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Iedere keer voor we aan een nieuwe B.S.I.-magazine beginnen rijst de vraag
op welk thema zullen we kiezen. Soms vragen we rond bij al diegenen die
betrokken zijn bij het magazine, soms bedenken we zelf een thema, om dat
vanzelfsprekend voor te leggen aan de redacteuren.
Zo kwam deze keer het thema ‘De Stem’ bovendrijven. In feite was het
Henriette die dit opperde. Wat een prachtig en uitdagend thema, dacht ik,
temeer omdat ikzelf het idee had dat ik daar geen kant mee op zou kunnen.
En omdat ik geneigd ben tot projectie, verwachtte ik dat de schrijvers hier ook
een hele kluif aan zouden hebben.
En zie hier, wat een verrassing; zulke fijne en doorleefde bijdragen over de
stem en het keelchakra zijn er geschreven. Ik nodig je dan ook van harte uit
om je te goed te doen aan al deze lezenswaardige stukjes.
Zo schrijvend komt er plots een herinnering aan mijn jeugdjaren boven.
Van mijn moeder mocht ik soms zo veel koekjes eten als ik wilde. Die koekjes
waren ineens veel minder lekker dan dat ene koekje dat ik regelmatig bij de
thee kreeg. Wellicht gaat dat ook op voor het lezen van dit magazine. Stukje
bij beetje consumeren is misschien wel fijner dan alles in één keer of
misschien ook wel niet. Mogelijk is jullie vermogen tot het genieten van dit
‘gerecht’ zo groot dat je alles in één keer wilt consumeren.
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Hoe dan ook, ik wens je mede namens allen die aan
dit nummer hebben bijgedragen veel leesplezier,
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Lieve lezer,
We kunnen terugkijken op een
schitterende en inspirerende
retreat met Sri Vasudeva, wat
voor sommigen misschien alweer
lang geleden lijkt. De herfst kan
dan een mooie periode zijn om
nog eens opnieuw te onderzoeken
hoe jij resoneert met “Cultivating
a silent mind". De geluidsopnames op de website kunnen je
daarbij wellicht een handje
helpen.

4 MEDITATIE

6 LUISTEREN MET JE ZIEL

7 DE STEM VAN HET ZELF 8 ONTDEKKINGSTOCHT

10 EVEN GEDULD A.U.B. 12 de stem voorbij

13 DE STEM

14 recept

en ook: 3 VOORWOORD • 9 ZWEM IN MIJ

En het onderwerp van deze
Inspiratie nodigt ons uit om
“Onze stem” opnieuw te onderzoeken en verdiepen.
Het bestuur van Blue Star
Holland laat haar gedachten hier
natuurlijk ook over gaan en vraagt
zich af wat het bij haar oproept;
met welke stem spreekt 'het
Bestuur’? Wat vinden wij als
bestuursleden en hoe vormen we
een gezamenlijke mening, een
overtuiging? Hoe gebruiken wij
“Onze Stem”?
De geografische afstand maakt
het soms lastig om elkaar regelmatig op te zoeken en elkaars
stem LIVE te horen. De wens om
elkaar te ontmoeten is groot
maar de dagelijkse verplichtingen
en de lange reistijden maken het
vaak organisatorisch lastig.
Online groepsgesprekken kunnen
dan heel efficiënt en een acceptabel alternatief zijn, ook al zijn we
dan niet fysiek samen.
De WENS om als bestuur elkaar
te ontmoeten is wel datgene wat
ons zo sterk verbindt. Wij hebben
daarnaast ook de wens om jullie
te ontmoeten, om er voor de
innerlijke én uiterlijke Guru te
zijn. Om alles mogelijk te maken
voor de volgende retreat en om
elkaar weer te kunnen ontmoeten
aan bijvoorbeeld het Kerstdiner in
het Zonnehuis.
Namaskar,
Vivekananda, namens het
Blue Star Holland bestuur
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Co-creëren van een nieuwe wereld
40 dagen retreat 2010 (dag 33)
DE KRACHT VAN DE STEM

We hebben de stem als een zeer krachtig communicatiemiddel. Ik zie het als een geschenk,
een kostbaar geschenk. Stel je voor, als we de stem niet hadden hoe zou het leven eruit zien.
Via de stem kunnen we allerlei energieën uitdrukken, als we ons ervan bewust zijn. De stem
kan mensen verdrietig maken, de stem kan gewelddadig zijn. Deze stem kan vriendschap
delen. Zij kan liefdevol zijn, zij kan vreugde delen. Deze stem kan verheffen, zij kan verlichten,
zij kan licht in de ruimte brengen.
WEES JE ER BEWUST VAN DE ENERGIE DIE JE STEM UITDRUKT

Wij zijn in staat verschillende soorten energieën te manifesteren, zonder zelfs te weten dat we
dit doen. Als je probeert iemands aandacht te trekken, wanneer je probeert in zijn gunst te
komen, ben je jezelf ervan bewust hoe liefdevol je stem dan wordt? Als je iemand weg wilt
hebben, ben je je er dan van bewust wat voor soort energieën je projecteert door dat te doen?
Als je iemand je gezag wilt opleggen, ben je jezelf dan bewust hoe je heel subtiel gebruik
maakt van de stem om dat te doen? Als je iemand genezing wilt brengen, ben je jezelf ervan
bewust hoe je de stem gebruikt? Als je anderen licht wilt brengen, ben je je ervan bewust hoe
je de stem gebruikt? De stem kan zoveel dingen doen. Zij kan ook zeer krachtige emotionele
littekens toebrengen bij mensen, wanneer we haar misbruiken. De mensen herinneren die
stem en het misbruik en het blijft in hen achter als een emotionele wond, als gevangenschap,
als lijden, als pijn. Ben je je er bewust van wanneer je dit op subtiele wijze te weeg brengt bij
anderen?
Als je je bewust bent van de kracht van de stem, wat denk je dat er zal gebeuren? Je zult
verantwoordelijker worden voor de invloed ervan, wetende dat een krachtige stem, een stem
van licht, onze wereld kan verheffen. Een stem van de duisternis, een stem van negatieve
energie, een stem met verborgen agenda’s of negatieve intenties kan vernietigen en het licht
wegnemen. Het is uiterst belangrijk om de kracht van de stem te begrijpen en je ervan bewust
te zijn hoe we de stem, die zo’n kracht heeft, tot expressie brengen.
BEGIN TE LUISTEREN NAAR JE STEM

Het gaat terug naar het hulpmiddel van zelfbewustzijn. Als je helemaal geïdentificeerd bent
met het bereiken van je doelen als je de stem gebruikt, ben je je er niet van bewust hoe je je
stem gebruikt. Je bent je er niet bewust van hoe je subtiel je energie er inbrengt om je eigen
doel te bereiken, je eigen wens, je eigen voldoening en anderen soms vertrapt of het gelijk van
anderen niet respecteert. Soms doen we dit zo subtiel. Met de stem kun je ook bedriegen. Je
kunt de kenmerken van liefde tonen zonder het diep van binnen echt te menen en dan wordt
de stem een zeer gevaarlijk instrument, een instrument van misleiding.
Tenzij je je bewust bent van je stem en wat die met zich meedraagt, zou je wel eens een
heleboel van deze dingen kunnen doen die je, als je er echt over nadenkt, niet fijn vindt, ook
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niet als ze jou worden aangedaan door een ander. Hoe luidt het gezegde? ‘Doe een ander niet
aan, wat je niet wilt dat jou wordt aangedaan.’ Weet je nog dat gouden gezegde? Kijk naar wat
het woord van anderen met je doet, kijk er naar. Als mensen je negatief benaderen, wanneer
mensen liefdevol naar je zijn, als mensen verhelderend voor je zijn, je meer begrip brengen,
als mensen vol compassie met je zijn met hun woorden, kijk naar wat de spraak van anderen,
de stem van anderen met je doet, onderzoek het. Ik ben er zeker van dat je je nog steeds
grievende ervaringen vanuit je jeugd kunt herinneren of zelfs van op het werk of van mensen
die misbruik van je maken of je manipuleren of hun eigen doelen nastreven. Het is uiterst
belangrijk om je ervan bewust te zijn.
Als je kwaliteiten van het licht ontwikkelt, als je meer van je Hogere Zelf leert kennen, begin je
te zien hoe krachtig de stem is. Als je gevangen bent in het lagere zelf, ben je je er niet van
bewust, zie je het niet. Dan ben je vol onwetendheid, ben je gevangen in wat je doet. Je gaat
achter je eigen doelen aan en je kunt het heel mooi rechtvaardigen: "Dit is wat ik wil, dit is wat
ik moet hebben." Als je meer bewust wordt, meer zelfbewust, begin je naar je stem te luisteren, naar wat je nog niet eerder gehoord hebt.
ZELFBEWUSTZIJN KAN EEN GOEDE ZAAK ZIJN

Iets dat erg sterk in mij aanwezig was als jonge man, was zelfbewustzijn. Ik zag mijn gedachten in mij, ik hoorde mijn stem en die klonk vreemd. Mensen zeiden: "Wees niet zo zelfbewust." Ik zag het als iets slechts om mijn gedachten te kunnen zien en mijn stem te kunnen
zien of horen. Ik moest extravert zijn, niet zelfbewust; zelfbewustzijn was een slechte zaak.
Maar ik kon het niet opgeven, het was er gewoon: ik was mij heel bewust van mijn gedachten,
gevoelens en stem en van wat ik zei.
Toen ik spiritueel begon te ontwaken, begon ik het zelfs meer zo te zien, maar niet als iets
negatiefs, niet als iets waar ik boven uit moest stijgen, maar als iets dat ik moest laten toenemen, want naarmate ik meer spiritueel bewust werd, werd ik mij meer bewust van mijn
gedachten en mijn stem en mijn emoties. Nu heb ik geleerd hoe ik ze kan gebruiken, hoe ik ze
kan laten veranderen, hoe ik er energie in kan steken en dat was fantastisch. Spiritueel
bewustzijn heeft me ertoe gebracht om zeer zelfbewust, vreugdevol en krachtig te zijn. Dat is
hoe ik ben. Ik ben me bewust van al mijn gedachten, mijn emoties, mijn daden, mijn stem en
de kwaliteiten van mijn stem. Ik heb de verantwoordelijkheid, de fantastische verantwoordelijkheid om mijn stem krachtig te gebruiken in elke situatie, zoals ik nu doe, en om zeer
verantwoordelijk te zijn voor alle kwaliteiten die ik in mijn stem breng, zodat ik mensen kan
verheffen en mijn wereld kan verheffen.
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→ Ik merkte ook dat mijn spreken en mijn zingen veranderde toen ik meer bewust werd en er meer
licht in mij kwam. Ik kon meer kracht in mijn stem voelen, zoals ik dat ook nu voel. Ik kan die kracht
intensiveren, ik kan die kracht verminderen, ik kan allerlei soorten boeiende energieën in de stem
brengen, voor genezing in mijn wereld, om anderen in de wereld te verlichten en om meer begrip te
brengen. Ik ben in staat om zoveel dingen te doen met mijn stem. Het is een geweldig instrument
geworden. Ik zag de geleidelijke veranderingen in mijn stem; hoe ik nu spreek, wat ik nu waarneem,
is niet hetzelfde als hoe ik het zoveel jaren geleden voelde. Nu is er zo veel meer, er is een volheid
en er is controle.
ELKE STEM IS DE STEM VAN HET UNIVERSUM

Wat zo mooi is, is dat in dit bewustzijn, dat voor ons allemaal mogelijk is, we in staat zijn te herkennen dat iedere stem een goddelijke stem is. Iedere stem van ieder mens is het Universum aan
het woord. Dat is mijn bewustzijn. Soms, als ik een stem aanhoor; wellicht van de eenvoudigste
persoon in de ruimte, die misschien naar ieders denken onwetend is, zou die persoon met iets
kunnen komen dat zo mooi is, dat dat de stem is die ik op dat moment moest horen. Ik zie hoe ieders
stem een stem van het Universum is. Natuurlijk is het zo dat, wanneer je naar de stem luistert van
de meer bewuste, meer geëvolueerde mensen, dit je optilt, je verheft en genezing en licht brengt.
Soms hoor ik een hoop klagende stemmen. Mijn hele dag kan worden gevuld met klagende stemmen, zoals bijvoorbeeld dat het regent, het plenst, dat soort gevoel. Ik overzie mijn dag; hier een
klacht, daar een geklaag, daar weer een andere klacht, bijna als een grievende stem: "Heb je die
niet gehoord; heb je dit niet gezien, ben je je hier niet bewust van, kijk eens wat er om je heen
gebeurt; die daar doet dit op die manier en die doet het op die manier en dit hier en dat daar.” Dan
zeg ik: "Oh mijn God!" en "Ach, dit is mijn Universum, ik moet dit meemaken, oké.” Dus ik geef me
over, ik luister naar iedereen: "Ja, oké, ik zal dit doen, ik zal dat doen." Vanbinnen denk ik ‘Gaat mijn
dag er zo uitzien?’ En als er dan vanuit het niets iemand met een helende stem komt om me een
heleboel prachtige dingen te vertellen dan zeg ik:" Dankjewel, iemand heeft me opgetild door te
zeggen:Weet je wat je voor mij betekent? Weet je hoe je me hebt opgetild?" Ze beginnen me zulke
aardige dingen te vertellen over dankbaarheid en over alle goeds dat ze me wensen, het is als een
balsem, het geneest.
Ik zie hoe enerzijds mijn wereld me allerlei soorten energie kan geven en me anderzijds draagt. Het
is mijn wereld. Het is mijn wereld, een wereld waar ik in geloof, het is een wereld die ik vertrouw.
Het maakt niet uit wat er op mijn pad komt, ik accepteer het. Het is mijn wereld. Elke stem is een
stem van mijn wereld. Soms moet ik al die klachten aanhoren, want als ik ze niet aanhoor, wie zal ze
dan aanhoren? Wanneer ze naar een ander gaan, kunnen zij misschien misbruikt worden. Ik luister
gewillig, omdat ze dan een kans hebben om te ventileren en als ik rustig ben, hebben zij een kans op
zelfreflectie. Dus ik luister, ik luister naar mijn wereld. Ik heb de kracht van de stem ontdekt.
Sommigen zeggen dat we voor spiritualiteit meer stil moeten zijn en de stem moeten managen.
Sommige mensen nemen de gelofte van stilte in acht, zodat ze de stem niet op een negatieve manier
zullen gebruiken. Ik zeg dat het er niet om gaat om te zwijgen, het gaat om een krachtig gebruik van
de stem, het gaat om het managen van de stem, niet om de stem tot zwijgen te brengen, maar om de
stem te managen. Dat is echte spiritualiteit. Het betekent verantwoordelijk zijn en de kracht van de
stem managen. Natuurlijk kan hierover veel gezegd worden, nog veel meer. Maar dit is enkel om je
bewustzijn te vergroten over de kracht van de stem. Het is een heel krachtige energie in ons veld.
Wees zelfbewust vandaag, geef aandacht aan je stem en wees verantwoordelijk.
Moge je dag gezegend zijn.
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luisteren met je ziel
Wanneer ik niets meer hoef
en nergens meer aan denk
voel ik mij vol en groots als de Natuur
liefdevol, vreugdevol, vol scheppingskracht
Wat bomen en struiken zachtjes ruisend fluisteren
is wijzer dan de woorden die een mens bedenkt:
de wijsheid van de natuur, alleen te voelen
met de ziel die het verstand te boven gaat
Ik luister naar de bomen en struiken
Daar leer ik meer van dan in boeken staat
De stilte spreekt in ieder zacht geruis
Ieder klein geluid drukt iets van volheid uit
Ruisende geluiden omhullen onzichtbaar de Stilte:
een zijden kleed omgeeft de aura's van de bomen
de bloemen, het gras en al het levende gewas
dat Moeder Natuur als het ware draagt en baart
in een voortdurend geven, een voortdurende genade

Hubert P Cornelis
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De stem van het Zelf
Niet het lichaam spreekt met de stem, maar de
ziel spreekt met de stem….Een uitspraak van
Guru na een zondagochtend Guru Gita en
meditatie. De ziel…wees stil en weet dat ik God
ben….”. Kan de stem ook God zijn?

Gerrit van Santen

Van Ramana Maharsi is bekend dat hij Stilte als
het meest tastbare aspect van het Zelf
beschouwde. In een van de anekdotes over zijn
leven staat beschreven dat een radio omroep
bedacht had de stem van Ramana Maharshi vast
te leggen op een bandrecorder. Ramana was
uitermate geïnteresseerd in de werking van het
apparaat, zeker in die tijd een vernuftige uitvinding. Alles wilde hij ervan weten. Na de nodige
uitleg verzocht de verslaggever-volgeling om
stilte in de zaal, zodat hij, zonder bijgeluiden, de
stem van zijn meester kon vastleggen.
Het werd doodstil. Je kon een speld horen vallen.
Diepe stilte zonder ook maar één woord van
Ramana Maharshi. Na een kwartier zei de diep
teleurgestelde verslaggever dat Ramana wel iets
moest zeggen, omdat zijn stem anders niet
opgenomen kon worden. Ramana’s antwoord
was: “Waarom denk je dat? Mijn stem is wel
degelijk opgenomen. Mijn taal is de Stilte en die
is vastgelegd.”
Dit prachtige verhaal is te vinden in de uitgave
“Sprekende Stilte” van Han van den Bogaard.
Inmiddels weten we van Guru dat hij liever in
Stilte werkt en daarin veel meer voor ons kan
betekenen dan in woorden.
Zijn het niet de Stiltes in zijn begeleide meditaties waarin het uiteindelijk niet meer om oefenen
gaat maar om Zijn? Met zijn stem draagt hij diepe
inzichten en kennis over. In zijn stem kunnen we
de liefde, het oordeelsloze en de oneindige diepte
horen en voelen. De kracht van vitaliteit, de
kracht van compassie en vrede waarmee de stem
langs de chakra’s reist en in het gesproken
woord hun kwaliteiten meedraagt.
In de Stilte echter ligt de kern van alle rijkdom.
Het Zelf dat tastbaar wordt. Is niet iedere
oefening bedoeld om uiteindelijk onze eigen stem
te doen verstillen? Is het niet in die stilte waar
het ego terugkeert naar het ware Zijn? Het ware
Zijn waar alleen de Goddelijke stem het woord
“Eenheid” fluistert.
Indu Koninx
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Op ontdekkingstocht
met de stem
De helende werking van

je stem

Het wonder van je stem

Je stem kent geen grenzen

“Het lijkt wel of er een soort drempel zit bij mijn
keel?”
"Als ik zing kan ik niet voluit gaan, bovenin mijn
borst voelt het verkrampt. Ik kan helemaal niet
ruim inademen”
"Mijn oren gaan raar doen door de klanken die
ik zing.”
Dit zijn zo maar een paar voorbeelden die ik me
herinner.
In mijn praktijk als stembevrijder komen
mensen vaak met een vraag over hun stem,
over zingen, spreken in het openbaar, zich uiten
of verbinding maken met de toehoorder.
In mijn ervaring bestaat het keelchakragebied
uit je keel, oren, kaken, tong, stembanden en
strekt zich ook daaronder uit naar schildklier en
schouders. Dit chakra heeft niet alleen te
maken met communicatie naar buiten en naar
luisteren wat er gezegd wordt. Het heeft ook te
maken met communicatie naar binnen, luisteren naar je hart, je inner guru en meditatie. Het
keelchakragebied is voor mij een altijd boeiend
onderzoeksgebied.
De stem is een heel gevoelig instrument en zal
soms meer van jezelf laten horen dan dat je
wilt. Je kent vast wel een situatie waarbij je
iemand hebt horen spreken en een lichte trilling
van de stem emoties door laat schemeren.
Een onvaste stem wanneer je voor een groep
spreekt of zingt, vind je zelf misschien onprettig
omdat je niet wilt laten merken dat je nerveus
bent om daar te staan spreken.
Of mag het er gewoon zijn, durf je dat stuk van
jezelf te laten zien zonder last te hebben van
wat anderen daarvan zouden kunnen vinden,
komt vertrouwen boven en wordt je stem
daardoor misschien vaster?
Ik vind het heerlijk om ook samen met anderen
via klanken op onderzoek uit te gaan in het
keelchakra. Welk gebied trekt de aandacht en

Yvonne van Gameren

wat is daar dan? Kan je ernaartoe zingen?
Kan je daarvandaan zingen? Zijn er belemmeringen waar te nemen die in de weg zitten om
je vrij te uiten?
Ik merk vaak dat de ademhaling aandacht
nodig heeft. Snel en hoog ademhalen komt
heel vaak voor. Vaak leer ik mensen de volledige ademhaling en met klank uit te ademen.
Klanken zijn trillingen die heel diep door
kunnen werken in al je cellen en een helend
effect hebben op lichaam en geest. Het
helende effect is het snelst merkbaar op de
ruimtelijke delen van onszelf, bijvoorbeeld de
holten in je hoofd zoals oren- , mond- en
neusgebied.
In China is door onderzoekers enige jaren
geleden aangetoond dat klanken sommige
hersenschade kan herstellen.
Voor de volhouders is het wellicht mogelijk om
de dichtere structuren in ons lichaam, zoals
botten, te helen met klank.
Welke klanken zing je dan?
In eerste instantie de Aa om alle lichaamscellen in te baden. Voor het keelchakragebied
specifiek zou je de Ee kunnen zingen. Zing de
klanken zo moeiteloos mogelijk en gebruik net
zoveel tijd voor de inademing als voor de
klank, geen haast. Volg je gevoel.
Wanneer je denkt dat je niet mooi kunt zingen
en je jezelf daardoor inhoudt: het is tijd om dat
idee los te laten, en los te laten wie je dat heeft
aangepraat.
Geef jezelf en je stem die vrijheid.
Het wonder van je stem is het ontdekken
waard. Je stem kan zo’n fijne begeleider zijn
op je pad.
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buiten mij. Zonder inzicht,

bob

EVEN GEDULD A.U.B.
Brahmani

Ik hoor geen stemmen. Niemand die me influistert wat ik het beste kan doen als ik voor
een moeilijke keuze sta. Zo’n keuze die ik rationeel eigenlijk niet kan maken omdat elke
keuze zijn voors en tegens heeft.
Ik zie geen beelden. Geen groene weides, geen kabbelende beekjes, geen rustgevende zee
tijdens geleide meditaties. Het is (vrijwel) woord- en beeldloos in mijn hoofd, als een
televisie die uitstaat.
Hoe irritant! Ik wil ook magische, spirituele beelden zien. Ik wil ook uitgebreide, ongewone
gesprekken met God hebben. Een stem horen die me duidelijk richting geeft, antwoorden
geeft. Want soms weet ik het gewoon niet en wil ik als een kind even bij de hand worden
genomen.
Maar goed, zo werkt het dus niet bij mij.
Het heeft jaren geduurd voor ik ontdekte dat ik mezelf kan afstemmen op een onhoorbare
frequentie in mijzelf. Op een ‘stem’ die me in stilte alles vertelt wat ik op dat moment
weten moet. Zonder woorden. Zonder beelden. En toch: kristalhelder.
Vorig jaar is mijn vader overleden. Hij had vasculaire dementie en gleed steeds verder weg
in zijn ziekte. Verder weg van mij. Een pijnlijk proces, voor ons allebei. Hij ging de laatste
maanden van zijn leven hard achteruit, maar overleed toch heel onverwacht. Ik was niet bij
hem. Heb hem niet kunnen zeggen dat het goed was. Geen laatste ‘ik hou van jou’ meer.
Ik mis mijn vader. Ik hoor mijzelf af en toe zeggen dat ik zo graag zijn stem weer even zou
willen horen. Zijn aanwezigheid even wil voelen.
Ik hoop dat ik nu een snellere leerling ben. De stem van mijn vader, zijn grapjes, zijn
warme hugs, zijn energie. Ze zijn er nog.
Ik moet alleen de juiste frequentie nog zien te vinden. Zodat ik ze in de stilte weer kan
horen. Zonder woorden. Zonder beelden.
Maar kristalhelder.
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Wim Vinke

De stem voorbij

Is de stem niet een wonderlijk fenomeen? Zij
zorgt voor de mogelijkheid om ons verbonden
of afgescheiden te voelen van een ander.
Aanvankelijk, als ik zit na te denken over de
diverse aspecten waarbij de stem een rol
speelt, concentreer ik me vooral op de
menselijke stem, want deze heeft voor mij
verstaanbare woorden. Maar inmiddels ben ik
er van overtuigd dat de stem en de kwaliteit
van de stem niets met woorden te maken
heeft. Het heeft met iets totaal anders te
maken, iets wat moeilijk benoembaar is,
maar altijd aanwezig.
Tijdens mijn werk heb ik veel te maken gehad
met bedrijven die werk uitvoeren in de
technische sfeer, zoals heiwerk, betonwerk
en herstellen van sluisdeuren. De aannemer
laat dan de opdracht uitvoeren door werklui
onder aansturing van een uitvoerder. Zo’n
uitvoerder is vaak op het eerste gezicht een
niet al te fijn besnaarde ziel.
Eén man in het bijzonder herinner ik me. Hij
bestuurde zijn groep met een stem die
gevormd was door het gebruik van forse
hoeveelheden zware shag en jenever. Zijn
taalgebruik was daarbij van dien aard dat je al
een aardige eeltlaag op je ziel moest hebben
om niet uit je evenwicht te raken. En het
volume van zijn stem was voldoende om het
geroep van iedere vis-leurende Arnemuidense
vissersvrouw te doen verstommen. Maar het
wonderlijke, het fenomenale daarin; zijn
mensen droegen hem op handen.
Ik heb me daar destijds nogal over verbaasd,
want met mijn zachte en ‘beschaafde’ stem
had ik geen fractie van het gezag van deze
man. Deze man straalde autoriteit uit, een
houding van binnenuit die doorklonk in zijn
stem. Het verklaarde het betoonde respect
van zijn medewerkers.
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Nu denk ik ook aan de hond die ik ooit had
(of had de hond mij?). Om met elkaar te
communiceren hadden we geen woorden tot
onze beschikking en toch begrepen we
elkaar ver voorbij primaire begrippen als
etenstijd of uitgaan. De hond kon mij bijvoorbeeld vertellen dat mijn schoonouders in
aantocht waren. Hij herkende het geluid van
hun auto (dat denk ik tenminste), maar waar
het om gaat is dat hij mij duidelijk kon maken
wie er aankwamen. Dan gaat het bij het
communiceren met elkaar dus vooral om
luisteren, niet luisteren naar woorden, maar
naar wat achter het geluid van de stem
aanwezig is, de emotie, het vuur, het verlangen, de liefde, die in de stem doorklinkt. Ook
bij dieren.
Is stemgebruik voorbehouden aan mens en
dier? Of is het mogelijk om met een plant te
communiceren?
In Schotland bestaat een ecologisch dorp en
woongemeenschap, Findhorn. De bewoners
praten er met hun planten met verbluffende
resultaten. De planten groeien er welig
ondanks het klimaat waar ze van nature niet
in voorkomen. De bewoners stemmen zich af
op de planten voor wat ze nodig hebben om
optimaal te kunnen groeien.
Is het niet wonderlijk dat ons in onze opvoeding niet is geleerd om naar de kwaliteit van
de stem te luisteren, zodat we werkelijk met
elkaar kunnen communiceren.
Wat fantastisch dat we door onze verbinding
met Vasudeva een tweede kans krijgen om
onze stem en gehoor bewust te leren gebruiken.

De stem
van de aarde
Jayanti

Zittend aan de vijver in de rijk gevarieerde, sommige mensen zouden het verwilderd
noemen, tuin van Maria en Marco de Wit, alwaar ik vorige week samen met mijn
geliefde een cursus ‘permacultuur ontwerpen’ volgde, vloeiden opeens de tranen
over mijn wangen. Ze waren zowel van verdriet als van geluk. Ja, beide emoties
bevingen mij op hetzelfde moment. Ik was eindelijk thuis gekomen en dat maakte
mij intens gelukkig en tegelijkertijd voelde ik een diep verdriet omdat het zo lang
geduurd had voor ik besefte dat ik al die tijd al thuis was.
Ik kijk naar de glinstering van de zon op het water, volg met mijn ogen de bijen die
op een blaadje van een waterlelie gaan zitten om water te drinken. De hele tuin
ademt een sfeer van harmonie, alles wat daar groeit mag er volledig zijn. Niets
hoeft verwijderd, is verkeerd of lelijk. Elk plantje gekend in zijn specialiteit en wordt
daarvoor gebruikt. Hier leeft mens en natuur in nauwe samenwerking met elkaar.
In harmonie, zoals het de bedoeling is.
Ik ben diep geraakt en hoor de planten, struiken en fruitbomen fluisteren, dat ze
dankbaar zijn, omdat dit hun en onze bestemming is.
Ik herinnerde mij opeens hoe ik als klein meisje op mijn knieën over de grond kroop
om te zien wat daar tevoorschijn kwam. Elk eikeltje, mosje, miertje, kevertje vond
ik prachtig en interessant. Ik bouwde kastelen van takjes, dennenappels, mos en
gras en voelde mij volledig thuis in en met de natuur.
Naarmate ik ouder werd richtte ik mijn ogen op de wereld met al haar beloftes en
verwachtingen en vergat ik de aarde. Ik wilde laten zien wat ik waard was, ik wilde
iemand zijn die er toe deed. Ik vloog als Icarus naar de zon, omdat ik God wilde
kennen en brandde mijn vleugels waardoor ik omlaag stortte, dwars door de aarde
naar de donkerte in mijzelf. Daar regeerde de wanhoop en de teleurstelling over het
verlies van al die mooie dromen. Het was een duister gebied waar ik verdwaalde. Ik
vroeg me af wat de zin van mijn leven was nu zelfs verlichting een illusie bleek.
En zie. Opeens word ik wakker en hoor de stem van moeder aarde, die zegt dat ze er
altijd al was en er altijd zal zijn om mij te dragen, te voeden en lief te hebben.
Opeens besef ik dat ik hier ben om voor de aarde te zorgen, zodat ze weer kan
groeien en bloeien in al haar kracht en schoonheid. Ik kan nauwelijks met woorden
beschrijven wat een rijk en dankbaar gevoel dat geeft. God is hier op aarde en
spreekt via de beuken, de zonnebloemen, de krekels tot mijn wezen. Luister goed,
dan kun je ze vast ook horen.
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RECEPT
Rode kool met appel voor 4 personen
Ingrediënten
•

½ kilo rode kool

•

2 zure appels

•

1 el ghee of geklaarde boter

•

½ theelepel koriander

•

½ theelepel piment

•

1 peul steranijs

•

¼ kaneelstokje

•

½ theelepel zwarte peper

•

2 laurierblaadjes

•

1 theelepel sinaasappelrasp

•

2 eetlepels kweeperen- of aalbessengelei of
vossenbessenjam

•

2 theelepel zout

•

100 cc water

Bereiding

kleine blokjes. Verhit e boter
Snijd de rode kool in smalle repen en de ongeschilde appel in
tot het heerlijk begint te
of ghee in een pan en fruit hierin de kruiden, rode kool en oppel

op de pan, ongeveer 25
ruiken. Giet het water erbij en laat de rode kool, met deksel
wat extra water erbij. Meng
minuten stoven. Roer het regelmatig om en voeg desgewenst
zout.
tot slot de gelei of jam erdoor en breng op smaak met een beetje

