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DE KRACHT VAN INSPIRATIE
Een serie interviews met mensen die hun inspiratie volgen en vormgeven in de wereld.

Fleur Smelt

In de coaching en begeleiding die zij
biedt speelt inspiratie, zowel binnen
het werk als in het dagelijks leven, een
belangrijke rol. Het is de leidraad voor
het realiseren van een vervullend en
creatief bestaan.

Toen Els Thissen ongeveer zestien jaar was, wist zij het
al: het leven is volstrekt eenvoudig. Tijdens ons gesprek
bij haar thuis in het Limburgse dorpje Moorveld herinnert zij het zich weer. Wat ze er destijds precies mee
bedoelde, kan ze niet onder woorden brengen maar wel
weet ze dat het een verlichtend en bevrijdend gevoel gaf.
En dat het iets volstrekt vanzelfsprekends was. Nu, 35
jaar later, is ze teruggekeerd bij dat inzicht van toen, en

leeft ze volledig vanuit deze ervaring. In haar manier van
leven en praten doet ze denken aan Byron Katie. Dezelfde directheid, dezelfde compromisloze uitspraken. Maar
vooral ook dezelfde ervaring van liefde. Els Thissen is
iemand die liefde ziet in alles en iedereen. ‘Als ik geen
liefde zie, heb ik niet goed gekeken. Alles is liefde.’

door Fleur Smelt

Els Thissen: ‘Sluit vrede met je ogenschijnlijke beschadigingen en frustraties’
Deze manier van leven betekent
‘ja’ zeggen tegen alles wat er in ons
leven gebeurt. Dat wil niet zeggen
dat je alles goedkeurt, maar wèl dat
je alles ‘neemt’ zoals het komt, en
accepteert dat het er op dat moment
is, zonder je daartegen te verzetten.
Door te beseffen dat we allemaal
volstrekt onschuldig zijn en door
liefde voor onszelf te voelen, kunnen
we onze angsten en schuldgevoelens
onder ogen zien en worden we ons
ervan bewust dat we steeds onze
eigen schaduwzijde op de buitenwereld en de mensen om ons heen aan
het projecteren zijn. Vergeving is
een manier om de onschuld weer te
gaan ervaren. Dat kun je doen door
te kijken naar wat er op dit moment
gebeurt en daarvoor te buigen. Niet
vanuit onderdanigheid, maar in
alle respect. Gewoon in het nu zijn,
zonder oordeel.
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‘Alles is liefde’
V

anuit dit inzicht en vanuit
haar verbinding met de
liefde begeleidt Els Thissen groepen waarin ze
mensen helpt hun eigen heelheid
en liefde te ervaren. Ook schildert
ze prachtige mandala’s. Een van
de belangrijkste inspiratiebronnen
voor Els is Een Cursus in Wonderen
(oorspronkelijke titel: A Course in
Miracles), waar ze in 1995 mee in
aanraking kwam. Dit is de tekst die
het duidelijkst de inzichten verwoordt waarmee zij leeft.
Een belangrijk principe van de
Cursus is het idee dat de mens volkomen onschuldig is. Wij mensen
maken vaak de vergissing om te
denken dat wij gescheiden zijn van

God. Dat misverstand veroorzaakt
de dualiteit in de wereld, in ons
lichaam en in het universum. De
gedachte van afgescheidenheid
zorgt er volgens de Cursus voor dat
wij macht denken te hebben over
ons eigen leven. Maar het zorgt
er tegelijkertijd voor dat wij ons
vervreemd voelen van God en van
elkaar. Ook creëert deze gedachte
schuld en angstgevoelens: we zijn
bang voor het leven, voor de dood,
voor andere mensen en bovenal
bang voor God.
Alles bij elkaar veroorzaakt dit een
enorm residu aan schuldgevoelens,
angsten en ego-gedachten waar we
ons meestal niet eens van bewust
zijn.

We zijn gewoon
onschuldig, of we
ons dit nu realiseren
of niet. Dat is voor
Els de belangrijkste
boodschap van Een
Cursus in Wonderen
Misschien willen we ons er ook niet
van bewust zijn, want het lijkt te
veel en te donker om onder ogen te
zien. Om dit alles in stand te houden
projecteren we onze gedachten - al
of niet bewust - op de buitenwereld.

En het zijn deze projecties die onze
wereld vormgeven. Een wereld van
oordelen en afscheiding, onderdrukte angsten en egoverlangens.
We oordelen over anderen en onszelf
in onwetendheid over het feit dat
we in werkelijkheid volstrekt heel
en heilig zijn, één met God. En dus
ook volstrekt onschuldig. Dat is en
blijft altijd zo, daar heeft geen enkel
oordeel invloed op, en we hoeven
er ook niets voor te doen. We zijn
gewoon onschuldig, of we ons dit
nu realiseren of niet. Dat is voor Els
de belangrijkste boodschap van Een
Cursus in Wonderen. Door alles en
iedereen te vergeven, worden we ons
weer bewust van de vrede en de vrijheid die ons natuurlijk erfgoed zijn.

ls Thissen werd in 1955 geboren in Amsterdam, waar ze
naar een Montessori kleuterschool ging. Toen ze zeven was, verhuisden haar ouders naar het dorpje
Beek in Limburg. Ze kwam op een
nonnenschool terecht. Dat was een
grote overgang. Ze herinnert zich
nog wat voor ramp het was toen haar
kroontjespen voor het eerst lekte en
er een inktvlek in haar schrift kwam.
Na de lagere school wist ze wat ze
wilde, namelijk naar de Ambachtsschool om timmerman te worden. In
navolging van Jezus, die ze kende
uit de verhalen in de bijbel. Maar
het werd de Mulo, omdat op de
Ambachtschool alleen maar jongens
zaten.
Op 15-jarige leeftijd ging ze in een
confectieatelier werken. Al snel
besefte ze dat dit niet het werk was
dat ze tot haar tachtigste zou blijven
doen. Ook wilde ze absoluut weg
uit het “bekrompen Limburg”. Els
wist al op jonge leeftijd dat ze “van
vrouwen hield”, zoals ze het zelf
noemt. Dat werd in die tijd niet
geaccepteerd in haar omgeving. Na
een jeugd waarin ze duidelijk een
buitenstaander was, besloot ze naar
de politieschool in Amsterdam te
gaan. Dat was ook niet de meest
vrijzinnige plek van Nederland.
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a een aantal maanden
werd ze van het internaat
weggestuurd. Men vond
het niet verantwoord om haar met
andere vrouwen op dezelfde gang
te laten wonen. De schoolleiding
dreigde haar op grond van haar
geaardheid te ontslaan. Maar Els, die
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inmiddels lid was geworden van het
COC en van de politiebond, ging de
strijd aan. En dat strijden was iets
wat ze jarenlang zou blijven doen
en wat ook bij haar vurige karakter
paste.
‘Ondertussen’, vertelt Els, ‘dacht
ik regelmatig aan zelfmoord. Ik
vroeg me vaak af: ‘zal ik vanavond
spruitjes eten, de was doen of zal ik
zelfmoord plegen?’ Pas later, toen ik
rechten ging studeren, begon ik iets
van licht te zien.’ Ze koos voor de
rechtenstudie omdat ze terug wilde
naar de politie om daar, als baas, de
boel volledig te veranderen. ‘Maar
in die tijd kwam voor het eerst de
gedachte in mij op dat ik eigenlijk
alleen maar gelukkig wilde zijn. En
dat de keuze om terug te gaan naar
de politie voortkwam uit boosheid.

‘Ondertussen dacht
ik regelmatig aan
zelfmoord. Ik vroeg
me vaak af: zal ik
vanavond spruitjes
eten, de was doen
of zal ik zelfmoord
plegen?’
Vervolgens heb ik van alles gedaan
om gelukkig te worden. Ik ben gaan
samenwonen, werken, schilderen,
en ik ging boeken uitgeven. Tot ik
op een dag samen met mijn partner
Anja aan de keukentafel zat in onze
nieuwe, opgeknapte woning. Ik
keek Anja aan en ik zei: “Wat nu?”.
Ik had alles “bereikt” wat ik dacht
te willen: een partner, interessant
werk als uitgever en een fijn huis. Ik
hoefde niet meer te strijden om geaccepteerd te worden of om mijzelf
te bewijzen. Wat nu? Twee dagen
later kreeg ik een telefoontje van een
oude vriendin die, zo bleek al snel,
met spiritualiteit bezig was.’
Spiritualiteit? Wat was dat in vredesnaam? Els had er tot op dat moment
geen flauw idee van. Maar dat ene
telefoontje opende een wereld voor
haar, waarvan ze het bestaan nooit
had kunnen bevroeden. Het eerste
wat er gebeurde was dat Els een
helderziende vrouw ontmoette die
tegen haar zei: ‘Jij moet de wereld
redden’. Het zal je maar gezegd
worden! Els schrok zich wezenloos
en lag urenlang huilend op bed met
de gedachte: ‘Dat kan ik niet!’
Maar de helderziende vrouw gaf
haar ook een advies waar ze wèl
meteen iets mee kon: ze moest het
gebed van Franciscus van Assisi:
‘Heer, maak mij een instrument van
uw vrede’gaan lezen:
Heer, maak mij een instrument van
uw vrede,
Laat mij liefde brengen, daar waar
haat is
En verzoening waar tweedracht
heerst,
Geloof waar twijfel is,
Hoop waar wanhoop is,
Licht waar duisternis is,
Vreugde waar droefheid is.
O Vader, geef dat ik meer zoek:
Te troosten dan om zelf getroost te
worden,
Begrip te tonen dan om zelf begrepen te worden,
Liefde te schenken dan om zelf liefde
te ontvangen.
Want het is in het geven dat we
ontvangen,
Het is in het troosten dat we getroost
worden
In het vergeven dat we vergeven
worden,
En in het sterven dat we worden
Geboren tot het eeuwig leven
Els stortte zich met hart en ziel op
deze tekst. Het zouden de eerste
stappen worden op haar inwijdingstocht. Ze begon te beseffen dat
dualiteit niet bestaat. Dat er geen

zwart/wit is, geen hemel en hel,
geen oorlog en vrede. Dat er alleen
maar liefde bestaat en dat alles en
iedereen in werkelijkheid liefde is.
In diezelfde periode herhaalde Els
drie maanden lang honderden keren
per dag de affirmatie: “Ik mag er
zijn. Ik ben een kind van God.”
Het herhalen van die zin was hard
nodig, want Els kampte destijds
met een diepgeworteld gevoel van
‘er niet mogen zijn’ en ‘niet goed
genoeg zijn’. Door te gaan werken
met de affirmatie “Ik mag er zijn.
Ik ben een kind van God” begon ze
zich steeds meer te realiseren dat
haar oude manier van kijken niet de
waarheid was. ‘Ik voelde dat er een
totaal andere werkelijkheid bestond.
Een werkelijkheid waarin wij allemaal perfect zijn, omdat ieder van
ons een kind van God is, een kind
waar God totaal en onvoorwaardelijk van houdt. Ook merkte ik door
het werken met die affirmatie hoe
destructief en ondermijnend mijn
oude manier van kijken naar mezelf
altijd was geweest.’
‘Na die drie maanden was er iets
in mij veranderd. Het idee dat ik
er niet mocht zijn was opgelost. Ik
merkte het vooral doordat ik anders
reageerde op mensen en gebeurtenissen. En als ik dat besef bijvoorbeeld tijdens een vergadering af en
toe toch weer even dreigde kwijt te
raken, schoof ik mijn stoel iets naar

achteren en herhaalde ik de zin weer
in gedachten en dan kwam het besef
snel terug.’
Het gevoel er niet mogen zijn, er
niet toe doen, komt op uitgebreide
schaal voor in onze westerse wereld.
En het is een grote bron van ongeluk
en ellende. Maar ieder van ons heeft
het gereedschap om dit te veranderen, zegt Els. ‘Sluit vriendschap met
je ogenschijnlijke beschadigingen
en met je frustraties. Sluit er vrede
mee. Het ervaren van de waarheid
dat wij één zijn met God, dat wij
niet anders zijn en kunnen zijn dan
liefdevol en heel, transformeert en
heelt ons “zieke”denken. En het tilt
ons op uit de dualiteit, zodat we de
heelheid gaan ervaren die er is en
altijd al was.’
  
oen Els in 1995 voor het eerst
Een Cursus in Wonderen in
een boekwinkel doorbladerde,
was haar eerste reactie: ‘Wat een
idioot boek, dit ga ik nooit lezen.
Ik had kort daarvoor besloten om
geen boeken meer te lezen, omdat ik
al zoveel gelezen had. En dit boek
maakte zo’n intellectuele indruk
op me dat ik er niets mee te maken
wilde hebben... zoveel woorden. Ik
vond het “intellectueel gebazel” en
ik dacht ook nog dat het uit Japan
kwam….’
Een jaar later nam ze deel aan een
workshop bij Marrigje Dijksma. Els
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had geen idee waar het over ging.
Wel had ze sterk het gevoel dat ze er
heen moest. En wat bleek? Dat hele
weekeinde ging over Een Cursus
in Wonderen. ‘Ik herkende zoveel’,
zegt Els. ‘Het boek ging er bij mij
in als koek.’ Dat weekeinde bij Marrigje Dijksma leidde ertoe dat Els
vrijwel onmiddellijk daarna begon
met het begeleiden van studiegroepen rond de Cursus.
Op het eerste gezicht lijkt de Cursus
een moeilijk toegankelijke tekst,
waarin veel dingen herhaald worden en op verschillende manieren
beschreven worden. Dat roept de
vraag op hoe je daarmee om kunt
gaan . Els: ‘Je moet de Cursus niet
op een intellectuele manier proberen
te begrijpen. Als je die neiging hebt,
lees dan een regel, sla er daarna één
over en voel of het resoneert in je
hart. Als je de tekst met je verstand
probeert te begrijpen, maak je weer
een nieuwe gevangenis. Terwijl de
hele Cursus er juist op gericht is
om je te helpen ontsnappen uit de
gevangenis.’ In de terminologie van
de Cursus heet die ontsnapping ‘de
verlossing’.
Voor Els is de boodschap die ze
kreeg over haar taak om de wereld te
redden inmiddels ook duidelijk. ‘We
zijn allemaal op aarde gekomen om
onszelf en de wereld te verlossen. En
dat is de wereld in ons denken, de
beelden die we van onszelf en van
de wereld hebben gemaakt. In de reflectie van de ander krijg ik zicht op
mijzelf. Hoe ik jou zie, zie ik mijzelf.
Zo kan ik mijn eigen denken en oordelen herkennen. Jij bent niets anders
dan mijn geprojecteerde gedachten.
En het is goed te weten dat wij
alleen maar liefde zijn. Als dát tot
ons doordringt, zijn we verlost van
onze waanzinnige oordelen en kan
de onveranderlijke werkelijkheid tot
ons doordringen. In de cursus wordt
het zo omschreven: ‘Jouw heiligheid
betekent het einde van schuld, en
daarmee van de hel. Jouw heiligheid
is de verlossing van de wereld en van
jou.’(werkboek, les 39, al. 4).
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Els Thissen: ‘We zijn allemaal op aarde gekomen om onszelf en de
wereld te verlossen.’

n dezelfde periode waarin
Els Een Cursus in Wonderen
leerde kennen, kwam zij ook in
aanraking met Attitudinal Healing
(AH), een methode om je innerlijke
houding te helen, die gebaseerd is

op een Cursus in Wonderen. Zij
ontmoette al snel de Amerikaanse
psychiater dr. Jerry Jampolsky, de
grondlegger van Attitudinal Healing.
Het idee achter deze methode is dat
het niet de gebeurtenissen zèlf zijn
die bepalen of wij gelukkig of ongelukkig worden, maar onze houding
ten opzichte van de gebeurtenissen.
Daarin hebben we altijd een keuze.
We kunnen kiezen voor angst of
voor liefde. We kunnen kiezen voor
vrede of voor innerlijke strijd.
Al snel ging Els ook met Attitudinal
Healing aan de slag. ‘Jerry Jampolsky nodigde mij uit om op zijn
kosten een internationaal congres
in Orlando, Florida bij te wonen. Ik
had mij in die tijd ziek gemeld en ik
was ontslagen. In het kader van mijn
uitkering was mij gevraagd om een
omscholingscursus te doen. Dat gebeurde in de periode dat ik naar Florida wilde gaan. Ik heb die reis
gemaakt en daarna niets meer van
het Arbeidsbureau gehoord. Daar ben
ik, tot op de dag van vandaag, intens
dankbaar voor. Ik zag het als een tijd
waarin ik mij heb kunnen omscholen
voor het werk dat ik nu doe.’
Inmiddels geeft Els al jaren groepen
op basis van de Cursus, Attitudinal
Healing, The Work van Byron Katie
en Familieopstellingen. Ze werkt
met verschillende groepen in de
samenleving zoals gedetineerden,
psychiatrische patiënten, religieuzen, huisvrouwen, therapeuten en
iedereen die werken wil. ‘Voor mij
is en blijft het feit dat wij in de kern
volkomen onschuldig zijn de belangrijkste boodschap van Een Cursus
in Wonderen. Wat we naar buiten
brengen is altijd liefde, ook al ziet
dat er soms totaal verknipt uit. Als ik
aan mensen vraag of zij op dát moment en onder die omstandigheden
een betere oplossing hadden kunnen
verzinnen, is hun antwoord altijd
‘Nee.’ Dat geldt ook voor mensen
die een misdrijf hebben gepleegd
en die zeggen dat ze dit nooit meer
willen doen. Ik weet inmiddels dat
mensen altijd hun hoogste bod doen,
hoe ongelooflijk dat er ook uit ziet.
Wij kunnen niet over onze eigen
schaduw heen springen en spiritueel
of sociaal “slimmer” zijn dan we
zijn. Je kunt een kind niet verwijten
dat het geen logaritme sommen kan
maken. Dat kan een kind pas als
‘ie het kan. Zo kun je mensen ook
niet verwijten dat ze niet vaardiger
zijn dan ze zijn. Ook niet in hun
sociale of spirituele ontwikkeling.
In innerlijke vrede blijven met wat
er gebeurt, kunnen we pas als we
het kunnen. En dan nog zul je zien
dat het soms niet lukt totdat het
wel weer lukt. En dat is telkens ons
hoogste bod.’
Is Els na al dat werken met de principes uit de Cursus in Wonderen zelf
nog wel eens bang? ‘Ja natuurlijk’,
zegt ze lachend. ‘Dan ga ik schreeuwen of huilen, en dan trekt het weer
voorbij. Het komt en gaat en het
laat geen sporen meer achter.’ Dat
geldt ook voor fysieke pijn. ‘Kort
geleden ben ik met mijn fiets gevallen. Wekenlang had ik hevige pijn in
mijn schouder. Maar ik voelde dat ik
die pijn kon accepteren, en dat het
mijn lichaam is dat pijn had en niet
ik zelf. Ik ben er dankbaar voor dat
ik het heb ervaren, want het helpt
me om de pijn van andere mensen te
begrijpen.’ n
Els Thissen is zondag 13 januari
te gast bij Het Vermoeden, Ikon,
Nederland 2.

Zie ook:
www.elsthissen.nl
www.attitudinalhealing.org
www.miraclesincontact.nl
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is bereikbaar via e-mail:
f.smelt@tiscali.nl óf via
www.fleursmelt.nl

