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Fleur Smelt (1961) is moeder van drie 

dochters en begeleidt mensen bij het 

ontdekken van wie zij werkelijk zijn - en 

om van daaruit het leven vorm te geven. 

Zij werkt als trainer, coach en publicist. 

Studie: rechten.

Tekst en fotografie: Annemarie van Unnik                                                   

“Zes of zeven jaar was ik toen we tijdens een verjaardag de 
polonaise deden onder aanvoering van mijn zus. En dat 
maakte het feestje tot het leukste ooit! Mijn zus stond voor 
speelsheid, levendigheid en theatraliteit. Tegelijkertijd 
was zij rebels, zelfdestructief en had ze schijt aan alles. 
Dat maakte haar moeilijk voor onze ouders en ook voor 
zichzelf. Zij overleed op haar 18e toen ik tien was. Hoewel 
zij veel linke dingen had uitgehaald, werd zij geschept in 
het verkeer op een moment dat haar leven in rustiger vaar-
water leek te zijn gekomen. Ik was een vrolijk kind, maar 
dacht toen: dit kan dus gebeuren in het leven. En eigenlijk 
was mijn jeugd toen op een bepaalde manier afgelopen; 
die echte onbezorgdheid verdween.” 

Geen onbeschreven blad
“We komen niet ter wereld als een onbeschreven blad. En 
vanuit mijn vroegste overtuigingen voelde het als mijn rol 
om te zorgen voor harmonie in ons gezin waar veel reuring 
was. Na de dood van mijn zus besloot ik onbewust, me nog 
meer gedeisd te houden. Dus deed ik wat van me verwacht 
werd, studeerde goed en hield rekening met iedereen. Dat 
bracht me veel, maar had ook keerzijde als dat wat ik vond 

of voelde in eerste instantie niet relevant was. Zo op 
anderen gericht zijn is ook een vorm van afscheiding, zou 
Een cursus in wonderen zeggen. Dat mezelf-niet-laten-
kennen kwam voort uit een soort hoogmoed, trots. Ik 
moet erbij zeggen, dat ik op een dieper niveau werkelijk 
altijd gevoeld heb dat het goed is met mij. En dit te zeggen 
ontroert me. Ik zie nu dat mijn persoonlijkheid dit met-mij-
gaat-het-goed gebruikte als een manier om met verdriet 
om te gaan. Het was een overlevingsmechanisme. De één 
stort in en de ander redt het allemaal wel. Het zijn keerzij-
des van dezelfde ego-medaille. Dat mijn strategie een blok-
kade vormde, ontdekte ik pas na de dood van mijn vader, 
toen ik een twintiger was. Er was veel in mij dat eigenlijk 
aandacht nodig had. En hoewel ik toen niet wist waar het 
vandaan kwam, raakte ik in die tijd gedeprimeerd.”

“Op mijn 40e, tijdens een periode van verlaagde weerstand, 
kwam veel verdriet naar boven om mijn zus en vader. Het 
lukte gewoon niet langer mijn gevoelens te onderdrukken; 
ze kwamen pregnant in beeld. En wat betreft de relatie 
met mijn man... Elke relatie staat ook voor je relatie met de 
Eenheid. In de relatie met mijn echtgenoot heb ik de basis-
vergissing van de afscheiding geprojecteerd. Dat idee van 
alleen zijn / er niet mogen zijn / er niet toe doen. En om die 
reden vroeg ik vooral zo min mogelijk. Onbewust hoopte ik 
van mijn man iets te krijgen, namelijk dat gevoel van totale 
verbinding, waardoor m’n gevoel van eenzaamheid en pijn 
zou verdwijnen. En ik hoopte niet meer sterk te hoeven 
zijn en niet alles te hoeven fiksen. Hij, mijn ridder, zou me 
opvangen en de zaakjes regelen, zoals in sprookjes beschre-
ven! En dat gebeurde niet, wat natuurlijk ook de bedoeling 
is. Want dat gevoel van tekort, denken iets te kunnen halen 
bij de ander wat ik mezelf niet geef,  komt voort vanuit de 

Een goede afloop staat vast

Het goede en slechte in de mens zijn 
facetten van een gedeeld ego
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vergissing van het ego over wie wij zijn. Ik geef mij geen 
ruimte of liefde, maar jij moet ervoor zorgen dat ik gezien 
en bemind word. Allerlei vergissingen over mijzelf die ik 
projecteerde, ben ik met innerlijke hulp één voor één gaan 
loslaten. En ik kwam uit bij zien dat ik volmaakt ben zoals 
ik ben. En mijn man eveneens. En van daaruit kon ik eerlijk 
gaan kijken en voelen. 

Een cursus in wonderen zegt: ‘Je hoeft niets te doen’. Dat 
was afkicken voor mij. Maar ik stopte met denken over 
onze relatie - en daarmee kwam rust. De rust van het niet 
hoeven weten. En als er niets opgelost hoeft te worden, 
ontstaat er kennelijk een open ruimte. En daarin ging 
het weer beter met mij. Dit kan dus gebeuren als je geen 
oordelen meer hebt. Waarom ik dan toch ben weggegaan 
uit dat huwelijk? Omdat ik op enig moment onmisken-
baar voelde: hij is perfect, ik ben perfect - en het is klaar. 
Doodeng om te vertellen! En het was uit liefde voor mezelf 
- en voor hem. Omdat ik er inmiddels mag zijn met alles 
erop en eraan, mocht ik ook weggaan bij mijn man. In alle 
onschuld.”

Angst voor straf
“Terugkeren naar de eenheid, naar God... Een aantal keren 
in mijn leven heb ik sterk gevoeld dat ik daar iets tussen 
zet, namelijk angst voor straf. Dat projecteerde ik ook op 
mijn man. Steeds was er die angst iets verkeerd te doen. Of 
om asociaal te zijn zoals mijn zus, die lekker deed waar ze 
zin in had. Dit brave meisje wilde het zo graag goed doen 
om vermeende straf te ontlopen. En dat hield me weg van 
eenheid, vrijheid en onschuld. Grappig is, dat een kenmerk 
van mijn werk is, dat alles er mag zijn! Gelukkig kwam er 
zicht op wat zich afspeelt in mijn onbewuste. En mensen 
de ruimte te geven vanuit dat alles er mag zijn, vind ik het 
mooiste wat er is. Dat ik in het professionele, vanuit verbin-
ding en vertrouwen mijn focus heb op weten wie we zijn, 

droeg bij aan mijn eigen heling, wat heling is voor ieder-
een. Volgens mij ben ik pas echt goed gaan coachen toen 
ik zag dat ik helemaal niks kan geven - omdat de ander al 
perfect is. Denken de ander te kunnen helpen, heeft ook 
weer te maken met hoogmoed en afscheiding. Dan weet ik 

het zogenaamd beter dan jij. Zo stopte ik ook met te den-
ken dat ik mijn echtgenoot of wie ook moet of kan helpen, 
want dat is niet waar. En dat zorgde ervoor dat ik hem kon 
loslaten. En van het begin af aan hadden mijn echtgenoot 
en ik de intentie in liefde uit elkaar te gaan.”

“Me gedragen voelen - en weten dat alles goed is, dat blijft. 
Wat veranderde, is dat ik meer mens onder de mensen ben 
geworden. En nadat ik mijn eigen angsten en zwaktes heb 
gezien en gedeeld, ben ik ook niet meer onder de indruk 
van die van anderen - al kan het me wel raken. Ergens is er 
altijd dat zien, dat iedereen in wezen liefde is. Terwijl we 
ondertussen in de wereld dat ego aan het uitleven zijn. 
Het goede en slechte in de mens zijn facetten van een ge-
deeld ego. En ik kan er dankbaar voor zijn, dat anderen die 
zogenaamde duistere kant uitleven, zodat ik dat niet hoef 
te doen. En ook ben ik gaan inzien, dat wat daar gebeurt 
in wezen een vergissing is - en vanuit onschuld geboren. 
Liever dan te luisteren naar angst kies ik ervoor liefde te 
zien. Liefde vraagt erop te vertrouwen dat alles perfectie is /
te kijken naar de schoonheid der dingen / te kiezen voor 
niet oordelen. En omdat ik dit wil leren, ben ik dus aan het 
afleren om mee te gaan met het oordeel van het ego. En 
dat blijft een uitdaging! Voor mij is het moeilijkste aspect 
daaraan, niet mee te gaan met de verleiding te geloven in 
schuld. Niet te geloven dat ik het verkeerd kan doen. Of dat 
ik voor alles en iedereen moet zorgen. Als ik die angst of 
schuld voel, dan kies ik ervoor het ego niet te geloven en 
me open te stellen voor het aanbod van de liefde. En wat 
dat is... kan ik niet bedenken.” 

Een gezegend mens
“Door alles heen vind ik toch dat ik een prachtig leven heb. 
Ik ken de neiging tot somberen en ben gaan zien dat dit 
een ego-creatie is. En toch kan dit er soms nog inschieten. 
Maar ik voel met tegelijkertijd een gezegend mens. Hoe de 
dingen lopen bij mij, ook bij het in de vorm uit elkaar gaan 
van mijn man en mij... Ik kan me er zó over verbazen, dat 
de dingen precies op het juiste moment gebeuren! Krijg ik 
een lekke band, dan altijd op een plek waar hulp aanwezig 
is. Echt, een goede afloop staat vast. Dat is een rode draad 
in mijn leven.”
 
“Op enig moment volgde ik een Attitudinal Healing 
facilitatorweekend bij Els Thissen en wist van tevoren niet 
dat die iets te maken had met Een cursus in wonderen. Kort 
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daarop begon ik met Anne-Joke Vellinga spontaan een 
AH-groep maar werd ziek. En niet een beetje, maar maan-
denlang. Ik raakte zó verzwakt en had zo’n fysieke pijn, 
dat ik niets meer kon. Niet voor de kinderen zorgen, niet 
moederen, terwijl de kinderen nog vrij jong waren en niet 
op hun leukst. Alle dingen waaraan ik mijn identiteit had 
opgehangen vielen weg. En gek genoeg veroorzaakte dat 
een groeiend gevoel van vrede. De kinderen verwoordden 
dat letterlijk: ‘Het is zo vredig mam.’ Blijkbaar was die vrede 
voelbaar. Ik was nergens meer op uit (wat het ego altijd 
wil). Uiteindelijk kwam men erachter dat ik een zeldzame 
bacterie bij me droeg en kreeg ik een halfjaar antibioticum. 
Maar al in de eerste dagen, knapte ik zienderogen op - en 

ik zegen die pillen. Geweldig! In die herstelperiode kwam, 
geleidelijk maar geleid, de Cursus weer op mijn pad. Want 
ik had het boek al toen ik 19 was - en begreep er toen geen 
klont van. Ik was meer van het Boeddhisme en dergelijke 
en van alles behalve Een cursus in wonderen. Ook ging ik in 
die tijd groepen begeleiden, schrijven en interviewen. 
Op wonderlijke wijze werd dat me allemaal in de schoot 
geworpen. Een bijzondere tijd waarin alles wegviel en 
waarin wezenlijke dingen op mijn pad kwamen.”

“Dertig jaar zijn we bij elkaar geweest, mijn man en ik. 
En geen seconde heb ik het gevoel gehad dat ons 
huwelijk, of de duur ervan, niet de bedoeling was. Met hem 
heb ik echt een thuis, een veilige plek kunnen creëren (in 
mijn ouderlijk huis voelde ik me nooit zo op mijn gemak). 
Samen kregen we prachtige kinderen. In periodes dat ik 
niet werkte droeg hij dat financieel. En wat een ruimte had 
ik om uit te pluizen hoe ik in elkaar zit en wie/wat ik ben. 
En op dit moment ben ik aan het ervaren dat het werkelijk 
mogelijk is... om in liefde uit elkaar te gaan.” •
www.fleursmelt.nl  &  www.riseandshine-training.nl

Ik ben pas goed
gaan coachen
toen ik zag dat de
ander al perfect is


