Bezinning & Inspiratie Twello
Jaarverslag seizoen 2021-2022 en impressies van de BIT-lezingen

Twello, juni 2022

Alstublieft, een cadeautje!
Een cadeau?
Ja, dat merkt u bij het uitpakken van dit geschenk. Want zo is het opgeschreven en bedoeld. Om nog
even na te genieten van de avonden Bezinning&Inspiratie of te ontdekken wat je gemist hebt. Zo
gaat dat bij een geschenk: juist wat je mooi of opvallend vindt wil je graag delen met anderen en met
de gever.
Mooi dat er email bestaat en zoveel vormen van communicatie. Uw reacties geven we graag door
aan anderen en zeker ook aan de leden van onze werkgroep, die met plezier dit cadeau hebben
voorbereid voor U.
Alstublieft.
Marianne, Hetty, Jemma, Maarten en Ruud van Bezinning&InspiratieTwello.

Oecumene
We zijn elkaar op het spoor gekomen vanuit een eeuwenoude springlevende spirituele beweging. Wij
herkennen bij elkaar die zoektocht naar zingeving en innerlijke verdieping. Onze roots liggen in de
christelijke beweging, daar zijn de zaadjes gelegd en ontkiemd. En elke bloem is uitgegroeid tot een
andere kleur en bijzondere vorm; we accepteren elkaar zoals we zijn in oecumenische
verbondenheid. Die oecumene vieren wij op onze avonden, zoekende mensen die elkaar vinden.
Spiritualiteit, religie en denkbeelden uit de filosofie verbinden ons met elkaar. We laten ons raken,
verwonderen, vervullen van ontzag en weten ons verbonden in een groter geheel. In deze beweging
weten we ons geïnspireerd in ons persoonlijk leven én in onze betrokkenheid op de wereld om ons
heen. Deze verscheidenheid vindt u ook terug in het brede aanbod aan thema’s in onze
bijeenkomsten.
Een inleider helpt ons wat vast zit los te maken en op te schudden. In de uitwisseling na de pauze
zien we hoe mensen hun leven en inzichten delen.
Betrokken op de samenleving en zoekend in de ‘binnenkant’ van het leven staan we open voor
levensvragen en leren voortdurend aan het leven. Wij geloven in innerlijke kracht, die zekerheid en
zelfvertrouwen schept. Zo mag ieder, recht overeind, samen met anderen zoekend en lerend
onderweg zijn.
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Aanbod
Wij willen in deze tijd van ontkerkelijking en maatschappelijke tegenstellingen een rustpunt bieden
waar mensen verhalen en inspiratie met elkaar kunnen delen. Wij bieden daartoe lezingen aan op
het gebied van religie, spiritualiteit en maatschappij. Dit doen wij maandelijks, met uitzondering van
de zomermaanden.
Het hoogtepunt is vaak het met elkaar delen van wat ons ten diepste raakt, waarbij we twijfel en
angst ook durven benoemen. Door de gevarieerdheid van de sprekers is er steeds een andere insteek
en een zoeken naar wat ons bindt. Wij bieden ruimte aan de brede kijk op het mysterie dat ten
grondslag ligt aan het leven. We leven allemaal met vragen die verder gaan dan het alledaagse.
Vragen die raken aan de basis van ons bestaan.
De werkgroep B&IT heet u van harte welkom bij de lezingen en wenst u veel bezinning en inspiratie.

Organisatie en financiën
De oecumenische werkgroep Bezinning & Inspiratie Twello bestaat uit vier leden en doet met veel
plezier haar werk, ze heeft een gevarieerde invulling kunnen geven aan het seizoen 2021-2022.
De werkgroep kwam in het seizoen 2021-2022 maandelijks bij elkaar. Vanaf het begin van het
seizoen begint de werkgroep alweer met de planning voor een volgend seizoen. Dit is nodig omdat
bekende sprekers vaak volle agenda’s hebben.
De penningmeester Marian Otten heeft, als lid van de werkgroep BIT, aangegeven dat ze wegens
opleiding en een nieuwe baan geen ruimte meer heeft om haar lidmaatschap van de werkgroep op
een goede manier te blijven voortzetten. We zullen haar inbreng en enthousiasme zeker missen. Er
wordt gezocht naar een opvolger voor haar. Maarten van Rootselaar heeft de taak van
penningmeester op zich genomen.
We hebben dit seizoen 5 lezingen kunnen aanbieden, met in totaal ruim 160 bezoekers.
Entree + koffie/thee leverde in totaal € 1.500 aan inkomsten op. De vergoedingen voor de sprekers,
huur van de ruimtes en PR kosten (affiches) bedroegen eveneens € 1.500. Daarmee zijn de lezingen
kostendekkend.
Daarnaast hadden we eenmalig kosten voor bouw van de website, het abonnement op de website,
inschrijving bij Kamer van Koophandel en bankkosten. In totaal bijna € 700. Die komen ten laste van
het eigen vermogen.
De werkgroep krijgt jaarlijks een subsidie van de PKN Twello.

PR activiteiten
PR activiteiten voor de thema-avonden zijn van groot belang. De werkgroep maakt gebruik van een
mailbestand zodat belangstellenden optimaal op de hoogte worden gehouden van de themaavonden. Deze mailgroep bestaat uit ongeveer 350 adressen. Ook worden de regionale dag- en
weekbladen van PR materiaal voorzien evenals de kerkbladen en predikanten/pastores in de regio.
Op goedbezochte plaatsen worden posters aangebracht. Ook RTV Voorst en Apeldoorn geeft
aandacht aan onze activiteiten.

Leden werkgroep
Ruud Pragt (voorzitter)
Marianne Vlietstra (secretaris)
Maarten van Rootselaar (penningmeester)
Hetty Heling (lid)
Mailadres: bi.twello@gmail.com
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Impressies van de lezingen
‘Maria Magdalena ontsluierd’ door Annine van der Meer
Goedgemutst kwamen 54 bezoekers op dinsdag 28 september
de bibliotheek van Twello binnen. De vrolijke stemming kwam
niet alleen door de lezing over Maria Magdalena, die gegeven
werd door dr. Annine van der Meer, godsdiensthistoricus en
auteur, maar ook doordat de mensen elkaar na lange tijd weer
ongedwongen konden ontmoeten zonder allerlei lastige
coronamaatregelen.
Ter inleiding maakt Annine bekend dat in januari 2021 haar
nieuwste boek ‘Maria Magdalena ontsluierd, verborgen
bronnen herstellen haar geschonden beeld’ verschenen is. De
verschijning van dit boek loopt parallel aan de tijdelijke Maria
Magdalena tentoonstelling in het museum Catharijneconvent
in Utrecht, welke duurt tot 9 januari 2022. De spreekster beveelt deze tentoonstelling van harte aan.
Het brengt de rijke kerkelijke beeldvorming rond Maria Magdalena in beeld, waaronder ook dat van
de boetvaardige zondares. In de apocrief-christelijke teksten komt dit laatste beeld niet voor. Daar
komt Maria Magdalena naar voren als Metgezellin van de Heer en hoog-verhevene. Op dit laatste
aspect zal de spreekster in deze lezing verder ingaan
Haar interesse in oude en verborgen geschriften werd gewekt door wijlen professor dr. Gilles
Quispel, hij was lange tijd verbonden aan de universiteit Utrecht en internationaal bekend. Hij is
tijdens zijn werkzame leven tot op hoge leeftijd actief aandacht blijven vragen voor de
vroegchristelijke Nag Hammadi-teksten, ook wel ‘gnostische’ teksten genoemd, die van Maria
Magdalena een positief beeld schetsen. Annine is door hem opgeleid en na zijn dood in 2006 verder
gegaan om het goddelijk vrouwelijke terug te brengen in onze herinnering. Ze deed onderzoek naar
het goddelijk vrouwelijke in de Nag Hammadi geschriften, teruggevonden in 1945, én het Evangelie
naar Maria (Magdalena), teruggevonden in 1955. Dit laatste evangelie maakt deel uit van de Codex
Berlijn; deze codex is dus niet opgenomen in de 12 codices die samen de Nag Hammadi bibliotheek
vormen. Over tal van verborgen teksten, die in de 20e eeuw opnieuw tot ons gekomen zijn, schreef zij
in 2008 een eerder boek Van Sophia tot Maria. De Wedergeboorte van de verborgen Moeder in de
21e eeuw.
Vandaag komt Annine vertellen over haar nieuwste boek Maria Magdalena Ontsluierd. Dit handelt
over een nieuw evangelie dat tot ons gekomen is in de 21e eeuw, in 2010. Zij vertelt enthousiast en
oprecht wat haar heeft geraakt in het onderzoek naar dat nieuwe evangelie, het evangelie van
Miryam de Migdala, de Geliefde Metgezellin van Jeshua. Het is een tekst die door Miryam of Maria
Magdalena geschreven zou zijn vóór 50 na Chr. Deze tekst zou op haar vlucht vanuit Palestina rond
het jaar 44 door haar meegenomen zijn naar Zuid-Frankrijk. Tijdens de lezing toont Annine diverse
belangrijke passages uit dit evangelie. Miryam komt uit Bethanië in Judea en blijkt één en dezelfde
als Maria de Magdaleense. Verder blijkt uit de tekst dat het huwelijk te Kana in Judea het huwelijk is
van Jeshua en Maria Magdalena. Het is Maria Magdalena die als ‘Geliefde Metgezellin’ aan Jezus’
borst rust tijdens het Laatste Avondmaal. Deze figuur wordt in het vierde Evangelie van Johannes de
‘Geliefde Leerling’ genoemd. De spreekster gaat ook in op de redactiegeschiedenis van het Evangelie
van Johannes; zij houdt rekening met de mogelijkheid dat in een latere redactie van het vierde
Evangelie het woord ‘Metgezellin’ is vervangen door de mannelijke ‘Leerling’, die pas later Johannes
is genoemd. In het Evangelie van de Geliefde Metgezellin komt maar liefst 170 keer de ‘Geest’ voor,
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Wijsheid of God de Moeder. De Heilige Geest blijkt vrouw te zijn, iets dat overeenstemt met de
Hebreeuws-christelijke traditie.
Na afloop van de lezing zijn er tal van vragen en ontspint er zich een levendige gedachtewisseling
tussen spreekster en de deelnemers. Daarna gaat eenieder huiswaarts, niet nadat er nog grondig
nagepraat is, want och wat fijn dat dit weer kan na zo’n lange tijd.

‘Meer dan een mens alleen’ door Roelof Tichelaar
In een zeer goed gevulde bibliotheek vertelt Roelof Tichelaar op 26 oktober
een boeiend verhaal. Een verhaal over de Christusgeest die in ieder mens
aanwezig is. Een geest die inspireert, antwoorden geeft en spreekt van
liefde. Jezus heeft als het ware de kloof gedicht tussen het gevoel van
afgescheiden zijn van de Bron en onze ziel. Jezus is daarom de Verlosser. Hij
heeft ons hart geopend voor de bewustwording van Gods Geest in ieders
hart. Hij schenkt ons onvoorwaardelijke liefde.
De mens identificeert zich met zijn bezit, zijn imago, zijn prestaties, zijn
gedachten. Deze kunnen echter ieder moment instorten. Wie ben je dan nog
werkelijk? In de praktijk van Roelof Tichelaar komen regelmatig mensen met de vraag: ‘Ik ben niet
meer die ik was, wie ben ik nu nog?’ Een zeer existentiële vraag.
Een antwoord van Roelof: niet jij, niet de ander maar God bepaalt je waarde. Onze opdracht is: leven
vanuit je hart, vanuit de Geest, vanuit je Christusbewustzijn. Of met andere woorden: Je steeds meer
bewust worden dat Gods Geest in je woont. De kerken hebben altijd te veel nadruk gelegd op
dogma’s en op macht. Er is veel spirituele kennis verloren gegaan. Deze was wel aanwezig bij de
eerste volgelingen van Christus. In de oude teksten is veel te lezen over verbinding met het
goddelijke en over de hulp van engelen.
Een mooi beeld daarbij is: de Bron geeft helder, schoon water maar in de loop van de tijd is er veel
vuil bijgekomen. Er is een kloof tussen spiritualiteit en geloof, dit is tragisch en het heeft veel leed
veroorzaakt. Het een staat niet los van het ander.
Ook in de psychiatrie mag er meer aandacht komen voor spiritualiteit. Het Hogere, Het Lichte en
daarbij de schaduwkanten. Een voorbeeld is het begrip agressie. Op zich is agressie niet fout. De
vraag is: Wat doe je er mee? Zie je het als ‘vuur’. Zie je het als een teken dat je opbrandt (burn-out)
of als een teken om je grenzen aan te geven. Anselm Grün zegt: je kunt agressie met liefde
verbinden.
Roelof vertelt over een visioen die hij gehad heeft. Hij voelt zich gedragen door de geestelijke wereld.
De leiding die hij ervaart noemt hij ‘groots’ en ‘ondoorgrondelijk’. Hij geeft aan dat we ten alle tijde
hulp mogen vragen aan de geestelijke wereld. Want we kunnen het niet alleen. Zoals de ranken
verbonden zijn met de wijnstok zo zijn wij verbonden met God. Wij mogen leven vanuit die
Goddelijke Bron. Iedereen heeft daar zijn eigen weg in te gaan. Loop niet weg voor je pijn, maar
maak er verbinding mee. Dan is innerlijke heelwording mogelijk.
Na de pauze in het interactief gedeelte, gaat Roelof Tichelaar nog in op enkele vragen uit de zaal. De
antwoorden komen neer op prachtige ideeën zoals: Op gebeurtenissen hebben we geen invloed wel
op onze gedachten daarover. Ga waarnemen en schort je oordeel op. Je mag liefdevol en mild naar
jezelf zijn. Een mooi verhaal over Corrie ten Boom die tijdens de 2e wereldoorlog vreselijke dingen
heeft meegemaakt maar toch in staat is geweest de beul te vergeven.
En het vergelijk van een borduurwerk. Als je alleen kijkt naar de onderkant is het een rommeltje met
veel knopen en losse draadjes. God ziet de bovenkant van het borduurwerk, Hij weet waartoe alles
dient.
Roelof eindigt om 22.00 uur met de woorden:
We zijn allemaal op zoek naar liefde. Stel je hart er voor open.
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KLIMAAT: welke aarde geven wij door? Door Maarten van Rootselaar
Op 22 februari in 2022 waren we met 22 mensen bij elkaar in de
bibliotheek en stonden stil bij het KLIMAAT (22022022:22).
Nee, niet alleen zorgelijke gezichten. Maarten van Rootselaar van
de oecumenische werkgroep Bezinning & Inspiratie gaf een inzicht
in de gezondheid van Moeder-Aarde. Ja, we hadden wel de
neiging om somber te gaan kijken, wanneer je ziet hoe de mens de
aarde nu gebruikt, maar we ontdekten het woord “SAMEN” We
ontdekten wat we wel kunnen doen en zelf kunnen.
- We zijn onderdeel van de natuur. Het gaat over onszelf.
- Onze welvaartsziektes kopen we in de supermarkt met hun in veel gevallen ongezonde voeding.
- Je kunt ook lokale voeding kopen, gevarieerd, gezond en zonder de reiskosten van gemiddeld
30.000 km voor één bord avondeten.
- Kleding kun je vaker dan 7 keer dragen.
- Niet wachten op de politiek! want die wacht op ons. Burgerinitiatieven ontstaan.
We waren samen met de kunstkring Voorst die 40 kunstenaars bij elkaar bracht.
De Groene Kerk is heel kleinschalig en plaatselijk bezig. Op een positieve manier zetten ze ons aan
het denken over onze manier van kopen en leven.
EnergieRijkVoorst biedt energie advies aan huis en de mogelijkheid om gezamenlijk duurzame
energie in te kopen.
Er waren mensen van www.devoedselpioniers.nl uit Lettele, we hoorden over ingoedeaarde.org,
land van ons.nl, over de eetbare en helende planten van Laurette van Slobbe met haar theetuin aan
de Vermeersweg.
Ja, in al onze zorgen over Moeder Aarde ontdekten we dat we zelf iets kunnen doen en alle grote
veranderingen komen meestal van onderaf. Op onszelf komt het aan.
Zeker weten dat er dan ook hulp van Boven is.

‘Omarm de verschillen en durf jezelf te zijn’ door Samira Ahale
Samira komt op 29 maart de bibliotheek binnen als een Westerse
vrouw, met een kort jasje, een spijkerbroek en gymschoenen. Wanneer
ze voor ons staat heeft zij een djellaba aan. Ze oogt frêle, maar in haar
woorden toont zij zich een krachtige vrouw die veel heeft doorgemaakt.
Ze begint, op een zangerige toon, de beginregels van de Koran voor te
lezen. De Koran wordt verschillend verstaan: voor sommigen is het het
woord van God, waarover niet valt te discussiëren. Voor anderen – die
minder in de publiciteit treden – laat de Koran je vrij om te geloven
vanuit je hart.
De vorm kun je loslaten, zoals je kleding los kunt laten. Samen zijn we
op reis. Daarbij maakt het niet uit hoe we er uit zien. De collectieve zwaarte van verschillende
geloven is die van de schuld. Onbewust dragen wij die allemaal met ons mee.
Als kind van Marokkaanse ouders groeide zij op in Vlaanderen, waar ze naar een rooms-katholieke
school ging. Alle vrije dagen moest zij van haar ouders naar de Koranschool.
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Nu zoveel jaren verder kan zij zeggen: “Er is geen goed of fout. We zijn geconditioneerd in het volgen
van regels. Dat mogen we ontleren, loslaten. We zijn op weg naar lichter worden.
“We leren ieder in een horizontale dimensie: we hebben ieder een lichaam en God is buiten ons. We
leren dat we ieder uniek zijn, anders dan de ander. Maar die weg leidt tot vele problemen.
“Ik ben niet ‘Samira’. Dat is de vorm. Ik zie mijzelf in de ander die ik aankijk, in iedereen. Tot we weer
in slaap vallen en ons identificeren met de rollen die we aannemen. In de stilte kan ik mij verbinden
met wie ik in wezen ben. De verhalen wie je bent laat je los en je verdiept je in wie je in wezen bent.
Je ontdekt dat er iets groters is dan jezelf waar je je aan over kunt geven.”
In een heftige periode in haar leven vroeg zij God of ze één jaar rust mocht nemen van het vijfmaal
per dag bidden tot God. Toen kon ze tot rust komen, zonder zich schuldig te voelen. Toen kwam ze
de Cursus in Wonderen tegen. Ze liep wel aan tegen de vele christelijke formuleringen in de teksten,
maar voorbij die vorm zag ze de waarde van deze cursus.
“Elk moment dat we bang zijn, bestaan we niet. Dat deel dat bang is in mij, baseert zich op verhalen
uit het verleden. Wij zijn onschuldig, maar onbewust herhalen we het schuldig zijn. In plaats van ons
(horizontaal) vast te houden aan verhalen en vormen over wie je bent, kunnen we (verticaal)
beseffen wie je in wezen bent.
“In het stil worden laat ik de gedachten los en laat ik het gevoel toe.
Ik word gedragen door de liefde van God.
Liefde omarmt mij.
Ik zie liefde in jou.
“Het ego is verslaafd aan verhalen over zichzelf. Het ikje mag dood gaan.
Als ik liefde ben, hoe kan een ander dan geen liefde zijn? De ander handelt misschien niet uit liefde.
We projecteren de collectieve schuld op de ander: die is slecht. Hoe zou de liefde reageren?
We kunnen vanuit liefde op de ander reageren. We kunnen de liefde in de ander zien.
Onze geest is één.
Wanneer je vanuit liefde naar de ander reageert, leg je bij de ander een cadeautje neer. Het kan zijn
dat de ander het pas veel later uitpakt.
Wanneer je verlost wil worden, ga dan een week bij je familie logeren. Dan kom je alle
conditioneringen tegen. Ook dan kun je liefdevol reageren, terwijl je alle verhalen laat zoals ze zijn. Je
hoeft niet op zoek te gaan naar erkenning bij de ander.”
Na de pauze konden de aanwezigen vragen stellen
Vraag: Hoe kan ik reageren op het lijden van een ander?
Je ziet dat er lijden is, ziekte. Vaak leggen we het buiten ons neer: dit gebeurt niet in mij. We
projecteren de schuld dan buiten ons.
Stel iemand heeft kanker. Je erkent dat de ander pijn heeft. Je luistert en kijkt. Je vraagt je innerlijke
hulp hoe hier naar te kijken.
Is het dan liefde die mij stuurt, of mijn verhaal? Vraag God, je innerlijke gids om hulp. In veel gevallen
is het voldoende om naast de ander te zijn.”
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Vraag: Hoe weet je of het antwoord van je innerlijke gids komt, of van je eigen denken?
Het ego verandert steeds, komt steeds met een andere reactie. Je innerlijke leraar is eenduidig. Dan
is er geen twijfel. Je innerlijke leraar wacht tot je stil wordt. Het ego schreeuwt om oplossingen. Je
blijft kijken naar je eigen oplossingen, tot je meer in stilte bent. Dan verschijnt het aan je.
Is het een handeling vanuit je eigen leraar, dan komt er vreugde terug. Is het uit je eigen denken, is
het nooit genoeg en voel je angst.
Is je ego aan het roer, dan ben je overgeleverd aan alles wat er om je heen gebeurt.
Het ego identificeert zich met het lichaam. Elke dag stap je in je lichaam. Soms zie je jezelf terug in
een interview en zie je dat je dat niet bent.
Je maakt een ontwikkeling door van meisje, naar vrouw, naar moeder. Je lichaam verandert mee. Je
bent niet je lichaam. Het lichaam is de projectie van het ego.”
Vraag: Wat is verlicht zijn?
“Je bent het licht, maar je ziet het niet. We moeten de rotzooi, de blokkades opruimen om dat te zien.”
Vraag: Kun je je kinderen ook iets meegeven?
“Ik hoef zelf niet de rol te zijn van moeder. Dat leidt alleen maar tot spanning en irritatie. Mijn
kinderen spiegelen mij. Ik werd boos toen ik mijn kinderen vlees zag eten. Toen realiseerde ik mij dat
ik in mijn boosheid herhaal wat ik heb geleerd. Ik heb mijn oordeel over vlees losgelaten. Ik ben vrij.
“Van binnen voel je verzachting, op het moment dat je regels loslaat. Tegen mijn kinderen zeg ik:
‘Doe wat je moet doen, wat op je weg komt’. Als moeder vind ik van alles, maar als ik innerlijk om
hulp vraag voel ik verzachting, kan ik de controle loslaten. Dan is er vreugde en ruimte voor iedereen.
Dan groeit er vertrouwen dat wij Eén zijn en worden gedragen.”
Tot slot bedankt Hetty Samira, zoals zij vanuit haar hart met ons sprak.

‘De natuur als coach’ door Yoke de Wilde
In de aankondiging van deze avond vertelde Yoke de
Wilde:
“Ik rijd met mijn auto in Arizona, door een volkomen lege
woestijn. Geen medeweggebruikers, geen bomen, geen
dieren, geen huizen. Dan opeens zie ik een paar kraampjes
van Navajo Indianen langs de weg. Ik stop en zie mensen
in prachtig gekleurde kleding met enorme sieraden om.
Als ik kijk naar kleine zilveren ringetjes op zijn kraam, zegt
de Navajo man: “You must be Dutch or German. You
always look for small beauty. That is a pity. Look!” En hij
wijst met een breed gebaar om zich heen. De zon schittert
op zijn zilveren, turquoise en bloedkoralen sieraden. “We walk the Beauty Way”. Het zoveelste
mooie inspiratie moment, tijdens mijn reis van zeven maanden in 1990/91, alleen, door het
Zuidwesten van Amerika.
Mijn hele leven al voel ik een enorme aantrekkingskracht en verbondenheid met oude natuurvolken.
Ik heb altijd het sterke gevoel gehad, dat deze volken over waardevolle kennis en wijsheid
beschikken, over de natuur. Immers zij leven al duizenden jaren succesvol met de aarde samen. Ik
wilde heel graag van hen leren. Tijdens mijn reis door de Verenigde Staten ontmoette ik de Navajo,
Hopi en Pueblo Indianen”.
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Op 21 april vertelde Yoke in de bibliotheek over haar fascinatie voor de wijsheid van de “NativeAmericans”, die door ons “Indianen” worden genoemd. Als jonge vrouw ging ze helemaal alleen op
reis op zoek naar hun wijsheid en moest soms echt moeite doen om die wijsheid te op te sporen. Nee
dat ging niet vanzelf. Deze mensen zaten namelijk helemaal niet te wachten op weer een Europeaan,
denkend aan Columbus en consorten. “Ze stonden me echt niet op te wachten en waren helemaal
niet onder de indruk van mijn belangstelling voor hun manier van leven”.
Op haar reis ontdekte ze, dat duizenden verschillende Indianenstammen gedurende duizenden jaren
Noord Amerika hebben bewoond. Met een grote variatie van culturen en manieren van wonen. Zo
vond ze bijvoorbeeld in New Mexico grotwoningen, waar de Indianen met ladders omlaag klommen
naar het water en omhoog naar hun grond waar ze onder andere maïs verbouwden. Ze ontdekte hoe
deze eerste bewoners van Amerika daar leefden in verbondenheid met de natuur. Dieren zoals
paarden zag men als horend bij hun samenleving, als familieleden. Dat gold voor alle dieren maar
ook voor alle andere aardbewoners, zoals bomen, bergen, oceanen etc. Niet alleen had men respect
voor alles wat leeft, maar er was ook een diepe eerbied voor de geboortegrond, de aarde, de
hemellichamen, de kosmos.
Aan de hand van foto’s liet Yoke ons zien wat haar tijdens haar reis heeft geraakt en hoe die wijsheid
haar heeft geholpen om ook andere mensen, in haar werk als natuurcoach, bij hun eigen wijsheid te
brengen. Omdat Indianen dicht bij de natuur leven, verbinden ze alles in hun leven ook met
bijvoorbeeld de loop van de seizoenen. Yoke ontdekte dat alle Indianenstammen gebruik maakten
van “medicijnwielen”, cirkels van stenen, die zij neerlegden in het landschap. Op die cirkels vind je de
windrichtingen, maar ook de seizoenen terug, als een soort kalenders voor het leven. Zij heeft vanuit
die medicijnwielen, een cyclisch model ontwikkeld voor groei en ontwikkeling: de BLOEI methode ©.
Daarbij gaat het niet om de seizoenen buiten in de natuur, maar om de innerlijke seizoenen, die wij
als mens doormaken in ons leven en in ons werk. De winter is dan bv. een periode om dingen in je
leven tot rust te laten komen. Lente betekent een nieuwe ontwikkeling. Zomer is het feest van
erkenning en herfst staat voor loslaten. Maar heel bijzonder is het centrum van deze cirkelbeweging.
Die open ruimte staat voor inspiratie, voor het mysterie en de rode draad van het (eigen) leven.
Zeven Maanden trok Yoke van stam naar stam en ontdekte natuurwijsheid waar ze nu al 18 jaar
anderen mee van dienst is, vanuit haar eigen Bureau Smaragd Coaching. Zowel in Nederland als in
België werkt zij als coach, trainster, docente, spreekster en rituelen begeleidster en zij schreef
boeken over het onderwerp natuurcoaching. Dit alles, geïnspireerd door haar reis en de
natuurwijsheid van de Indianen.
Het was een feest deze levendige inspirerende vrouw een avond bij ons in Twello te hebben. De hele
avond lang had ze onze volle aandacht. Wilt u meer weten: www.smaragd-coaching.nl
Ruud Pragt https://bezinningeninspiratietwello.nl/

Afsluitend
De werkgroep Bezinning & Inspiratie Twello wil graag iedereen bedanken die het mogelijk heeft
gemaakt dat we een seizoen hebben kunnen aanbieden vol spirituele intensiteit en nieuwe inzichten.
Blij zijn we met de vele bezoekers die ons altijd weer weten te vinden en ons deelgenoot maken van
wat hen beweegt.
Terugkijkend naar het afgelopen seizoen herkennen we dat ook wij als werkgroep worden
geïnspireerd door enthousiaste sprekers.
Na de meeste avonden hoorden we vaak de opmerking: ‘Wat een mooie onderwerpen dit jaar’ en
‘Fijn dat jullie na de coronaperiode de lezingen weer zijn opgestart’.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
We heten u in het nieuwe seizoen van harte welkom op onze avonden.
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