heb 

voor het boekje slechts één verzoek, wil je het volgende stukje opnemen als 

conclusie. Het is een stukje dat jij mij vertelde in Finland om mij aan te geven 

dat je wist en begreep wat ik je had verteld. Dat heeft me altijd kracht gegeven. 

Je hebt het toen zo kernachtig gezegd, dat ik wist dat je het begreep, zo hoop ik 

dat ook anderen het zullen gaan begrijpen.” Helena haalde het schriftje uit haar 

schoudertas en zei dat ze alles wat erin stond geschreven gisteravond in bed 

had gelezen en dat het haar heel veel emoties had opgeleverd. Ze bladerde naar 

de laatste bladzijden en las mij het volgende voor.  

 

“Zolang je bent wie je niet bent en dus niet bent wie je wel bent, zal je nooit 

worden wie je wel bent en zolang je bent wie je niet bent, zal je nooit de kracht 

voelen van het zijn van wie je wel bent en zolang je bent wie je niet bent zal je 

alle ellende dragen van diegene die je niet bent, omdat je niet die bent die je wel 

bent. Aangezien je uitsluitend diegene kunt zijn die je wel bent, omdat dat je 

enige bestemming is, omdat dat de enige natuurlijke weg is, is al het andere, 

zijn alle rollen die wij spelen van te zijn wie we niet zijn, vals en onecht. Zolang 

wij vals en onecht zijn door te zijn wie we niet zijn, is er dus onafgebroken 

ziekte, verdriet, angst, wanhoop en ellende in onze levens. Zolang wij zijn en 

blijven zoals we juist niet zijn, blijft deze situatie onveranderd. Pas als wij zijn 

wie wij wel zijn en blijven wie wij zijn, omdat wij zo horen te zijn, zullen al deze 

wantoestanden vanzelf oplossen. Maar pas dan en niet eerder. Het verdrietige 
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en ellendige is dat wij denken dat wij juist wel zijn wie we niet zijn en daardoor 

ons uiterste best blijven doen om te zijn wie we niet zijn en dat we denken dat 

het zijn zoals we niet zijn, zo hoort te zijn en het enige is wat volgens ons juist 

is, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Kies dus om slechts diegene te 

zijn die je bent en leg af om diegene te zijn die je niet bent en derhalve dus ook 

nooit en te nimmer kunt zijn. Je hebt dus niemand en niets nodig, alleen jezelf, 

ga terug naar jezelf en leg je ‘niet-zelf’ af, vind daar diep van binnen wie je bent 

en wat je bent en word heerser over je eigen leven, zonder angst, zonder pijn, 

zonder verdriet en zonder wanhoop. Ook jij bent dan in staat om te slapen 

zonder dromen en te ontwaken zonder zorgen.” 

 

Helena keek mij aan met tranen in haar ogen. Ik drukte haar tegen mij aan. Hier 

op deze plek, midden op de Veluwe, midden in een prachtig natuurgebied, 

versmolten tijd en afstand. Finland werd de Veluwe en omgekeerd en 

zevenentwintig jaar smolten samen tot één moment. Toen begreep ik dat ook 

tijd, plaats en afstand illusies zijn en in wezen dus niet bestaan. Ik pakte haar 

hand en we liepen langzaam verder en zo zwierven we die dag over de Veluwe, 

die was getooid in prachtige herfstkleuren. Helena zei: “Morgen zal een hele 

moeilijke dag zijn.” Ik knikte. “Maar we zijn elkaar niet meer kwijt”, zei ik. 

Helena glimlachte. “Nog een keer zou ik misschien wel niet overleven”, zei ze.  
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Het laatste stuk bos naar de auto was ook prachtig. Om vijf uur ’s middags 

waren we terug bij de auto. We zochten een gezellig restaurant op waar we de 

tijd konden nemen om te eten. Helena moest om acht uur op Schiphol zijn en 

zou om tien uur vertrekken. 

Ik vertelde haar dat ik bij haar zou blijven tot het moment dat ze in het vliegtuig 

zou stappen. Een paar uur later nam ik opnieuw afscheid van Helena. Opnieuw 

was het voor ons beiden een emotioneel moment. Tijdens het eten hadden we 

elkaar verteld dat wij allebei een gevoel hadden of we iets hadden volbracht, 

wat volbracht moest worden. Er was een klus geklaard, op, voor mij dan, het 

laatste stukje na. We hadden allebei het gevoel dat twee levens waren ingezet 

om te doen wat er gedaan moest worden. Twee levens, twee mensen die 

daarvoor hun strijd hadden gestreden en daar ervaringen voor hadden 

teruggekregen, die nu moesten worden ingezet. Toen Helena naar haar 

vliegtuig moest gaan, omhelsden wij elkaar en ik vertelde haar dat ik ondanks 

alles, vaak het gevoel en de wens had gehad, dat ik eigenlijk liever een grijze 

muis was gebleven. Ik realiseerde mij dat ik, doordat ik was veranderd, mensen 

was kwijt geraakt die het niet hadden begrepen en het mij kwalijk hadden 

genomen. Helena knikte en zei dat ook zij vaak dat gevoel had gehad. Maar ze 

vertelde me ook dat als wij allebei twee grijze muizen waren geweest en 

gebleven, wij elkaar niet in dit leven ontmoet zouden hebben. Toen ik mij dat 

realiseerde, begreep ik wat ze bedoelde en ik vertelde haar dat ik dat, boven 

alles, nooit had willen missen. Niet voor al het goud op deze wereld. We kusten 

elkaar en Helena verdween naar haar vliegtuig. 
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Hoofdstuk 21 

 

 

 

De volgende morgen kreeg ik om negen uur het eerste sms’je van Helena. Ze 

vertelde dat ze goed was aangekomen maar dat het toch wel heel laat was 

geworden en dat ze vandaag nog een vrije dag had genomen. Ze voelde zich 

tweeslachtig, aan de ene kant verdrietig en aan de andere kant blij. Blij om de 

twee dagen die we samen hadden kunnen doorbrengen en het gevoel dat in alle 

hevigheid opnieuw in haar brandde. Het gevoel van verbondenheid met mij en 

het besef dat ze me niet meer kwijt hoefde te raken. Ik stuurde een sms’je terug 

of het uitkwam als ik haar om twaalf uur even zou bellen. Ze was blij met het 

bericht en om twaalf uur spraken we elkaar even. Dat was het begin van ons 

digitale contact. Diezelfde avond begon ik het plan uit te werken voor het boek. 

De verslagen die ik zelf al had getypt in een Word-document, kon ik erin 

verwerken. Ze moesten bijgewerkt worden, maar het scheelde een hoop werk. 

Ik opende een nieuw document in Word en zocht naar een naam voor het 

verhaal. Al snel vond ik iets, dat voorlopig paste. Ik plakte eerst alle losse 

aantekeningen in één document en plakte ze toen in een goede volgorde. Toen 

schreef ik puntsgewijs op wat ik ongeveer voor ogen had, voor zover het de 

verhaallijn betrof. Tevreden sloot ik mijn computer af. Er was een begin 

gemaakt. Een paar dagen later liet ik het schilderij dat ik Helena cadeau had 

gegeven, inlijsten. Na een week was het klaar en toen ik het ophaalde was ik 

zelf verrast over het resultaat. Het was een 'bosgezicht' en het ademde erg de 

sfeer van Finland. Helena was daarom ook meteen gegrepen door het schilderij. 

"Het maakte herinneringen los", had ze gezegd. Ik stuurde het naar haar toe en 

drie dagen later kreeg ik om half een 's middags een telefoontje dat zij er zo 

ontzettend blij mee was en dat ze het een geweldig cadeau vond. Ze vroeg me 

ook of ik al begonnen was met het boek. Ze vertelde me dat ze steeds 

nieuwsgieriger werd en er absoluut alle vertrouwen in had. Ook vertelde ze me 

dat ze het niet kon laten om regelmatig in het schriftje van onze aantekeningen 

te lezen. Het trok haar en ze kon het niet loslaten. Door het te lezen en te lezen, 

kwamen de herinneringen van die twee maanden van haar leven weer volledig 

naar boven drijven. Dat is goed, vertelde ik Helena, want die herinneringen zal 

je nodig hebben. Ze vroeg me waarom dat zo was en ik vertelde haar dat ze 

geduld moest hebben. Het werd steeds moeilijker voor haar om te wachten tot 

het boekje klaar was. Voor zover ik al niet gedreven was om het verhaal af te 

maken, was Helena een enorme stimulans voor mij om onvermoeibaar door te 

gaan. Er gebeurde iets wat ik niet had verwacht. Ik werd gegrepen door het 
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schrijven. Ik raakte compleet in de ban van mijn verhaal. Er kwamen steeds 

meer herinneringen van die twee fantastische maanden in Noord-Finland naar 

boven, nu zevenentwintig jaar geleden. Ik kon niet meer stoppen met schrijven, 

maar wat af en aan nog veel lastiger was, ik kon mij niet meer losmaken van 

mijn verhaal. Als ik niet schreef, dan verbleef ik weer opnieuw en onafgebroken 

in het Finland van toen, samen met Helena. Vaak was dat prettig en soms was 

het erg afleidend, vooral als ik mij op andere dingen moest concentreren. 

Helena bleef mij vragen hoe het ermee stond en ze wilde graag weten hoe ik het 

aanpakte. Welke kant ging het verhaal op? Ik merkte dat ze geen idee had van 

wat ze kon verwachten. Hoeveel moeite het mij ook kostte, ik liet haar in het 

ongewisse. En zo vorderde het boek, langzaam, maar absoluut zeker. Ik 

realiseerde me dat het verhaal van Helena geïllustreerd zou moeten worden. Ik 

wilde er afbeeldingen bij hebben. Om een of andere reden vond ik dat erg 

belangrijk. Ik realiseerde mij nog iets, ik realiseerde mij dat ik dertig jaar 

geleden, ver voordat ik Helena leerde kennen, al de behoefte had gehad om een 

boekje te maken waarin ik wilde proberen de mensen aan te geven dat er meer 

was dan alleen maar verdriet en ellende. Ook dat boekje wilde ik toen van 

illustraties voorzien. Ik wist toen alleen nog niet hoe ik het aan moest pakken. 

Die wens van lang geleden, werd nu mijn realiteit en dat alles dankzij Helena, 

de vrouw in wie mijn ziel 'de ene' had herkend. Ik voel dat wij een tijdloze 

verbinding hebben, ik voel dat ik haar ken vanuit een onpeilbaar diep verleden, 

alle tijden en alle dimensies overschrijdend en zo gingen de weken verder. 

Gestimuleerd door Helena schreef ik en schreef ik en schreef ik, onafgebroken 

en zo kwam het eind in zicht. Hiermee volbreng ik mijn belofte aan haar. Het 

verhaal is opgetekend. Het is haar verhaal. Ik hoop dat ze kan besluiten dat ik 

het een beetje begrepen heb. Ik heb haar bezieling gevoeld. Ik heb de eer gehad 

om twee maanden haar leven te mogen delen. Dat waren voor mij de twee 

mooiste maanden van mijn leven. Helena heeft mij gevraagd om nu haar 

verhaal naar buiten te brengen. Zij heeft de hoop dat dit verhaal jou en jou en 

jou bewust mag maken van het feit dat de dingen in het leven niet zo zijn als ze 

lijken te zijn. Zij heeft de hoop dat dit verhaal jou en jou en jou ook bewust mag 

maken van het feit dat de dingen in het leven niet zo horen te zijn als wij 

denken dat ze horen te zijn. Alle verdriet, alle pijn en alle ellende horen niet als 

vanzelf bij het leven. 

 

Deze wereld, deze maatschappij maakt ons tot volgzame, kwetsbare en 

manipuleerbare mensen, die het gevoel hebben afhankelijk te zijn van ‘de 

stroom van buiten naar binnen’. Wij zijn afhankelijk van de hulpverlening en 

van de zorgverlening. Wij zijn afhankelijk van de overheid. Het feit of wij wel of 

niet gelukkig zijn, is afhankelijk van het gedrag van mijn partner, het gedrag 
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van mijn collega, het gedrag van mijn vriend, van mijn vriendin en noem maar 

op. Er wordt ons duidelijk gemaakt dat we ziek kunnen worden, dus denken wij 

dat dat zo hoort en worden het dus ook. Alleen via ‘de stroom van buiten naar 

binnen’, via de hulp van artsen, via de hulp van allerlei instanties en in elk geval 

van vele anderen, kunnen wij genezen, want het hoort zo en het is nu eenmaal 

niet anders. Fout, het is uitsluitend anders. Wij hebben zelf die kracht om ons 

leven te veranderen. Sterker nog, wij zijn die kracht. De enige stroom voor ons, 

die er iets toe doet, de enige stroom met levensvatbaarheid, de enige werkende 

stroom is ‘de stroom van binnen naar buiten’. Daar ligt de kracht. De kracht ligt 

in ons. Wij zijn die kracht, creatief en scheppend. Zo hoort het te zijn en niet 

anders. Verander het beeld van hoe het hoort en je wordt een ander mens en je 

ervaart de kracht van je eigen Zelf. Word je bewust van je eigen Zelf en boor die 

kracht aan. Volgens Helena is de tijd rijp en het moment daar. Het moment is 

daar dat wij, dus Helena en jij en jij en jij en ik, gaan beslissen dat genoeg 

genoeg is. Als je het besluit neemt dat genoeg genoeg is, is genoeg genoeg en zal 

dus genoeg genoeg zijn. De geschiedenis heeft ons dat geleerd. Tussen Oost- en 

West-Berlijn lag een grote muur. Deze muur scheidde gezinnen, families en 

geliefden en als ze toch probeerden naar de andere kant van de muur te gaan, 

werden ze doodgeschoten. De muur was er en de muur bleef, totdat de mensen 

besloten dat genoeg genoeg was en de muur in één nacht werd neergehaald. In 

Zuid-Afrika werden mensen met een zwarte huidskleur gediscrimineerd en nog 

erger behandeld dan de zwerfhonden in de goot. Apartheid heette dit beleid. 

Deze mensen kwamen hiertegen in opstand en werden gedood. Totdat de tijd 

daar was en zij besloten dat genoeg genoeg was. En het apartheidsbeleid viel 

om en binnen een maand was er een nieuwe minister-president met een zwarte 

huidskleur. Ook toen gold dat als genoeg genoeg is, genoeg dus genoeg is. Ook 

nu is het moment aangebroken, dat voor wat betreft pijn, verdriet, angst, strijd, 

chaos, wanhoop en ziekte in de wereld, wij moeten gaan beseffen dat het niet 

zo hoort en dat genoeg genoeg is en omdat dit nu ook zo is, zal dus ook gaan 

gelden dat hiervoor genoeg genoeg is. Dit zal gaan gebeuren omdat Helena en jij 

en jij en jij en ik, gaan beseffen dat wij deze waanzin niet meer gaan voeden. Als 

wij echt doordrongen raken van het gevoel dat genoeg genoeg is, zal het 

'ontscheppingsproces' beginnen en zullen alle dingen die aan deze waanzin 

vastzitten, sterven. Als tenslotte alle rommel is opgeruimd, zal datgene 

overblijven dat er van oorsprong was, altijd is geweest en altijd zal zijn. Dit is 

het natuurlijke pad, de bron, de Tao. In naam van Helena en mijzelf nodig ik 

iedereen uit om de volgende test te doen, een test om je eigen leven te 

veranderen, een test om met ons allen de wereld te veranderen. Neem voor 

jezelf een beeld voor ogen dat gelijk is aan het meest verheven visioen dat je je 

kunt voorstellen. Pas dat in, in jouw beeld van jouw overtuigingen. Neem 
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vervolgens in het patroon van jouw overtuigingen op dat alle chaos, ellende, 

pijn, angst en ziekte niet vanzelfsprekend zijn en dus niet zo horen te zijn en zet 

daarvoor in de plaats hoe het wel hoort te zijn. Na een week zal je in jouw eigen 

leven veranderingen merken. Na drie maanden leef je in een andere wereld. 

Binnen een jaar kan deze huidige wereld veranderd zijn. Twijfel hierbij niet, 

twijfel is dodelijk, geloof in jezelf. De keuze is aan jou en aan jou en aan jou. 

Hierbij hoeft en moet niets maar dan ook helemaal niets, maar alles wat je doet, 

heeft wel consequenties. Deze consequenties zijn voor jou. Dat is het enige wat 

telt. Zal de wereld veranderen? Als jij meehelpt, kan het gebeuren. En opnieuw 

geldt ook nu dat de tijd en alleen de tijd het zal leren. 

 

Toen het verhaal uiteindelijk helemaal klaar was, mailde ik het document naar 

Helena en stuurde tegelijkertijd een sms’je met de boodschap 'Lieve Helena, je 

hebt mail'. Ik kreeg onmiddellijk een sms’je terug. 'Mail ontvangen en ik ga 

meteen lezen'. ik was best gespannen hoe Helena het verhaal zou vinden en 

vooral of ze zich in mijn verwoording zou kunnen vinden. Ik had haar op 

zondag het boek gestuurd en op maandag hoorde ik niets van haar. Op dinsdag 

kwam er een e-mail uit Finland. Ze had het verhaal doorgelezen en ze was 

verbijsterd geweest hoe gedetailleerd ik alles nog wist van zevenentwintig jaar 

geleden. Nieuwe herinneringen waren bij haar losgekomen en naar boven 

gedreven, emoties waren over haar heen gewalst en het verhaal had haar 

gevangen en geboeid. Ze was blij, verdrietig, verrukt en gefascineerd tegelijk. 

Opnieuw vertelde ze me dat ik de woorden had neergelegd, die van haar 

hadden kunnen zijn maar die ze even niet had kunnen vinden. Opnieuw had de 

gelijkheid van onze manier van denken haar gegrepen. Ze schreef mij iets wat 

mij ontroerde en mij diep in mijn ziel raakte, ze schreef mij dat zij dit boek zag 

als ons kind waarbij zij, zevenentwintig jaar geleden, bij mij het zaad had 

ingebracht dat nu de geboorte van dit verhaal had opgeleverd. Ze accepteerde 

het verhaal zonder één enkele aanpassing. Ik heb opnieuw nog één verzoek 

Richard, breng het in de wereld, zodat de mensen misschien gaan begrijpen dat 

de ellende niet zo hoort te zijn, zoals zij denken dat het wel hoort te zijn. Maak 

de mensen kenbaar dat niets in de wereld en dus ook niets in hun levens is wat 

het lijkt te zijn. Vertel ze dat ieder mens recht heeft op het kunnen zijn van de 

'wezenlijke' mens, van de natuurlijke mens. Vertel ze dat ieder mens recht heeft 

op het zijn van een mens, zoals een mens ooit bedoeld is. Het 'menszijn' in al 

zijn oorspronkelijke en natuurlijke facetten en in al zijn glorie. Ieder mens heeft 

het recht om de werkelijke aard van zijn bron te beleven. Ieder mens heeft het 

recht om dit te beleven bij vol bewustzijn. Ieder mens heeft het recht om bij vol 

bewustzijn te beseffen dat hij of zij de meest unieke en de meest briljante mens 

is die er is, die er ooit is geweest en die er altijd zal zijn, alleen al vanwege wie 
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hij is en wat hij is. Hij is een manifestatie van energie, die doordrenkt is van het 

kenmerk van liefde en die altijd streeft naar een situatie van eenheid. Ieder 

mens heeft dus recht op liefde, ieder mens heeft recht op rust en ieder mens 

heeft recht op vrede. Dat geldt voor jou en voor jou en voor haar en voor hem, 

maar het geldt opnieuw vooral voor jou. En zij, die voor mij de ‘ene’ is, wist dit 

al zevenentwintig jaar geleden. Zij is voor mij de ‘ene’. Zij is de ziel van mijn ziel. 

Wij zijn als twee bloemen op één en dezelfde steel, wij zijn de noten van één 

muziekstuk, die samen dat muziekstuk maken en waarbij het stuk niet zal 

klinken als één van de twee noten zal ontbreken. Zo ligt het in de schepping en 

zo geldt het voor iedereen. Toen, zevenentwintig jaar geleden, heeft zij het mij 

verteld en nu begrijp ik haar. Nu begrijp ik haar hele verhaal in zijn volle 

omvang, ik begrijp het bij vol bewustzijn maar ik beleef het vooral met mijn 

hele gevoel. En zoals zij voor mij de ‘ene’ is, is er ook een ‘ene’ voor jou en voor 

jou en voor jou. Eens zullen alle ‘enen’ verenigd worden en leven in eenheid, in 

liefde en in vrede en dat zal het begin zijn van een nieuwe tijd, van een nieuw 

besef en van een nieuwe wereld. Wij kunnen die wereld maken, wij kunnen 

afmaken wat Helena ooit is begonnen. Hoe die wereld eruit zal komen te zien, 

zou ik niet weten. Ik weet alleen dat zoals de wereld nu is en werkt op basis van 

de wetten zoals Helena heeft aangegeven, het een wereld is die steeds 

onleefbaarder wordt. Hoe overleef je het in deze maatschappij, die in stand 

wordt gehouden door het eeuwig wisselende spel van angst en macht? Hoe 

overleef je het in deze maatschappij, die eigenlijk een jungle is waar de wetten 

gelden van heersen of overheerst worden en eten of gegeten worden? Hoe 

overleef je het in onze cultuur waar met het grootste gemak al duizenden en 

duizenden jaren lang miljoenen mensen zijn omgelegd voor slechts de drie 

woorden God, koning en vaderland? Ga je realiseren dat het leven in deze 

maatschappij niet meer is dan het meedoen aan een spel met inderdaad 

waanzinnige spelregels. Ga je realiseren dat iedereen alleen nog in staat is om 

zich druk te maken om de dingen die er niet toe doen, omdat we volkomen die 

dingen zijn vergeten, die er wel toe doen. Doden voor god, koning en vaderland 

is absoluut te gek voor woorden. De koning is slechts een mens zoals jij en ik. 

Het vaderland is een hoeveelheid zand, water, gras, heuvels en bomen, zoals je 

dat overal op aarde tegenkomt en god is toch uitsluitend een god van liefde en 

liefde is toch iets anders dan het overhoop schieten van mensen. Toch doen we 

dat al ongelooflijk veel eeuwen probleemloos. Het leven in deze maatschappij is 

een spel, gebaseerd op waanzinnige regels, waarbij wij ons druk maken om 

alles wat er niet echt toe doet en we niet meer in staat zijn om te zien wat er 

wel toe doet. Is dit de maatschappij die jij wilt? Is dit een maatschappij die 

afstemming heeft op jouw meest verheven visioenen van het leven? Is dit de 

maatschappij die jij graag wilt continueren of zou ook jij een samenleving 
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wensen zonder angst, zonder chaos en zonder ziekte? De toestand in de wereld 

is zoals die is. De toestand in de wereld is zoals wij zijn, want wij maken de 

toestand in de wereld, wij zijn die toestand, wij zijn de wereld. Wij mensen 

dragen de toestand, wij vertegenwoordigen dat wat is. Als wij de toestand in de 

wereld, de situatie waar de wereld in verkeert, willen veranderen, moeten wij 

dus onszelf veranderen. Als wij niet bereid zijn onszelf te veranderen, zal de 

wereld onveranderd blijven en zal alles dus blijven bestaan zoals het nu is. Als 

ik je nu opnieuw vraag of je vindt dat Helena en ik nog van deze wereld zijn of 

dat deze wereld nog van deze wereld is, is het aan jou om hierop te 

antwoorden. Als jij beslist dat deze wereld niet meer van deze wereld is en als 

ook jij daar niet meer mee kunt leven, zal ook jij moeten veranderen. Als je dat 

wilt, ben je er nog niet want het blijft een nooit stoppende strijd. Het blijft een 

dagelijkse strijd tegen de wetten en de regels van de oude wereld. Omdat we al 

tienduizenden jaren niet anders weten, vallen we ook zomaar weer terug in dat 

oude en bekende stramien. Dit is een strijd die ook Helena nog dagelijks moet 

voeren en die ook ik nog dagelijks voer, maar het besef en het bewustzijn dat 

we geen keus meer hebben wordt ook steeds groter. Ik nodig je nogmaals uit 

om in de stroom der veranderingen te stappen en mee te helpen om een 

nieuwe wereld te bouwen waarin misschien onze kinderen of de kinderen van 

onze kinderen kunnen leven in liefde, zonder angst, zonder chaos en zonder 

ziekte. Laten we dus allemaal bouwen aan een nieuwe wereld op basis van een 

nieuw concept, waarbij de angst niet meer zal regeren en er geen 

machtsspellen meer gespeeld hoeven te worden. Een nieuwe wereld, waarin 

mensen bevrijd zijn van angst en waarin mensen, levend op basis van de 

wetten van eenheid en liefde, allemaal in staat zullen zijn om opnieuw te slapen 

zonder dromen en te ontwaken zonder zorgen. 

 

Belangrijk hierbij is om alles los te kunnen laten. Als je alles loslaat, dan raak je 

letterlijk bevrijd van alle ballast. Als je de dingen vasthoudt, houd je die dingen 

in stand. Weerstand geven aan situaties, is gelijk aan het vasthouden van die 

situaties. Als je dus in staat bent om de weerstand te doorbreken en in staat 

bent om situaties te accepteren, lost met het loslaten van de weerstand het 

vasthouden en dus het in stand houden van die situatie op. Weerstand is dus 

gelijk aan verzet en dus gelijk aan instandhouding en dus gelijk aan stilstand. 

Acceptatie is dus gelijk aan loslaten en dus gelijk aan beweging. Energie zonder 

beweging, energie in stilstand vervuilt en energie in beweging reinigt. Als je je 

dus verzet tegen een situatie of een toestand, kom je er ook nooit van los. Kijk 

naar de stroom van je eigen leven, kijk wat er met jou gebeurt en probeer er 

iets uit te halen of iets mee te doen. Kijk ernaar en verzet je niet. Laat de stroom 

van jouw leven bewegen. Verzet je niet maar accepteer wat er komt en hoe het 
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komt en je zult waarnemen dat veranderingen in jouw leven zich steeds sneller 

en sneller zullen aandienen. Dingen gebeuren niet zomaar in je leven. Kijk 

ernaar en probeer er wat van te leren en er wat mee te doen. Hoe minder 

verzet je vertoont, hoe minder weerstand je biedt aan dat wat er in jouw leven 

komt, hoe minder je er ook over zult vinden. Hoe minder je erover vindt, hoe 

minder overtuigingen je er ook over zult hebben. Het gevolg hiervan is dat 

hierdoor het scheppingsproces van jouw illusoire werelden afneemt, tot het 

moment dat je geen weerstand meer hebt, dus uitsluitend nog maar acceptatie 

kent, dus dat je ook geen mening meer hebt. Geen mening meer hebben, 

betekent het stoppen van het scheppen van onze illusies. Wat dan overblijft, is 

slechts het natuurlijke pad, de Weg, de Tao. We verzetten ons tegen alle dingen 

die niet gaan zoals wij willen dat ze gaan, die niet passen in onze illusoire 

wereld. Dit verzet houdt deze toestand dus in stand en houdt de ongewenste 

situatie onveranderbaar. Breek het verzet en accepteer wat er op jouw weg 

komt. Alles wat je wilt, alles wat je verlangt, schept weerstand, doordat door 

het willen een illusie wordt gecreëerd en ook die illusie zal opnieuw voor 

anderen niet uitvoerbaar zijn in jouw gecreëerde wereld. Dit geeft opnieuw 

frustratie. Dit willen, dit verlangen, dat door de frustratie alleen maar 

toeneemt, geeft dus nog meer weerstand. Deze weerstand geeft opnieuw 

stilstand en houdt dus de situatie met frustratie in stand. Hierdoor ontstaat nog 

meer frustratie en dus nog meer weerstand, nog meer stilstand en een nog 

duidelijkere instandhouding van die ongewenste situatie. Realiseer je dat 

dingen meestal niet veranderen, juist doordat je je er tegen verzet. Het vinden 

van dingen of het hebben van meningen en het hebben van verlangens zullen 

dus niet werken. Ze werken niet omdat ze per definitie leiden tot 

verwachtingen die niet vervuld kunnen worden. Deze niet vervulde 

verwachtingen leveren per definitie teleurstellingen op. Toen wij ooit in een 

onpeilbaar diep verleden het pad hebben verlaten en de aansluiting met onze 

natuurlijke bron zijn kwijtgeraakt, hebben wij een beroep gedaan op ons 

denkvermogen en zijn wij gaan werken met de krachten van het hoofd. Wij 

vonden dingen uit die ons terug moesten brengen naar het geluk van onze 

oorsprong. Deze pogingen mislukten keer op keer en wij gingen maar steeds 

verder in het uitvinden van dingen en zo ontstonden onze wetenschappen. Tot 

op de dag van vandaag zonder het beoogde resultaat. De mens is niet 

teruggekeerd naar de rust van de oorsprong van het natuurlijke pad. Sterker 

nog, de onrust en de spanning in de mens nemen alleen maar toe. Zo 

ontstonden onze culturen, onze religies en onze maatschappijen. Deze moesten 

de mens terugleiden, maar opnieuw raakten wij steeds verder verdwaald. De 

maatschappij is inmiddels verworden tot een soort monster, waar met het 

grootste gemak ontelbare mensen worden opgeofferd om deze maatschappij in 
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stand te houden. Als het nodig is om het systeem van een maatschappij te 

handhaven, wordt er een oorlog ontketend en worden honderdduizenden of 

zelfs miljoenen mensen geofferd. Er wordt ons wijs gemaakt dat dat zo hoort en 

dat het op zijn minst niet abnormaal is. Dat is het wel. Het is absoluut fout. Het 

is de mens die centraal hoort te staan. Het leven hoort centraal te staan. Wij 

moeten deze weg verlaten. Wij kunnen een nieuwe weg inslaan door het oude 

pad niet meer van energie te voorzien, waardoor deze langzaam zal oplossen. 

Dit is een wereld die, zoals de historie ons heeft geleerd, onze cultuur en onze 

samenlevingen geen overlevingskansen biedt. In het verleden zijn er al vele 

malen culturen omgevallen. Keer op keer is de mens op dezelfde manier 

opnieuw begonnen om weer een cultuur, op basis van dezelfde oude 

grondvesten, dezelfde oude systemen, op te bouwen. Dit moet nu veranderen. 

Alles wat Helena aan stellingen naar voren brengt is verdedigbaar, alles wat 

Helena aan inzichten naar voren brengt is net zo goed aanvechtbaar.  

 

Het is voor jou waar of niet waar, voor zover het past in het veld van jouw 

meningen en jouw overtuigingen. Geen nieuw verhaal vervangt welk oud 

verhaal dan ook. Waarheid bestaat niet, omdat niets maar dan ook niets in het 

leven uiteindelijk is wat het lijkt te zijn. Het enige wat hier speelt, is of jij ziet en 

vindt dat de wereld nu, op dit moment, wel of niet een goede kant op gaat, een 

kant waar jij in vreugde in kan leven. Een wereld die jij wilt nalaten aan jouw 

kinderen en aan jouw kleinkinderen. De tijd is rijp, de tijd is daar en of wij allen 

zullen slagen in het realiseren van ons eigen meest verheven visioen en de 

wereld daarmee zullen veranderen, zal ons opnieuw door de tijd worden 

aangegeven.  
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Finland en Helena vertolkten voor mij een wonderbaarlijke reis, 

een reis met blijvende, bijzondere en buitengewone gevolgen. 
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Nawoord 

 

 

 

De essentie van het leven, de essentie van het complete universum is eenheid. 

Alles, maar dan ook alles in het universum is opgebouwd en bestaat dus uit een 

massa van dezelfde, allerkleinste en meest elementaire energiedeeltjes. Al deze 

allerkleinste en meest elementaire energiedeeltjes hebben dezelfde 

karakteristiek en deze is eenheid. Deze eenheid wordt door ons ervaren als 

liefde. Op het moment dat wij deze eenheid ontkennen en ons afsplitsen van 

deze eenheid en ons dus ‘verindividualiseren’, ervaren wij niet meer deze 

eenheid en dus ook niet meer het daaraan gekoppelde gevoel van liefde maar 

ervaren wij datgene wat hoort bij afsplitsing, namelijk de tegenovergestelde 

kracht van liefde en dit is angst. Omdat iedereen zich heeft afgesplitst, ervaart 

iedereen angst, niemand uitgezonderd. Dit verklaart ook waarom de wereld is 

gedompeld in een sfeer van angst. Angst die leidt tot wantrouwen, wanhoop, 

strijd, ziekte en chaos. Dit is een ervaring die iedereen dagelijks ondergaat. 

Vaak hebben we het niet meer in de gaten, omdat we denken dat het zo hoort. 

Tevens is de mens een ervaringsinstrument en heeft hij het vermogen om zijn 

denkbeelden, zijn overtuigingen tot werkelijkheid te ‘scheppen’. De mens is als 

god, een scheppend wezen. Wat hij vindt, zal hij ervaren. Wat hij vindt, zal in 

een illusoire wereld voor hem tot werkelijkheid worden. De mens heeft dus het 

vermogen om te scheppen via zijn overtuigingen. Twijfel ontkracht het 

scheppingsvermogen en dus het resultaat. De schepping, tot stand gebracht 

door dat wat de mens vindt, datgene waarvan hij overtuigd is, beïnvloedt zijn 

geestelijke en zijn materiële wereld. Hieruit volgt dat het enige gebed dat zal 

werken, het dankgebed is. Als je jouw god iets vraagt, alleen maar iets vraagt, 

zal er niets gebeuren. Als je jouw God dankt voor het feit dat datgene wat je 

vraagt, op het moment dat je het wenst, al is verhoord en dus is gerealiseerd, 

als je dat in jouw overtuigingen kunt opnemen, zal jouw eigen 

scheppingskracht jouw wereld zodanig beïnvloeden, dat je wens en dat wat je 

jouw god vraagt, zal worden gerealiseerd, omdat wij zelf zijn als goden. Twijfel 

zal jouw scheppingskracht tenietdoen. Staat er niet geschreven dat alleen 

waarachtig geloof, dus slechts jouw eigen overtuiging, jouw leven zal 

veranderen? Weet waartoe je in staat bent en geloof in jezelf. Probeer de 

eeuwige twijfel, waar wij allemaal last van hebben, te elimineren. Als je in staat 

bent om dat te beleven en in jouw wereld te creëren wat jij vindt, waar jij van 

overtuigd bent, dan betekent dat, dat ieder ander zal zijn wat jij vindt dat hij is. 

Ieder ander zal uitsluitend voldoen aan jouw beeldvorming. Dat betekent niet 
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dat ieder ander is wat jij van hem vindt. Dat betekent dus niet dat hij gelijk is 

aan jouw beeldvorming. Dit betekent wel iets anders. Alles wat ik over een 

ander vertel, alles wat ik van een ander vind, zegt niets over die ander maar 

alles over mij. Als ik iemand anders irritant vind, dan betekent dat dat datgene 

wat die ander doet, botst op datgene waarvan ik vind dat het zo hoort omdat ik 

het zo geleerd heb of het betekent dat het botst met mijn karaktertrekken, met 

mijn jaloezie, afgunst, wantrouwen en noem maar op. Daar ligt dus tevens het 

drama. Als ik een ander ter verantwoording roep en hem of haar duidelijk maak 

wat er allemaal niet deugt, ga ik er eigenlijk vanuit dat die ander dat zal 

begrijpen en zal gaan veranderen, waardoor ik mij weer beter zal gaan voelen. 

Die ander zal er echter niets van begrijpen, omdat ik niets over hem of haar heb 

verteld, maar eigenlijk van alles over mijzelf heb verteld en aangezien de ander 

mij niet zal begrijpen, niets zal begrijpen van al mijn culturele achtergronden, 

niets zal begrijpen van alle dingen waarvan ik vind dat ze wel of niet zo horen 

te zijn, niets zal begrijpen van al mijn karaktertrekken, begrijpt hij of zij dus ook 

niets van alles wat er bij mij leeft met betrekking tot de gevoelens die ik heb 

over die ander. Hiermee is het drama opnieuw geschapen. Het eeuwige drama 

van het niet begrijpen en niet begrepen worden. Het eeuwige drama dat altijd 

leidt tot wantrouwen naar de ander en dat, als gevolg daarvan, weer zal leiden 

tot angst en opnieuw is dan de eeuwige, dramatische cirkel weer rond. 

 

Ziekte komt voor een zeer belangrijk deel voort uit alle processen die in dit 

boekje zijn beschreven. Ten eerste is er het eeuwige spel, dat in het web 

gespeeld moet worden, van de angst om overheerst te worden en daaruit 

volgend de behoefte, om zelf anderen te kunnen overheersen. Dit spel vreet 

energie. Dit spel houdt bij iedereen de angst in stand en put ons uit. Hierdoor 

hebben wij nauwelijks energie over voor al onze andere levensprocessen, 

waardoor onze weerstand constant wordt ondermijnd. Vervolgens is er het 

scheppingsproces, voortkomend uit alle toestanden waarin wij moeten geloven, 

gecreëerd door de structuur waarmee onze maatschappij, onze cultuur is 

opgebouwd. Omdat wij een heel apparaat hebben neergezet, dat wij de 

gezondheidszorg noemen, bestaande uit hulpverleners als artsen, psychologen, 

psychiaters en vele anderen, worden wij geconfronteerd met het feit dat wij 

ziek kunnen worden, met het gevolg dat wij dus ook ziek zullen worden. Wij 

worden ziek omdat wij dit patroon opnemen in onze overtuigingen, waardoor 

wij deze beleving gaan scheppen en omvormen tot een werkelijkheid en dus 

datgene zullen gaan beleven en ervaren wat wij scheppen. Hierdoor betreden 

wij de wereld waarin wij ziek kunnen worden en dus ook ziek zullen worden. 

Bovendien denken we dat het zo hoort en dat het nou eenmaal niet anders is. 

Wij zullen dus ons denkproces moeten veranderen, waardoor de al duizenden 
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en duizenden jaren bestaande situatie doorbroken zal worden. Daar komt nog 

een heel belangrijk aspect bij. Er komt een aspect bij dat onafgebroken onze 

weerstand aantast en ons ondermijnt. Het is een aspect dat continu op onze 

schouders drukt. Het is het aspect waardoor je ziet dat alle mensen lopen met 

gebogen hoofden en kromme ruggen. Het is het aspect dat ons neerdrukt en 

plat slaat. Dit is het aspect van de schuld. De grootste last die wij dragen is de 

overtuiging dat wij schuldig zijn. Wij hebben geen andere keus en zijn dus 

schuldig, iedereen is schuldig en dus belast met een niet te dragen en vooral 

met een niet te verwerken last. Want wij waren gisteren schuldig, wij zijn het 

vandaag en wij zullen het vooral morgen zijn. Omdat wij hebben gezien dat 

ieder mens het gevoel heeft niet begrepen te worden en zelf ook niet begrijpt 

wat alle andere mensen voelen en bedoelen, worden onze eigen 

verwachtingspatronen constant niet vervuld en zijn wij dus ook continu 

teleurgesteld. Wij hebben gezien dat wij bijna geen andere keus hebben dan dat 

wij beslissen dat ieder ander in onze ogen faalt en wel moet falen en dus ook 

schuldig is aan mijn en jouw ongeluk, aan mijn en jouw gevoel van ongelukkig 

zijn door het feit dat jij en ieder ander mij constant niet begrijpen. In ons 

verdriet zijn wij ook nog in staat om te beslissen dat je het wel expres zult doen 

en dus deug je al helemaal niet en ben je ernstig schuldig. Ik ben schuldig in de 

ogen van alle anderen en alle anderen zijn schuldig in mijn ogen. Hierbij komt 

nog het aspect dat wij in onze maatschappij steeds meer en steeds beter 

moeten presteren, beter moeten zijn dan anderen en ons dus steeds meer 

moeten afsplitsen van anderen. Ik moet jou verslaan, wil ik nog een kans 

hebben om te overleven. Niet genoeg presteren zal mij een schuldgevoel geven 

en een gevoel geven van ‘onder de maat’ te zijn. Onder de maat die de 

maatschappij heeft vastgesteld. De meetlat voor die maat komt steeds hoger te 

liggen en dus wordt het steeds moeilijker om hier nog aan te kunnen voldoen. 

Er zal vaker gefaald worden om de maat te halen en het schuldgevoel zal 

daardoor toenemen. Door het toenemende schuldgevoel, gestapeld op alle 

gevoelens van schuldig zijn die wij toch al hadden, wordt de last die wij te 

dragen hebben steeds zwaarder en zwaarder en wordt onze weerstand meer 

en meer aangevreten. Onze veren, die toch al veel te strak staan, worden nog 

verder uitgetrokken. Wij zijn dus schuldig. Wij zijn ernstig schuldig en zullen 

hier bijna letterlijk onder bezwijken.  

 

Verder zijn er, los van de intermenselijke problemen van het wel of niet 

voldoen aan het verwachtingspatroon van anderen, nog duizenden andere 

factoren, waardoor ik mij schuldig zou kunnen of moeten voelen. Om er even 

een paar te noemen, ik ben te dik en dat is niet goed want het is niet mooi en 

niet gezond, dus als het niet verandert, ben ik schuldig. Ik ben te dom en 
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daarmee voldoe ik niet of onvoldoende aan de eisen van de ‘prestatierace’ van 

onze maatschappij en dus ben ik schuldig. Ik ben niet mooi genoeg en als vrouw 

voldoe ik niet aan het schoonheidspatroon dat door de reclame naar voren 

wordt geduwd, dus ben ik schuldig. Iedereen is in staat, zonder echt diep na te 

denken, om hier nog vele redenen naast te zetten, waardoor ik zou kunnen of 

moeten beslissen, waarom ik volgens onze maatstaven, volgens de maatstaven 

van onze maatschappij en cultuur, schuldig ben. 

 

Ik heb besloten om niet meer schuldig te zijn. Ik heb besloten om niet meer 

schuldig te zijn aan iets waar ik geen invloed op kan uitoefenen. Ik heb besloten 

om niet meer schuldig te zijn zonder dat ik wist wat daarvan voor mij de 

gevolgen waren in deze maatschappij, zonder dat ik wist wat de gevolgen 

waren voor mijn leven. Natuurlijk heb ik het niet van de daken geroepen, maar 

heb ik het in stilte besloten. Ik heb besloten dat ik mij niet meer schuldig zal 

voelen over het feit dat anderen mij veroordelen omdat ik nooit aan hun 

verwachtingspatroon voldoe en omdat ik dus daardoor niet deug. Ik heb 

besloten om mij niet meer schuldig te voelen om het feit dat ik niet in staat ben 

om de maatschappelijke maat, waarop de huidige maatschappelijke meetlat is 

vastgesteld, te halen. Ik heb besloten om mij niet meer schuldig te voelen 

omdat ik aan welke andere regel dan ook niet voldoe. Ik heb besloten dat ik het 

eigenlijk allemaal wel geloof. Ik doe wat ik kan, geleid door mijn eigen maat van 

wat ik niet wil dat anderen mij aandoen, ik ook nooit anderen zal aandoen. Ik 

heb besloten dat wanneer ik deze maat overschrijd, ik actie zal moeten 

ondernemen om de schade, die ik daardoor heb aangericht, te herstellen. 

Verder heb ik besloten, dat ik het allemaal wel geloof. Ik heb besloten dat ik 

geen energie meer wens te pompen in een strijd die zinloos is en die ik, net als 

jij en jij, toch niet kan winnen. Hierdoor geef ik misschien anderen het gevoel 

dat ik niet genoeg mijn best doe en dat ik niet hard genoeg werk om te passen 

in het spel van het leven. Hierdoor zou mijn schuldgevoel moeten toenemen, 

maar ook daar weiger ik in mee te gaan. Natuurlijk speel ik het spel, maar 

zonder schuldgevoelens. Ik heb besloten om niet meer schuldig te zijn, niet 

meer belast en niet meer bezwaard te zijn door het gewicht van de schuld. Ik 

heb besloten dat ik ‘vrij’ ben, net zoals jij ‘vrij’ bent en jij en jij. Het resultaat van 

het ten uitvoer brengen van dit besluit is verbluffend. Het resultaat dat deze 

actie opleverde, is rust. Ik kreeg het gevoel dat ik, stappend uit het lawaai van 

het oorlogsgeweld, de stilte van de natuur betrad. De stilte die dat opleverde en 

de rust die er in mij kwam, doen hun werk. Je kunt zelf wel invullen welke 

gevolgen dat ook op jouw leven zou kunnen hebben. Je bent niet schuldig ook al 

geeft iedereen je dat gevoel. Stap uit de wereld van het schuldig zijn. Dit 

betekent echter wel dat alles wat voor jou geldt ook geldt voor ieder ander. Ik 
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ben niet schuldig, jij bent niet schuldig en eigenlijk is dus niemand, maar dan 

ook niemand, schuldig. Als je je dan realiseert dat dus niemand schuldig is, 

hoeven we ook geen moeite meer te doen om te proberen anderen te vergeven. 

Hoe zou de wereld worden als wij ons allemaal gaan realiseren dat er niemand 

schuldig is en dat er dus nooit meer welke rekening dan ook gepresenteerd 

hoeft te worden en alle rekeningen ter vereffening van alle schulden, op de 

brandstapel kunnen? Ik teken voor zo’n wereld.  

 

Een ander facet van het schuldig voelen is dat er een directe relatie ligt van dit 

gevoel van schuld naar het gevoel van geluk. Het is onmogelijk om je gelukkig te 

voelen als je je schuldig voelt, of dit gevoel nu bewust is of onbewust. Zorg dat 

je jouw eigen gevoelens van schuld elimineert en je legt voor jou de weg open 

voor de mogelijkheid om je gelukkig te voelen. Zolang je je realiseert dat je op 

welke manier dan ook schuldig bent, is gelukkig zijn onmogelijk. Besef dus ook 

jouw onschuld en jouw vrijheid en wordt vooral gelukkig. 

Veel mensen zijn zelf zoekende en hebben het gevoel dat ze niet verder komen. 

Veel mensen hebben vele vragen en zoeken gedreven naar antwoorden. Soms 

denken ze dat ze het antwoord hebben gevonden, totdat de rusteloosheid weer 

begint en ze erachter komen dat ze eigenlijk niet veel verder zijn. Accepteer dat 

dit niet de weg is die je verder op het pad zal brengen. Het antwoord vind je 

niet door je te ‘vullen’ maar juist door je te ‘legen’. Leg alles af en ga naar 

binnen en maak daar contact met jouw eigen bron. Daar liggen alle 

antwoorden. Accepteer dat ook anderen bezig zijn met hun eigen zoektocht. 

Veroordeel niemand op basis van het weten dat toch niets in het leven is wat 

het lijkt te zijn. Breng tolerantie, acceptatie en liefde op voor ieder ander mens 

en eigenlijk voor alles wat leeft. Blokkeer jezelf op deze reis niet met het 

vasthouden aan waarheden die geen waarheden zijn, omdat waarheden dus 

niet bestaan. Jezelf vasthouden aan een waarheid die geen waarheid is, is dus 

gelijk aan het handelen tegen het ‘natuurlijke’ en zal bij jou onrust veroorzaken, 

deze onrust zal jou dan opnieuw blokkeren en iedere voortgang, iedere 

beweging belemmeren. De antwoorden die je van binnen krijgt, die je krijgt van 

jouw eigen bron, zullen antwoorden zijn die de voortgang in jouw reis weer 

zullen terugbrengen. Het zijn geen ultieme antwoorden omdat die niet bestaan. 

Het zijn de antwoorden die goed zijn voor dit moment, voor dit moment van 

jou, en die de voortgang in jouw reis zullen brengen en vasthouden. Het zijn 

geen ultieme antwoorden omdat de reis geen ultiem einde heeft. Ieder 

antwoord van binnen brengt je op dat moment verder en zorgt ervoor dat je 

jouw reis kunt voortzetten. Hoe leger jij zelf wordt, hoe meer jij zult gaan zien 

van het ‘totale beeld’ en hoe meer je dus de verbanden in het leven gaat zien. 

Maak je niet meer druk om alle facetten in het leven die jou zouden kunnen 
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kwetsen, maar waar je toch geen invloed op hebt. Accepteer dat er maar één 

manier is om beweging in stand te houden. De kunst is om de beweging te 

vinden, die ligt verankerd in de rust. In die rust ligt de stilte en in die stilte 

liggen jouw antwoorden. 

 

Laat al het oude los en vind dan daar in de leegte van het ‘niets’, het 

verbluffende nieuwe. In die leegte zal je begrijpen dat de enige, in het hele 

universum geldende wet is dat er alleen maar en uitsluitend éénheid is. Dat 

alles wat er is met elkaar is verbonden en uitsluitend met elkaar verbonden kan 

zijn. In die leegte zal je begrijpen dat die éénheid slechts wordt ervaren door de 

kracht van liefde en dat liefde dus de enige stuwende kracht in het hele 

universum is. In die leegte zal je begrijpen, dat alles wat de mens in zijn bestaan 

ervaart, naast de ervaring van liefde, uitsluitend voortkomt en het gevolg is van 

het feit dat wij het besef van éénheid zijn vergeten en ons dus hebben 

afgesplitst. In die leegte zal je ontdekken hoe groot en hoe groots je bent en 

altijd bent geweest en dat je ook dat was vergeten. In die leegte zal je 

ontdekken welke krachten jijzelf allemaal bezit en dat alle krachten die je nodig 

hebt uitsluitend in jezelf liggen opgeslagen. In die leegte zal je ontdekken wat je 

was vergeten, namelijk wat je bent en wie je bent en dan zal je niet anders meer 

kunnen dan dat bevestigen wat Helena zei. In die leegte kun je niet anders dan 

bevestigen dat je slechts en uitsluitend diegene kunt zijn die je bent en derhalve 

altijd bent geweest en altijd zal zijn en dat je dus nooit en te nimmer diegene zal 

kunnen zijn die je niet bent. 

 

Op dat moment zal ook jij je gaan realiseren dat je pas rust 

zult krijgen als alle mensen zich hiervan bewust gaan worden. 

Je zult pas rust krijgen als voor iedereen dit gordijn is 

opengeschoven. Ook jij zult dan op pad gaan om anderen te 

helpen en erop te wijzen hoe ze hun leven kunnen veranderen 

om terug te kunnen keren naar hun eigen bron en hoe ze 

zichzelf kunnen overstijgen. Hoe ook zij rust, vrede en liefde in 

hun leven kunnen verkrijgen en hoe de angst en de strijd om 

de al eeuwen durende macht geëlimineerd zal worden. 
 

Dit is dan uiteindelijk het totale verhaal van Helena. Een verhaal door haar aan 

mij verteld op een plek hier ver vandaan, nu zevenentwintig jaar geleden. Haar 

verhaal is inmiddels ook mijn verhaal geworden en ik realiseer mij de waarheid 

hiervan en de onwaarheid hiervan. Ik realiseer mij dat niets, maar dan ook 
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niets in het leven is wat het lijkt te zijn. Dit betekent dus dat alle 

‘zijnstoestanden’ illusies zijn. ‘Zijnstoestanden’ zijn nodig, want wij hebben 

behoefte om dingen te kunnen kwalificeren. We moeten het in een hokje 

kunnen plaatsen. ‘Het is zo of het is zo en zo is het niet’. Dat zijn onze ankers. 

Aan die ‘zijnstoestanden’ hebben wij houvast en dus is het belangrijk dat wij 

daarvan gebruikmaken. Vergeet echter niet dat ‘alles is, zolang als het is en het 

is slechts dat wat het is, totdat het niet meer dat is, wat het is’. En dat het zo is 

en hoe lang het zo is en wanneer het niet meer is wat het is, wordt uiteindelijk, 

uitsluitend door ons zelf bepaald. Wat nu is of wat nu zelfs van levensbelang is, 

kan één minuut later dat niet meer zijn. Gebruik dus alle ‘zijnstoestanden’ die 

voor jou belangrijk zijn, maar wees wel heel voorzichtig met het plakken van 

conclusies aan die ‘zijnstoestanden’, omdat je er nu iemand op kan veroordelen, 

terwijl straks blijkt dat de ‘zijnstoestand’ slechts een ‘schijn-zijnstoestand’ was 

en al lang niet meer dat is wat het even geleden nog wel was.  

 

‘Zijn’ is dus slechts een vel wit en leeg papier en ‘vinden’ is het 

potlood waarmee je jouw wereld invult en dus maakt.  
 

In deze dualistische wereld heeft niemand het gelijk aan zijn zijde en dus heeft 

ook niemand het ongelijk aan zijn zijde. De dualiteit kenmerkt zich door het 

vastleggen van uitersten. Uitersten als goed en slecht, groot en klein, waar en 

niet waar, acceptabel (aanvaardbaar) en niet acceptabel (belachelijk). Dualiteit 

kenmerkt zich niet alleen door het vastleggen van uitersten, maar dwingt deze 

ook af. Iedere stelling dwingt een tegengestelde stelling af. Het is als de werking 

van een slinger van een klok. Als de slinger het ene uiterste bereikt, zal de 

slinger altijd weer het andere uiterste opzoeken en afdwingen.  

 

Aangezien in het proces van de afsplitsing van al het leven ons ego is ontstaan 

en het ego de besturing van ons bewuste IK (die is afgestemd op de éénheid van 

al het leven) heeft overgenomen, betekent dit dus dat wij altijd leven in angst. 

Afsplitsing van de ketting van leven wordt per definitie ervaren als angst. Uit 

deze angst heeft het ego een besef opgebouwd dat het altijd superieur moet 

zijn. Als mijn ego superieur is, kan ik heersen over anderen en ontstaat de 

illusie van veilig zijn. Dit geldt voor mij maar dit geldt ook voor ieder ander. Zo 

heerst er dus een onophoudelijke strijd tussen alle ego’s die deze wereld 

bevolken. Uit deze strijd om de macht en de strijd om superieur te zijn ten 

opzichte van ieder ander, is de dualiteit geboren.  

Als we terug willen keren op de weg van éénheid, zullen we dus de dualiteit 

moeten loslaten en afbreken. Als we de dualiteit willen loslaten, zullen we dus 
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het ego moeten los laten. Op de weg van éénheid is er geen strijd, geen behoefte 

meer om superieur te zijn en bestaat er geen op dualiteit gebouwd gelijk meer.  

 

Niemand heeft dus het gelijk aan zijn zijde en dus heeft ook niemand het 

ongelijk aan zijn zijde. Waarheid bestaat dus niet en dus bestaat ook de leugen 

niet. Oordelen en veroordelen is zinloos want ieder oordeel en iedere 

veroordeling slaat de plank mis, omdat niets in het leven is wat het lijkt te zijn 

en omdat je dus altijd op basis van verkeerde en onvolledige gegevens zult 

oordelen of veroordelen. Als jij dit in jouw leven kunt ‘innestelen’, zodat het 

verankerd raakt in jouw hele systeem, zal je niet meer verbaasd zijn over de 

dingen die in jouw leven gebeuren en over de manier waarop ze gebeuren. Als 

jij kunt aanvaarden dat niets in het leven is zoals het lijkt te zijn, zijn alle 

normen die jij hebt gecreëerd in jouw illusoire wereld met jouw gedachten en 

jouw ‘ik-vindjes’ waardeloos, omdat er toch niets van wordt gerealiseerd en 

aan jouw normen dus toch nooit zal worden voldaan. Als er daarom geen 

verwachting meer hoeft te zijn, is er dus ook geen verbazing en geen 

teleurstelling meer. Jouw normen waren jouw ankers, jouw zekerheden bleken 

niet meer te zijn dan schijnzekerheden, omdat ze slechts teleurstelling 

opleverden. Omdat niets is wat het lijkt te zijn, hoef je ook niets meer te 

verwachten en dat levert een immense bevrijding op. 

 

De uitwerking van het verhaal van Helena heeft mijn gevoel versterkt en mij 

doen beseffen dat er iets moet gebeuren. Iets wat het leven een andere kant op 

zal sturen. Een kant die de rust, de vrede, het geluk en de liefde weer in de 

wereld moet terugbrengen. Ik ben Helena dankbaar en blijf haar dankbaar voor 

wat ze mij heeft gegeven en ik hoop dat ook jij een zelfde gevoel zult krijgen als 

wat ik eraan heb overgehouden. Doe ermee wat voor jou goed is of doe er niets 

mee. Het is aan jou en slechts aan jou. Bepaal voor jezelf in wat voor een wereld 

jij, en iedereen die nog na jou zal komen, zal leven. 

 

Als wij weer een wereld kunnen bouwen die gericht is op eenheid, op het één 

zijn van alles wat is, zullen al onze illusoire waarheden verdwijnen en zal de 

werkelijkheid, als een licht boven iedereen staan en zal ieders liefde voor alles 

wat is, een ieder dragen en verder brengen op zijn of haar pad. 

 

Realiseer je tot slot, dat je leeft in een wereld, die wordt 

bepaald door wat jij vindt, door jouw overtuigingen. Jouw 

overtuigingen worden weer gevormd door jouw gedachten. 

Jouw gedachten zijn in jouw hoofd rondtollende woorden. 
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Jouw woorden bepalen dus voor jou jouw wereld. Kies dus de 

juiste woorden en je kiest voor jou de juiste en enige wereld 

om in te leven. Als je geen woorden uitspreekt, geen woorden 

hanteert, kies je niets en wordt jouw wereld leeg. Als jouw 

wereld leeg wordt, trekt de mist in jouw wereld op. Als de mist 

in jouw wereld is opgetrokken, zie je slechts dat wat is, altijd is 

geweest en uitsluitend en altijd zo hoort te zijn. Inderdaad, zo 

simpel en slechts zo simpel is het. 

 

Pas dan, als wij weer in staat zijn om ons te kunnen 

herinneren wie we zijn en wat we zijn, als de aansluiting met 

de bron diep van binnen in ons weer is hersteld, is liefde weer 

mogelijk, omdat de angst dan verdwenen zal zijn en pas dan 

zullen relaties in de meest sublieme vorm weer mogelijk zijn. 

 
Toch keert voorzichtig het tij. Ook de moderne wetenschap, misschien wel de 

grootste religie op aarde, begint heel voorzichtig te begrijpen en aan te tonen 

dat de essentie van al het leven en de essentie van het complete universum 

eenheid is. Eenheid en uitsluitend eenheid. Ook begint de moderne wetenschap 

voorzichtig te onderkennen en aan te tonen dat de geestkracht van de mens in 

staat is om materie te beïnvloeden en dat de mens dus scheppingskracht heeft. 

De moderne wetenschap begint voorzichtig datgene te ontdekken wat via 

spiritualiteit al duizenden en duizenden jaren bekend is en wat vele mensen 

door alle eeuwen heen al via hun ‘inzichten’ gezien, gevoeld en ervaren hebben. 

Misschien kunnen beide ooit dichter bij elkaar komen en elkaar versterken en 

aanvullen om samen richting te kunnen geven aan het inslaan van een nieuwe 

koers, waar alle mensen op alle gebieden profijt uit kunnen trekken.   

 

Alle waarheden die voortkomen uit onze overtuigingen, uit de manier waarop 

wij in de wereld staan, gevormd door onze scheppingskracht, creëren dus voor 

ieder van ons de werelden waarin wij leven. Deze werelden, onze werelden, 

passen zich aan aan datgene wat wij scheppen, dus aan onze overtuigingen. 

Deze werelden zijn dus veranderlijk, naarmate wij onze overtuigingen 

bijstellen of veranderen. Deze werelden zijn dus illusoire werelden en de 

waarheden die wij in deze werelden hanteren zijn dus ook allemaal illusoire 

waarheden. Deze waarheden zijn dus illusies. Wij leven daarom allemaal, 

niemand uitgezonderd, in onze eigen werelden, waarin geen waarheden 
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bestaan. Toch bestaat er achter al deze illusoire waarheden een werkelijkheid. 

Deze werkelijkheid ligt echter 'achter en buiten het gebied van ons huidige 

denken, dat wordt geregeerd door de kracht van ons eigen ego'.  

 

Inmiddels ben ik al vele malen benaderd door mensen die 

willen weten of het verhaal van mij en Helena echt gebeurd is.  

Zij willen weten hoe het nu gaat met Helena en of ik nog steeds 

contact met haar heb. 

Het enige wat ik hierover kan en wil zeggen is: ‘Het is niet 

relevant’. 

 

Omdat het hier niet gaat om Helena en niet gaat om mij, heb ik  

besloten om hier verder geen informatie (meer) over te 

verstrekken.  

Het gaat hier ook niet om het verhaal van ons beiden.  

 

Waar het hier om gaat is het verhaal achter het verhaal.  

Daarover kun je contact met mij opnemen, daarover wil ik 

graag met jou praten en daarover kun je altijd vragen stellen. 
 

 

 

 

 


