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Justine Mol beschrijft hoe ze
overvallen werd en de gelegenheid

Een eigen huiselijke gebeurtenis
van Lynne McTaggart leidde tot het
boek De Verbinding. Het boek begint
met het beschrijven van het verloop
van de wereldlijke, maatschappelijke
ontwikkeling door de eeuwen heen.
Zoals we van McTaggart mogen
verwachten, wordt alles onderbouwd
met wetenschapelijk materiaal. Zij
bericht over wat bekend is over het
werk van Darwin, Descartes, Newton, Chadwick, Huxley, Fleming,
Heisenberg, Wheeler, en vele anderen. Toch is het geen taaie kost. Op
frisse wijze worden ontdekkingen
en veronderstellingen van wetenschappers onder de loep genomen.
nr. 1 - februari 2013

Naast deze veriﬁeerbare gegevens
geeft zij telkens een treffende
metafoor ter verduidelijking.
Al aan het begin van deel 1 doet
McTaggart melding van de wetenschappelijke vaststelling van de
eenheid waarin wij ons bevinden.
Zo staat op pagina 46: ‘Wat materie
uiteindelijk reëel maakt, is de bijna
alchemistische verbondenheid
tussen de waarnemer en het
waargenomene. Er is niet zoiets als
‘wij’ en ‘zij’, er is alleen een
transformerend ‘wij’. Met iedere
ademtocht co-creëren we de wereld’. En verder op deze bladzijde:
‘Jij en ik zijn scheppingingen die
volledig voortkomen uit onze wisselwerking met het universum’. Zij
bewijst zo de juistheid van het gestelde in Een Cursus in Wonderen.
Ruim een jaar geleden woonde ik
naar aanleiding van De Verbinding
een workshop van Lynne McTaggart bij. Eén van de experimenten
de zij ons liet uitvoeren was het
overbrengen van gedachtekracht.
Het ultieme bewijs dat we met z’n
allen in een groot veld ons bewustzijn delen. De Cursus zou zeggen
- vrij vertaald en samengevat - dat
we elk deel uitmaken van God en
dat samen vormgeven.

Els Thissen
Justine Mol. Ik werd overvallen;
geweldloos antwoord op geweld.
Uitgeverij SWP, Amsterdam, 2012.
43 blz., € 7,50.

Een voor mij wildvreemde mevrouw
naast mij concentreerde zich op het
openstellen van haar hart en het
willen ontvangen van een door mij
te zenden beeld dat verbonden was
aan een diepe emotie. Ik visualiseerde de bril van mijn kortgeleden
overleden man en stuurde haar dit
beeld. Na ongeveer drie minuten
meldde zij mij, dat ze voor haar
geestesoog een zomers plaatje had
aanschouwd. Blauwe lucht, groene
heuvels met opkomende zon.
Een man zat gehurkt op de heuvel
en had zijn arm om een grote
hond geslagen. Zij beschreef het
overlijdensbericht van mijn man.
McTaggart vertelt verder over
altruïstische mensen en organisaties,
hun successen en hoe bijvoorbeeld
voor- en tegenstanders van abortus
elkaar kunnen vinden in wederzijds
respect voor elkaars mening.
Een boek dat nog heel veel meer
biedt en de moeite van het lezen
waard is.
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De Verbinding

kreeg om wat ze al jaren onderwijst, namelijk geweldloze communicatie, in praktijk te brengen.
Ze geeft een helder inkijkje in de
situatie en in wat er gebeurt als
een mens niet bang is op zo’n moment. Helderheid en mededogen
bleven voor haar direct voelbaar
en dat was ‘vooral een mooie ervaring’.Vanuit die houding ging ze
met wat er gebeurde om. Daarbij is ze allesbehalve naïef. Haar
angstloze helderheid loodst haar
eenvoudig door de situatie, en de
daaropvolgende gebeurtenissen
heen.
Grappig vond ik dat ze zich jaren
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Ik werd overvallen

eerder, uit nieuwsgierigheid om
een ‘echte boef ’ te ontmoeten, had
opgegeven om gevangenenbezoeker te worden. Dat werd Henk,
die ten onrechte veroordeeld lijkt
te zijn. Met deze overval lijkt haar
wens echt uitgekomen te zijn.
Lezen dit boekje! En dan voelen
hoe je zelf verlangt naar helderheid en die vervolgens toepassen
in alle situaties. Wie zou zich dan
niet rijk voelen?

Jonneke Koning
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...van hart tot hart...
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