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De dunne sluier van de 
Liefde 

  

 

L’	  Assaladou:	  mijn	  belichaming	  van	  
dienstbaarheid	  in	  existentieel	  
welzijn	  	  
	  



	  

	  A.	  Inleiding	  
	  

Deze zomer vieren mijn man en ik de 1-jarige geboorte van ons geesteskind 
L’ Assaladou in het Katharenland. Een project dat de vrucht is van onze 
huwelijkse liefde en ons als mens tegelijk ver overstijgt. Gelukkig maar dat 
we ons zo gedragen weten. Dat maakt ons engagement en bij momenten 
hard labeur zoveel lichter en energieker. Wij moeten het niet alleen doen. 
Of beter gezegd: wij moeten het niet doen. Het gebeurt doorheen ons. 
Ondanks én dankzij ons ‘zelf’. 

L’ Assaladou blijkt een belichaming van mijn droom voor de wereld. Een 
belichaming van onze dienstbaarheid als koppel. Een oefenplek voor liefdevol 
samenleven. Een plek waar de sluier tussen het boven- en ondermaanse 
dunner is dan gewoonlijk. Een plek waar de mist tussen het zelf en het Zelf 
meer en meer durft op te trekken. Een plek waar verloren stukjes God 
onder het puin vandaan gehaald kunnen worden en men zijn wezenskern 
hervindt. Of nog: een sacrale plek voor de religieus dakloze mens.  

Breder beschouwd ervaar ik in de wereld een grote nood aan heilige 
plaatsen die niet gebonden zijn aan bepaalde religies. Volgens mij vaart 
iedereen er wel bij om van tijd tot tijd binnen te kunnen stappen in een 
andere wereld, een plek waar de sluier tussen hemel en aarde wat dunner 
is en de essentiële dingen makkelijker komen bovendrijven. Een plek die zo 
ruisloos is dat de klanken van de ziel er helderder doorklinken. Een plek van 
thuiskomen. Een plek van heling. 
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Ook de katharen waren, in de lijn van andere gnostische tradities, bezig 
met het her-inneren van wie we eigenlijk als mens zijn en het opheffen van 
de vervreemding van de eigen natuur, of de ‘goddelijke vonk’ in ons. De 
verbindingslijnen tussen het zelf en het zelfoverstijgende lopen niet langs 
de weg van het dogma of het kerkelijk gezag, maar langs de rechtstreekse 
ervaring van stukjes God in ons, die we terug kunnen vinden door 
geestelijke oefeningen, of het beoefenen van een ‘Liefdevol leven’. 

Het is duidelijk dat ons project, gevestigd in de katharenstreek, zich mee 
inschrijft in deze eeuwenlange diepste zielsbetrachting van de katharen 
voor zichzelf én voor de wereld.  

Ook de volgende tekst, die door Mia op het forum werd gezet, getuigt 
daarvan.  

 



 

 

B.	  Zaadjes	  uit	  de	  opleiding	  die	  geplant	  zijn	  op	  
L’	  Assaladou	  
	  

Welk zijn nu de goudklompjes die ik tijdens de opleiding een heel jaar 
mocht opdelven en die onze plek haar glans geven? Of anders gezegd: 
zaadjes die op het domein vaste en goede grond krijgen en volop uitkomen? 

 

1ste zaadje: Dienstbare liefde  
In den beginne was er de zielsverwantschap tussen mijn man en mij. Een 
nieuwe twee-eenheid vormde zich door de verenigende kracht van de liefde. 
We werden samen vervuld er samen van vervuld, maar dat was zo sterk dat 
het niet binnen ons kon blijven. We moesten zelf bronnen van licht en 
liefde worden. Zoals een lichtprisma die wit licht ontvangt, zelf dat licht in 
een waaier van kleuren weer reflecteert op zijn omgeving en daarmee zelf 
een kleurrijke lichtbron wordt.  

 

	  

Dit beeld is voor mij een mooie metafoor voor deze liefdesmystiek, waarin 
de eenheid met het goddelijke slechts een tussenstap is naar een 
dienstbaar leven. 
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Uiteindelijk ligt voor mij de ultieme bezieling van mijn huwelijk dan ook in 
zijn dienstbaarheid. Het is de verbinding tussen 2 zielen die samen vrucht 
willen dragen; die samen dienstbaar willen zijn voor andere mensen. 1 + 1 = 
hierbij duidelijk meer dan 2. 2 Zielen die zich verbinden en de alchemie van 
de liefde zijn werk laten doen tussen hen, kunnen dienstbaarder zijn dan 
elke ziel apart. De zin van onze connectie, van ons huwelijkse vechten en 
beminnen, vermenigvuldigt zich exponentieel als we onze liefde ‘uitdelen’ en 
ten dienste stellen van een groter en overstijgend geheel.  Dienstbaarheid 
is de uiteindelijke toetssteen. De goddelijke liefde stroomt in ons en doet 
ons overlopen, zodat onze liefde naar de wereld kan doorstromen en 
vruchtbaar kan zijn. Trouwen was voor mij dan ook een communicatie naar 
de gemeenschap: ‘wij hebben samen zoveel liefde ter beschikking dat we 
daar iets moois mee willen doen voor de wereld’. Het doet ons daarom 
zoveel deugd dat anderen graag in ons gezelschap vertoeven, zich aan onze 
liefde kunnen warmen. We willen graag een huis belichamen waar 
belangrijke waarden worden doorgegeven en voorgeleefd. L’Assaladou is de 
vrucht geworden van onze jarenlange liefde én een werktuig om die liefde 
in de wereld neer te zetten.	  

 
2de zaadje: De essentie van welzijn en heling 
 
HELING=	  het	  toe-‐eigenen	  van	  wat	  bij	  ons	  hoort	  en	  waarvan	  we	  
afgesneden	  zijn.	  Dicht	  geslipte	  verbindingen	  herstellen=	  heler	  
worden.	  	  
	  
horizontale	  heling:	  het	  toe-‐eigenen	  van	  alle	  soorten	  
ervaringen,	  gelukkige	  of	  ronduit	  pijnlijke.	  onze	  innerlijke	  
wonden,	  en	  onze	  ongewenste	  schaduwdelen	  met	  zachtheid	  en	  
mildheid	  aanraken	  en	  zo	  erkennen	  dat	  ze	  er	  ook	  zijn.	  Dit	  heft	  
de	  innerlijke	  verdeeldheid,	  het	  innerlijk	  gevecht	  op	  en	  maakt	  
ons	  in	  die	  zin	  terug	  heel.	  Het	  gaat	  dan	  om	  zich	  weer	  verbinden	  
met	  eigen	  angst,	  verdriet,	  berouw,	  leegte,	  existentiële	  pijn...	  
Maar	  even	  goed	  met	  de	  eigen	  vreugde,	  passie,	  goesting...Ook	  
verbinden	  met	  de	  ander,	  met	  de	  natuur,	  maar	  evengoed	  het	  kunnen	  
toe-‐eigenen	  van	  een	  minimum	  aan	  materieel	  comfort	  om	  goed	  te	  
leven.	  
verticale	  heling	  gaat	  nog	  wat	  verder:	  het	  toe-‐eigenen	  van	  het	  
diepere	  leven	  in	  ons,	  onze	  wezenskern,	  ziel.	  Dieper	  dan	  ons	  
oppervlakkigere	  ego	  en	  zelfs	  dieper	  dan	  onze	  innerlijke	  
donkertes	  zijn	  we	  al	  heel,	  zijn	  we	  al	  1	  met	  het	  goddelijke.	  We	  
hoeven	  ons	  er	  alleen	  maar	  meer	  en	  meer	  bewust	  van	  te	  worden.	  
Het	  gaat	  hier	  om	  het	  zielsniveau	  van	  het	  leven.	  Het	  leven	  den	  
diepste.	  Het	  ervaren	  van	  het	  diepere	  leven	  onder	  onze	  
levenssituatie.	  Of	  datgene	  dat	  alles	  draagt	  én	  overstijgt.	  Ons	  
her-‐verbinden	  met	  God	  in	  onszelf,	  met	  God	  in	  de	  natuur,	  God	  in	  
de	  ander	  en	  misschien	  uiteindelijk	  ook	  de	  zelfoverstijgende	  
God...,	  	  
Volgens	  mij	  hoeven	  we	  absoluut	  niet	  genezen	  te	  zijn	  van	  wat	  dan	  
ook	  (fysieke	  of	  psychische	  schade),	  om	  toch	  heling	  te	  vinden.	  	  
	  



WELZIJN=	  niet	  zozeer	  bepaald	  door	  de	  mate	  waarin	  we	  al	  heel	  
zijn,	  zoals	  ik	  vroeger	  meende.	  	  
Ik	  denk	  dat	  welzijn	  de	  WEG	  zelf,	  het	  zoeken	  zelf	  naar	  heel-‐
worden	  is.	  Je	  hoeft	  niet	  heel	  te	  zijn	  om	  wel	  te	  zijn.	  Wel	  
evolueren	  in	  de	  richting	  van	  dat	  heel-‐worden.	  
Welzijn	  is	  een	  zijnskwaliteit	  waarbij	  we	  ons	  meer	  en	  meer	  
verbinden	  met	  wat	  ons	  eigenlijk	  toebehoort.	  'Meer	  en	  meer',	  
omdat	  dit	  een	  proces	  is	  dat	  nooit	  af	  is,	  tenzij	  we	  het	  nirvana	  
bereikt	  hebben.	  Kortom:	  als	  we	  van	  meer	  afgescheidenheid	  naar	  
minder	  afgescheidenheid	  gaan,	  zijn	  we	  al	  goed	  bezig	  ;-‐)!	  En	  
zelfs	  momenten	  van	  ervaring	  van	  totale	  afgescheidenheid	  kunnen	  
toch	  op	  de	  weg	  van	  de	  heling	  liggen.	  Dat	  werd	  vb.	  duidelijk	  na	  
mijn	  eigen	  'woestijnervaring'.	  
	  
Ik	  ben	  heel	  sterk	  aan	  het	  leren	  dat	  ik	  LIEFDE	  nodig	  heb	  om	  wel	  
te	  zijn,	  of	  om	  de	  weg	  van	  heel-‐worden	  te	  gaan.	  Alsof	  liefde	  de	  
magneet	  in	  mezelf	  is,	  waarmee	  ik	  meer	  en	  meer	  naar	  me	  toetrek	  
wat	  me	  toebehoort.	  Met	  een	  liefdevol	  hart	  kan	  ik	  mezelf	  
gemakkelijker	  ongewenste	  gevoelens	  toe-‐eigenen	  (irritatie,	  
boosheid...).	  Maar	  een	  liefdevol	  hart	  is	  evengoed	  een	  deur	  
waardoor	  de	  ander	  in	  zijn	  zielskwaliteit	  gemakkelijker	  
binnenkomt.	  En	  het	  is	  een	  deur	  waardoor	  God	  gemakkelijk	  de	  weg	  
naar	  mij	  vindt.	  Ook	  merk	  ik	  dat	  het	  een	  magneet	  is	  die	  de	  
juiste	  ervaringen,	  mensen,	  dingen	  op	  mijn	  pad	  brengt.	  Als	  de	  
Liefde	  aan	  het	  werk	  is,	  ervaar	  ik	  veel	  synchroniciteit	  in	  mijn	  
leven.	  
	  
Alleen	  counseling	  en	  therapie	  die	  de	  spirituele	  dimensie	  
integreren	  in	  het	  begeleidingsproces,	  kunnen	  bijdragen	  aan	  het	  
welzijn	  in	  zijn	  volle	  omvang,	  nl.	  Existentieel	  welzijn.	  Het	  
proces	  van	  toe-‐eigenen	  is	  levengevend	  en	  moet	  gestimuleerd	  
worden,	  zonder	  'spirituele	  censuur'.	  Of	  omgekeerd:	  door	  de	  
spirituele	  dimensie	  in	  begeleiding	  weg	  te	  drukken	  bestendigen	  
we	  de	  verdeeldheid/afgescheidenheid	  binnen	  onze	  cliënten,	  in	  
plaats	  van	  de	  heling	  te	  stimuleren.	  	  
	  

Volgend	  uittreksel	  uit	  onze	  website	  illustreert	  dit	  
evenzeer:	  

 

Onze missie  
 
L' Assaladou is een inspirerende vakantieplek in de volle natuur temidden van 
het katharenland waar  
kinderen, jongeren en volwassenen zich kunnen komen herbronnen.  
 
 
Het begeleiden en faciliteren van dit proces van 'herbronning' is ons antwoord 
op het (geestelijk) lijden, dat o.i. veroorzaakt wordt door een toenemende 
vervreemding.  
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Onze visie  
 
Vervreemding betekent dat wij afgesneden geraken van wat in wezen 
onafscheidelijk bij ons hoort, onze bronnen van leven. Hierdoor wordt ons 
mens zijn en daarmee ons existentieel welzijn onvermijdelijk uitgehold en 
verarmd. Dit resulteert in existentiële crisissen, niet zelden vermomd als 
psychische klachten, ziektes of een algemeen gevoel van onbehagen omdat 
men iets meent te missen in het leven.  
 
Als mens kunnen wij vervreemd geraken op 4 vlakken: fysisch, psychisch, 
sociaal en geestelijk. 
De herbronning die wij met ons project beogen, situeert zich dan ook op deze 
4 niveau's. 
Onze roeping is: stimuleren dat mensen zich terug gaan verbinden met deze 4 
'levensbronnen', namelijk de natuur, inclusief het eigen lichaam, hun eigen 
psychische noden, de andere mensen en de eigen bezieling of wezenskern. 
 

 
 

Wanneer we op psychisch vlak vervreemden, zijn het onze eigen gevoelens 
en emotionele noden die 
ons vreemd worden. Nochtans kunnen we ons maar gelukkig voelen als we 
zorgzaam 
zijn voor onze psychische behoeftes, vb nood aan geborgenheid, eigenheid, 
groei... 
 
Herbronning staat voor het (h)erkennen van wat er vanbinnen leeft en ook 
voor 
het toeëigenen van ons emotionele leven in al zijn rijkdom.  
 
 
Spirituele of geestelijke vervreemding is niet op te vatten binnen het kader van 
1 bepaalde religie. 
Het duidt op een gebrek aan bezieling en zingeving. We weten dan niet meer 
wat ons werkelijk 
inspireert in het leven, waarom we op deze planeet rondlopen. We zoeken dan 
onze toevlucht in zaken die ons weliswaar bezig houden, maar waar het toch 
niet 



werkelijk om gaat in ons leven. Ze maskeren dus onze werkelijke bezieling. 
Geestelijke herbronning staat voor het terug aanboren van het bewustzijn van 
wat 
ons leven écht betekenis geeft.  
 
Kortom: herbronnen is het zoeken naar meer verbinding met de natuur, met 
onszelf, met de ander en met onze ziel. Door deze 4 levensbronnen 
regelmatig aan te boren, krijgt een mensenleven volop zin en diepte.  
Hieraan willen we een bijdrage leveren met ons project.  
 

	  

3 de zaadje: De verwevenheid van existentiële pijn en 
rijkdom 

DE PARABEL VAN DE OESTER	  

 
De oester ligt op de bodem van de zee. Heel zijn leven zit 
hij in zijn schelp, midden het zoute 
water. De golven spoelen dikke zandkorrels over en 
weer. Af en toe komt er ook een zandkorrel in 
de oesterschelp terecht. Die korrel schuurt op het weke lijf 
van de oester. Het doet een wonde ontstaan, diep in zijn 
binnenste. De oester neemt de zandkorrel op. Hij 
verstaat de kunst om met 
veel geduld van die bruine zandkorrel die hem pijn 
deed, een blinkende parel te maken. 
 
(uit PROJECT “PIJN” 
www.kuleuven.be/thomas/images/algemeen/.../2projectpijn.doc) 

 
Echte	  wijsheid	  	  ontstaat	  maar	  als	  we	  de	  moed	  te	  hebben	  om	  ons	  
lijden	  als	  mens	  op	  ons	  te	  nemen.	  De	  uitspraak	  van	  Jezus	  'sta	  
op,	  pak	  uw	  bed	  op	  en	  ga	  naar	  huis'	  (Mt,	  9,	  5)	  is	  erg	  onder	  mijn	  
huid	  gekropen.	  Hiermee	  wil	  ik	  het	  lijden	  geenszins	  wegwassen,	  
maar	  wel	  benadrukken	  dat	  het	  bij	  onze	  existentie	  hoort	  zoals	  
verf	  deel	  uitmaakt	  van	  elk	  schilderij.	  Het	  bewustzijn	  dat	  het	  
menselijk	  lijden	  ons	  uiteindelijk	  ten	  hemel	  kan	  richten	  in	  
plaats	  van	  ten	  hel,	  is	  erg	  hoopvol	  voor	  mij!	  Het	  ontdekken	  van	  
wijsheid	  als	  talent,	  als	  levensdeugd	  plaatst	  dit	  lijden	  in	  een	  
groter	  geheel.	  Zelfs	  het	  barre	  lijden	  blijkt	  ten	  dienste	  te	  
staan	  van	  waarheid	  en	  Liefde!	  	  
Sindsdien	  probeer	  ik	  bewust	  te	  leven	  met	  mijn	  wortels	  in	  de	  
grond	  en	  mijn	  'etherische	  antennes'	  in	  de	  hemel.	  Mijn	  hart	  
blijft	  open	  tussen	  deze	  2	  dimensies.	  Ik	  ben	  een	  mens	  van	  de	  
hemel	  en	  van	  de	  aarde.	  Ik	  neem	  het	  als	  levenstaak	  op	  om	  deze	  2	  
dimensies	  in	  elkaar	  te	  laten	  overgaan.	  Enkel	  zo	  kan	  wijsheid	  
geboren	  worden!	  Dit	  klinkt	  wellicht	  veel	  hoogdravender	  dan	  
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bedoeld.	  Ik	  beschrijf	  gewoon	  nuchter	  mijn	  ervaring,	  gelouterd	  
door	  de	  bewustwordingsprocessen	  eigen	  aan	  deze	  opleiding.	  	  
	  
Ik	  wens	  dat	  onze	  bezoekers	  hun	  leven	  kunnen	  herschrijven,	  
hand	  in	  hand	  met	  het	  besef	  dat	  de	  ruwe	  zandkorrels	  niet	  
alleen	  wondes,	  maar,	  belangrijker	  nog,	  parels	  opleveren.	  
Ik	  heb	  zelf	  ondervonden	  hoezeer	  het	  menselijk	  lijden	  bij	  
onze	  existentiële	  wortels	  hoort.	  Het	  heft	  een	  essentiële	  
plek	  gekregen	  in	  mijn	  mensbeeld.	  En	  dit	  terwijl	  mijn	  visie	  
op	  de	  menselijke	  natuur	  door	  en	  door	  positief	  gekleurd	  is	  
gebleven,	  sinds	  mijn	  prille	  kindertijd	  tot	  nu!	  
	  
Volgend	  tafereel	  uit	  een	  3-‐delig	  werk	  van	  de	  Indische	  
bijbelse	  kunstenares	  Lucy	  D’Sousa	  drukt	  dit	  voor	  mij	  mooi	  
uit.	  Ik	  zie	  een	  gekromde	  vrouw	  die	  zich	  opricht	  in	  haar	  
lijden	  (Lc	  13,	  10-‐13).	  De	  maskers	  achter	  haar	  
vertegenwoordigen	  haar	  schaduw,	  haar	  wondes	  waaronder	  ze	  
gebukt	  gaat.	  Zij	  keert	  	  zich	  tegelijk	  	  naar	  het	  licht,	  
verbindt	  zich	  met	  de	  ander	  en	  met	  een	  Liefdes-‐Aanwezigheid	  
die	  groter	  en	  dieper	  is	  dan	  haar	  gekwetste	  ego.	  Deze	  
overgave	  begint	  haar	  te	  transformeren.	  
	  
	  

	  
	  
Goede	  dingen	  	  zeggen	  over	  mijn	  eigen	  zijn	  en	  dat	  van	  
anderen,	  net	  	  in	  moeilijke	  tijden,	  dat	  voelt	  werkelijk	  als	  
een	  zegening,	  een	  gebed!	  	  
En	  ook	  talenten	  zijn	  dieper	  geworteld	  dan	  ik	  	  dacht:	  het	  
blijken	  zielskwaliteiten,	  die	  niet	  zelden	  zijn	  
aangescherpt	  doorheen	  de	  uitdagingen	  en	  pijnen	  van	  het	  
leven.	  	  
	  
Confrontaties	  met	  dood,	  angst	  en	  eenzaamheid	  zijn	  precies	  
dat	  soort	  van	  ervaringen	  waarin	  zin	  niet	  meer	  voor	  het	  
grijpen	  ligt,	  moeilijker	  te	  ver-‐zinnen	  is.	  Net	  temidden	  



van	  deze	  rauwe	  menselijke	  pijn	  kunnen	  er	  bronnen	  van	  
onvermoede	  rijkdom	  aangeboord	  en	  gecultiveerd	  worden.	  Dit	  
is	  een	  levensfilosofie	  die	  ik	  hier	  op	  L’	  Assaladou	  
uitdraag.	  Elke	  pijn	  is	  immers	  een	  barenswee	  van	  nieuw	  
leven	  dat	  wil	  ontstaan,	  een	  roep	  van	  de	  ziel,	  een	  
groeikans.	  Bevallen	  van	  nieuw	  leven	  gaat	  niet	  zonder	  pijn.	  	  
	  
Deze	  universele	  ‘kosmische	  wet’	  wordt	  ook	  treffend	  
geïllustreerd	  in	  de	  prille	  ontstaansgeschiedenis	  van	  L’	  
Assaladou.	  Bernarda,	  de	  zieke	  oude	  vriendin	  van	  de	  familie	  
van	  mijn	  man	  waarover	  wij	  ons	  ontfermd	  hebben,	  liet	  op	  
haar	  sterfbed	  haar	  erfenis	  na	  aan	  ons	  project.	  Doorheen	  de	  
rauwe	  pijn	  van	  het	  afscheid	  nemen,	  het	  loslaten,	  het	  
sterven,	  zag	  onze	  vzw	  het	  eerste	  levenslicht.	  Bernarda,	  
die	  een	  soort	  van	  grootmoeder	  voor	  ons	  was	  geworden,	  nam	  
op	  haar	  sterfbed	  afscheid	  van	  ons	  met	  de	  woorden:	  ‘jullie	  
2,	  1	  project.	  Doe	  zo	  voort’.	  	  Hoewel	  ze	  de	  laatste	  dagen	  
amper	  nog	  een	  woord	  kon	  uitbrengen,	  klonk	  deze	  zin	  erg	  
krachtig,	  ook	  al	  moesten	  we	  met	  ons	  oor	  bij	  haar	  mond	  gaan	  
hangen	  om	  ze	  te	  verstaan.	  	  
Op	  dat	  moment	  was	  het	  duidelijk	  dat	  doorheen	  dit	  afscheid	  
er	  voor	  haar	  en	  voor	  ons	  nieuw	  leven	  lonkte.	  	  
In	  de	  ban	  van	  deze	  ervaring,	  waarin	  verdriet	  en	  vrede	  1	  
naadloos	  geheel	  vormden,	  schreef	  ik	  volgend	  vers:	  
	  
	  
Maagdelijk	  Witte	  Engelengloed	  
Straalt	  op	  mij	  af	  
En	  vult	  mijn	  wezen	  
Met	  heuglijke	  droefnis	  
Ik	  vind	  rust	  in	  uw	  Zegen	  
	  
Op	  deze	  plek	  citeer	  ik	  ook	  integraal	  mijn	  favoriete	  werkje	  
van	  het	  voorbije	  jaar,	  deze	  keer	  gelinkt	  aan	  L’	  Assaladou:	  
	  
	  
	  

Talent gecentreerde counseling 
'over onverhoopt talent en talent tot hoop' 

 
1)Welke talenten/ krachtbronnen worden bij mij in het bijzonder 

aangesproken in tijden van crisis? 
 

Het gaat om talenten/krachtbronnen die net dankzij crisissituaties nog beter tot 
hun recht komen. 

 
• Liefdevolle Humor  

•  
Dit zet ik bewust vooraan omdat ik hier op een geëigende manier veel 
gebruik van maak tijdens contacten met onze bezoekers, maar ook 
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omdat ik deze krachtbron in eigen tijden van crisis meer en meer inzet. 
Ik had mijn specifieke humor nooit als een afzonderlijke kracht 
beschouwd, tot ik me ervan bewust werd tijdens een chat met Claude 
vorig jaar.  
Over wat voor humor gaat het dan eigenlijk? Ik zou het omschrijven als 
het lucht geven aan iets wat als heel zwaar wordt ervaren, zodat het wat 
kan ademen en wat ontspanning krijgt. En dit zonder onrecht te doen 
aan de pijn. Alleen wordt er even een comfortabele afstand geschapen 
tot die pijn, zodat er op veilige manier kan naar gekeken worden, zonder 
door de pijn meegezogen te worden. Het lijkt dus dat humor de 
aanvaardende getuige in jezelf kan oproepen/cultiveren. En de humor 
kan niet werken als er geen liefde inzit. Ik moet eerst helemaal 
emphatisch zijn met mezelf of mijn cliënt om humor te kunnen 
gebruiken jegens pijn. 
 

• Open voor echte ontmoeting 
 

Als ik pijn doormaak, wil dat zeggen dat ik bij een diepere laag kom en 
dat mijn beschermende pantsers (tijdelijk) gesmolten zijn. Vanuit deze 
kwetsbare toestand merk ik veel duidelijker hoe ik anderen nodig heb en 
heeft mijn schroom om me kwetsbaar te laten zien, minder vat op mij. 
De meest diepgaande ontmoetingen heb ik dan ook doorgaans als ik 
geestelijk een het lijden ben. Het zijn periodes waarin mijn hechtingen 
met mensen verdiept worden.  
Bij reizigers in crisis ben ik ook alert op het cultiveren van de hulpbron 
van de eerlijke ontmoeting met en steun van anderen. Het kunnen 
beroep doen op liefdevolle getuigen kan immers een enorme krachtbron 
zijn.  
Dit alles hangt voor mij ook samen met het besef dat we ook in ons 
lijden als mensen met elkaar verbonden zijn. We staan nooit alleen als 
je er dieper op doordenkt. Er zullen doorheen ruimte en tijd nog mensen 
zijn die ongeveer hetzelfde hebben doorgemaakt of zullen doormaken. 
Als we dus als individu lijden, kunnen we ons ook bewust zijn van onze 
verbondenheid met iets collectiefs, dat groter is dan onszelf. Ook dit 
eenheidsbewustzijn kan troost brengen in eenzame tijden van lijden. Iets 
wat ten diepste afgescheiden lijkt, zoals existentiële eenzaamheid, kan 
dus op een dieper niveau toch verbonden worden. 

• open voor schoonheid 
•  

Als ik worstel met mezelf en in contact ben met de diepere pijn, ben ik 
heel ontvankelijk voor de schoonheid van muziek, literatuur en 
beeldende kunst. Vooral muziek kan me dan raken in mijn hart en ziel. 
En dan lijk ik, met mijn pijn, weer opgenomen in een groter geheel en 
krijgt mijn ervaring een soort van 'woordeloze essence', een geur van 
eeuwigheid.  
Bij bezoekers van ons project wil ik ook meer alert worden voor 
vormen van schoonheid in hun leven die ondanks of net dankzij hun 
lijden volop tot hun recht komen. 

• Creativiteit die opborrelt 
•  



Vanuit pijn ben ik al enorm creatief geweest. Zo heb ik ooit mijn hele 
kamer decoratief geschilderd vanuit een toestand van intens 
liefdesverdriet. Mensen zagen in mijn schilderingen vooral veel licht. 
Blijkbaar was dat snijdende verdriet toch louterend en kwam ik toen 
ongemerkt bij diepere creatieve en positieve lagen in mezelf terecht, 
door zo ver af te dalen in de krochten van mijn ziel. 
Mensen die hier komen met pijn spoor ik doorgaans aan om creatieve 
uitdrukkingsmogelijkheden te vinden voor die pijn. 
 

• Open voor spiritualiteit 
 

Als ik echt lijd, wordt de spiritualiteit in mij doorgaans makkelijk 
aangesproken. Ik zoek van nature steeds naar de diepere zin van mijn 
lijden. Ik zoek naar wat ik te leren heb uit een moeilijke situatie. 
En als ik het niet weet laat ik het over aan God, de getuige die het WEL weet. 
Weerstand en innerlijk verzet bemoeilijken doorgaans deze houding, maar als 
het me toch lukt om enige diepere betekenis te vinden in mijn worstelingen of 
ze los te laten en in het licht van het hogere te plaatsen, komt er een zekere 
ontspanning in de pijn. Alleen maar verzet en gevoel van zinloosheid geeft 
echter nog meer krampachtigheid. 
Met gasten zoek ik ook naar de betekenis van hun lijden. 
  

• het wezenlijke vinden 
 

In moeilijke tijden komt voor mij 'het wezenlijke' veel makkelijker bovendrijven dan 
in tijden van comfort. Zaken die me normaal gezien wel bezighouden maar niet echt 
wezenlijk zijn, vallen dan tijdelijk weg, om plaats te ruimen voor een diepere 
dimensie. Dit geeft me dan ook weer nieuwe kracht om de pijn te helpen dragen. 

 
 

Crisistijd is voor mij dus louterende tijd. Het niet-wezenlijke gaat onderdrijven en het 
wezenlijke gaat bovendrijven. Ik wens dat ik hier bijdraag aan een plek waar dit 
process op een veilige en goed omringde  manier mag beleefd worden. 

 
 

• Open voor levenswijsheid 
•  

'Helder waargenomen negativiteit wordt intelligentie' (C. Trumpa) 
 

In tijden van crisis wordt de levenswijsheid in mij sterk geprikkeld. De wijze vrouw in 
mij helpt me om de bittere pijn beter te kunnen dragen. Ze is niet helemaal 
geïdentificeerd met de pijn maar kijkt ernaar en blijft mijn leven beschouwen als mooi 
en rijk. Het is ook zij die mij aanmoedigt erover te schrijven, zoals nu ;-). 
 

• ontvankelijkheid voor diepe ervaringen 
•  

'oog in oog met het onvermijdelijke...kan de ziel ontvankelijk worden voor mystieke 
ervaringen' (A. Koestler) 

 
Mijn meest diepe, existentiële ervaringen op mijn levenslijn waren zowel mijn 
gelukkigste als mijn ongelukkigste. Een van mijn diepste ervaringen deed ik 
op toen ik als 25jarige op het nippertje aan de dood was ontsnapt, na het 
langdurig lijden aan een chronisch subduraal hematoom, dat ze maar net op 
tijd in een spoedoperatie hebben gedraineerd. Na mijn thuiskomst uit het 
ziekenhuis ging ik naar de meest gewone dingen, zoals de meubels in de 
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woonkamer, op een buitengewone manier kijken. Ik stond met prille 
kinderogen terug in het leven en de dingen werden verguld met een laagje van 
eeuwige schoonheid. In die periode proefde ik ook hoe het was om te leven 
zonder angsten en zorgen. Er waren in het leven belangrijkere dingen om aan 
te denken dan dat. 
	  
Volgend citaat geeft dit gevoel goed weer: 
 
Hij keek lange tijd naar wat hij gekrast had, vervuld van een wonderbaarlijk 
woordeloos gevoel. Pas langzaam bekroop hem een gevoel van onbehagen, iets wat de 
volmaaktheid verstoorde. Toen herinnerde hij zich dat hij gevangenzat en 
geëxecuteerd zou worden. 
Maar het moment daarop denkt hij: “wat dan nog. Heb je niks belangrijkers om aan te 
denken?” (A. Koestler, the Invisible Writing) 
 
Deze	  blik	  van	  verwondering	  om	  het	  wonder	  van	  het	  leven,	  
heb	  ik	  helemaal	  teruggevonden	  door	  mee	  geboorte	  te	  geven	  
aan	  L’	  Assaladou.	  Ik	  hoop	  van	  daaruit	  mensen	  te	  
inspireren	  om	  (terug)	  met	  een	  frisse	  blik	  in	  het	  leven	  te	  
staan.	  	  

 
 

 
2)Hoe cultiveer ik hoop in tijden van crisis? (mijn survival 
pakket) 
 

Ik beschrijf enkele hoopvolle ervaringen/overtuigingen, telkens aan de hand 
van een citaat. 

 
'Liefde ziet zelfs aan de kaalste takken al de bloesempracht van de volgende lente' (R. Weyens, 

van Wonde naar Verwondering) 
Ik probeer steeds crisissen te beschouwen als barensweeën van nieuw leven. 
Emotionele of existentiële pijn hoeven geen eindpunt te zijn, maar de doorgang naar 
iets nieuws. Deze visie kan ik gemakkelijk hanteren als ik naar andermans lijden kijk. 
Het is echter veel moeilijker om zelf in de meest barre tijden contact te kunnen maken 
met het nieuwe leven dat al in mij borrelt, ergens in de diepte, onder al het leed. Dat 
vraagt vertrouwen, en vooral veel Liefde! Liefde voor mezelf en de ander met wat er is 
in mij en in de ander, wat het ook is! 
Wel past hierbij een belangrijke nuance. Ik vind het nl. heel belangrijk om deze 
boodschap van hoop niet te vroeg te geven aan anderen. Ik wil erover waken geen 
onrecht te doen aan de pijn die iemand voelt, ook al is L’ Assaladou een erg positieve 
plaats. En ik wil me als counseler zowel met de pijn van de ander kunnen 'verbinden' 
als met de hoop die daarin (nog) verborgen zit. 
Dat vraagt wel wat containment van mij als begeleider. Ik vind het namelijk niet 
gemakkelijk om wanhoop en groot lijden van iemand in de ogen te zien. Ik vind het 
anderzijds erg belangrijk om iemands pijn eerst helemaal de ruimte te geven. 
Daarmee wil ik vermijden om in vruchteloze polarisaties terecht te komen. (therapeut 
die hoop vertegenwoordigt en cliënt die des te meer de pool van de wanhoop gaat 
innemen)  
De bloesempracht zien is dus van wezenlijk belang, maar niet zonder ook de takken in 
hun kaalheid te kunnen laten zijn.  
 

'Twijfel niet aan het blauw van de hemel als er boven je dag donkere wolken staan' 
(David Dewulf, Mindfulness) 

 
 



Het is goed om me bewust te zijn van de donkere wolken wanneer ik het moeilijk heb. 
Maar het is ook goed om tegelijk mijn perspectief te verbreden naar de blauwe hemel 
die achter de wolken versluierd zit. En ik probeer te rusten in het vertrouwen dat die 
blauwe lucht er wel degelijk is, ook al zie ik hem niet vanuit mijn 'tijdelijke' positie. 
Dit geeft mij troost.  
Het gaat er dus om naast het inzoomen op de pijn, ook voldoende te kunnen 
uitzoomen, waardoor het gehele plaatje terug meer in beeld kan komen en het 
vertrouwen voelbaarder kan worden doorheen de pijn. Het gaat hier dus niet om een 
toedekkend relativeren. De pijn wordt nl. niet toegedekt maar tegen een achtergrond 
geplaatst.  

 
 

'Je bent mooi zoals je nu bent' 
 

Dit is het simpelste citaat van allemaal. Maar oh zo bruikbaar! Ik gebruik het als 
mantra wanneer ik het moeilijk heb om mezelf met mijn innerlijke pijn te accepteren. 
Het vraagt voor mij steeds weer een sprong om deze woorden toe te laten op moeilijke 
momenten, waarop ik geneigd ben om in het gevecht te gaan met mezelf. Dit is dan 
een ommekeer van 180° in mijn denken! Ik ga dan in tegen mijn spontane inperkende 
overtuigingen. Mijn spontane overtuigingen vertellen mij nl. dat het niet ok is om boos 
te zijn, of geïrriteerd, omdat ik dan een kreng ben dat niet graag gezien is. Mijn mantra 
doet me smelten en geeft een heel andere boodschap. Hij helpt me dan te voelen dat ik 
helemaal oke ben. Alsof God mij geschapen heeft, MET dit soort gevoelens in mij. Ik 
ga dan zoeken naar het juweeltje in deze gevoelens. Wat willen ze mij vertellen over 
wat echt dierbaar is voor mij, vanuit de grond van mijn hart? Dit is de keuze voor de 
Liefde, waar ik het in vorige module al over had. 
Zelf vind ik het niet wenselijk dat onze bezoekers zich vanuit de positieve aura van L’ 
Assaladou, gaan schamen voor hun zogenaamd ‘negatieve’ gevoelens.  Ik wens dat 
onze plek een herberg mag zijn waar voor elke gewaarwording geldt ‘het is wat het is, 
en er zit zelfs een goudklompje in verborgen’.  Of met de woorden van Rumi: dat 
mensen hier het ‘elexir in hun gif’ mogen ontdekken. 

 
'In het diepst van de winter heb ik eindelijk geleerd dat er in mij een onoverwinbare 

zomer ligt' 
 

Ten slotte zit er ergens in mij de troostende overtuiging dat veel pijn veroorzaakt 
wordt door mijn ego. En dat ik wel veel meer ben dan dat ego. Ergens in mij, dieper 
dan mijn ik, zit een kern die niet geschaad kan worden, een soort liefdeskern. Een 
stuk dat heel is en heel blijft doorheen alle lijden. Soms stel ik mij de vraag: zou ik me 
ook beledigd/afgewezen/jaloers... voelen als mijn ego alles al zou hebben wat het 
nodig had? Zou mijn ware zelf hier ook zo op reageren? Dikwijls is het antwoord 
resoluut 'nee'.  
De confronterende waarheid is dat ik in het merendeel van de situaties nog steeds 
impulsief vanuit mijn ego neig te handelen. Vanuit de Liefde/het ware Zelf handelen is 
dikwijls een wat kunstmatige keuze, maar wel één die heel goed aanvoelt.  
Het feit dat veel van mijn lijden 'slechts' door mijn ego veroorzaakt wordt, is al een 
troost voor mij. Want dit is niet mijn meest wezenlijke laag. Dat voel ik duidelijk! Er 
is een diepere laag in mij die uit de grondstof liefde gemaakt is, en waar rust is onder 
de woeligste storm. 
Dit te weten is al een troost, zonder dat ik het zelfs al voel.  
Ik wens onze plek toe dat mensen er meer en meer boven hun ego mogen uitstijgen, 
naar hun wezenskern. 

 
3)conclusie 

 
 

Crisissituaties breken niet alleen, ze breken ook open voor humor, schoonheid, 
creativiteit, het wezenlijke, wijsheid en diepe ervaringen. 
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Hoop valt te putten uit  het Ware zelf, het geloof dat lijden het begin kan zijn van iets nieuws, 

het feit dat ik dit lijden ook in een groter perspectief kan plaatsen en het geloof dat er steeds 
juweeltjes in te vinden zijn. 

	  
	  
	  

4de zaadje: het her-bezielen van de sociale dimensie	  
	  

Door	  mijn	  emigratie,	  gecombineerd	  met	  de	  opleiding,	  ben	  ik	  me	  
door	  en	  door	  bewust	  geworden	  van	  wat	  de	  sociale	  dimensie	  
werkelijk	  voor	  mij	  betekent.	  Tijdens	  de	  opdracht	  rond	  
'bestaansdimensies'	  heb	  ik	  gevoeld	  hoe	  ik	  anderen	  nodig	  heb,	  
hoezeer	  ik	  uit	  sociale	  contacten	  mijn	  levens'zin'	  put.	  	  
Vanuit	  de	  ervaring	  van	  de	  oefening	  was	  ik	  me	  door	  en	  door	  
bewust	  van	  mijn	  'afhankelijkheid'	  van	  anderen,	  zowel	  voor	  de	  
zingeving	  in	  mijn	  leven	  als	  voor	  mijn	  overleving.	  Zonder	  meer	  
heeft	  mijn	  verhuis	  naar	  Zuid-‐Frankrijk	  de	  werkelijke	  impact	  van	  
mijn	  sociale	  dimensie	  door	  en	  door	  in	  de	  verf	  gezet.	  Dit	  had	  ik	  
met	  mijn	  hoofd	  nooit	  kunnen	  vatten.	  Als	  ik	  in	  België	  was	  
blijven	  wonen,	  had	  ik	  nooit	  geweten,	  of	  beter	  gezegd	  nooit	  
gevoeld	  wat	  andere	  dierbaren	  voor	  mij	  werkelijk	  betekenen.	  Als	  
ik	  me	  hier-‐en-‐nu	  terug	  open	  voor	  dit	  besef,	  word	  ik	  opnieuw	  
ontroerd,	  net	  als	  tijdens	  de	  eerste	  oefening	  rond	  
'bestaansdimensies',	  toen	  ik	  een	  soort	  van	  'lichtflits'	  kreeg	  
bij	  het	  haardvuur.	  Deze	  levenswijsheid	  kan	  ik	  nooit	  meer	  
uitschakelen.	  Terwijl	  ik	  dit	  neerschrijf,	  voel	  ik	  een	  soort	  
'zendingsdrang'	  opkomen.	  Alsof	  ik	  aan	  heel	  de	  mensheid	  wil	  
verkondigen	  dat	  anderen	  net	  zo	  belangrijk	  zijn	  in	  ons	  leven	  als	  
eten	  en	  drinken,	  als	  de	  zuurstof	  die	  we	  dagelijks	  (onbewust)	  
inademen.	  Voor	  mij	  is	  het	  tevens	  heel	  belangrijk	  dat	  ik	  heb	  
ontdekt	  dat	  mijn	  gevoel	  van	  'sociale	  verplichting'	  en	  hiermee	  
samengaand	  ook	  het	  schuldgevoel	  en	  het	  rebelleren	  hiertegen,	  de	  
werkelijke	  diepte	  van	  mijn	  sociale	  behoefte,	  verhult.	  	  



 

	  

Op	  L’	  Assaladou	  willen	  we	  ertoe	  bijdragen	  dat	  menselijke	  
contacten	  optimaal	  bezield	  worden.	  We	  wensen	  ruimte	  te	  
scheppen	  voor	  echte	  ontmoetingen.	  	  

Volgend	  uittreksel	  uit	  onze	  website	  getuigt	  hiervan:	  

	  

Sociale vervreemding duidt als vanzelfsprekend op het gebrek aan verbinding 
tussen 

mensen. Het gaat dan meer bepaald om het ontbreken van een kwalitatief 
contact 

in allerlei soorten relaties: tussen partners, ouders en kinderen, ...  
 

Bij een echte kwalitatieve ontmoeting is er zowel veel expressie van wat ons 
ter harte 

gaat, als veel ontvankelijkheid voor wat de ander ter harte gaat. Van zo'n 
ontmoeting bloeien we open. Het 

beantwoordt helemaal aan onze sociale natuur. Bij sociale herbronning leren 
we 

weer contact te maken vanuit ons hart. We leren ons 'kwetsbaar' opstellen en 
de ander echt te ontmoeten. 
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5de zaadje: De Kracht van Zin-prikkeling en Overgave 
 
	  

Mijn	  zingevende	  vaardigheden	  zijn	  tijdens	  de	  opleiding	  erg	  
aangescherpt.	  Blijkbaar	  kun	  je	  die	  trainen	  zoals	  spieren	  
ook	  kunnen	  getraind	  worden,	  wat	  voor	  mij	  zeer	  hoopgevend	  
is!	  En	  het	  resultaat	  mocht	  er	  zijn:	  meer	  dan	  de	  helft	  van	  
de	  tijd	  droop	  de	  zin	  eraf	  tijdens	  de	  module	  over	  ‘zin’;-‐).	  
Zelfs	  materiële	  ontbering	  werd	  een	  festijn	  .	  Wat	  heb	  ik	  
genoten!	  

En	  toch	  is	  voor	  mij	  het	  ervaren	  van	  zin	  ook	  niet	  alles	  in	  
het	  leven.	  Toegegeven,	  het	  is	  super	  als	  de	  zin	  eraf	  
druipt!	  Maar	  het	  moet	  niet	  en	  ik	  wil	  erover	  waken	  dat	  er	  
geen	  dwang	  komt	  te	  liggen	  op	  ‘zin’	  zoals	  er	  in	  onze	  
maatschappij	  ook	  een	  dwang	  is	  komen	  te	  liggen	  op	  ‘genot’.	  
Waarom	  zou	  ik	  als	  kleine	  ik	  in	  alles	  zin	  moeten	  ervaren?	  
Ik	  ben	  een	  mens,	  geen	  engel,	  geen	  God.	  Daarom	  is	  voor	  mij	  
uiteindelijk	  overgave,	  als	  een	  soort	  ultiem	  vertrouwen,	  
nog	  belangrijker	  gebleken	  dan	  het	  ervaren	  van	  zin.	  Buigen	  
voor	  een	  	  'hogere	  zin',	  een	  zin	  die	  ik	  misschien	  (nog)	  
niet	  kan	  vatten	  of	  ervaren,	  maar	  die	  zich	  hopelijk	  nog	  
gaat	  openbaren,	  in	  dit	  leven	  of	  erna.	  Het	  vertrouwen	  dat	  
wat	  ik	  meemaak	  uiteindelijk	  zinvol	  blijkt	  te	  zijn,	  zelfs	  
als	  het	  op	  dit	  moment	  uitermate	  zinledig	  en	  pijnlijk	  is	  
voor	  mij.	  Een	  vertrouwen	  dat	  als	  ik	  de	  zin	  niet	  ken,	  het	  
universum/God/...	  die	  zin	  wel	  kent.	  Het	  is	  niet	  omdat	  IK	  
hem	  niet	  zie	  dat	  hij	  er	  niet	  IS!	  En	  via	  deze	  overgave,	  die	  
je	  kan	  begrijpen	  als	  het	  'loslaten	  van	  zin(dwang),	  geef	  ik	  
paradoxaal	  genoeg	  toch	  weer	  zin	  aan	  mijn	  pijn.	  	  

	  
	  

The greatness of a man's power is the measure of his surrender. 
(William Booth) 

 
Op	  L’	  Assaladou	  wil	  ik	  mensen	  coachen	  in	  hun	  het	  aanscherpen	  
van	  zingevende	  vaardigheden,	  maar	  ook	  om	  dit	  op	  een	  gegeven	  
moment	  te	  durven	  loslaten	  en	  zich	  over	  te	  geven	  aan	  het	  
mysterie	  van	  het	  leven.	  

6de element: de liefde als voeding voor de zaadjes van 
L’ Assaladou 
Liefde	  is	  de	  kracht	  waarin	  al	  de	  waarden	  die	  we	  willen	  
voorleven,	  samenkomen	  en	  van	  waaruit	  ze	  vertrekken.	  Het	  is	  de	  
spil	  die	  L’	  Assaladou	  doet	  draaien.	  



Wat	  heb	  ik	  geleerd	  en	  ondervonden	  van	  de	  Liefde	  tijdens	  de	  
voorbije	  modules?	  

Liefde	  bouwt	  bruggen	  tussen	  mij	  en	  de	  ander	  in	  zijn	  scherpe	  
anders	  zijn.	  Het	  schept	  eenheid	  door	  het	  verschil	  het	  verschil	  
te	  laten	  zijn	  én	  tegelijk	  de	  goddelijke	  vonk	  te	  zien	  in	  de	  
ander	  

Liefde	  doet	  soms	  pijn	  omdat	  het	  mij	  uit	  mijn	  comfortszone	  
haalt;	  het	  maakt	  barstjes	  in	  mijn	  ego,	  waardoor	  gelukkig	  het	  
licht	  naar	  binnen	  kan	  

Liefde	  doet	  me	  boven	  mijn	  kleine	  Ik	  uitgroeien	  

Liefde	  vormt	  existentieel	  lijden	  om	  tot	  existentiële	  rijkdom	  

Liefde	  maakt	  van	  gepantserde	  pijn	  ontwapenende	  humor	  die	  doet	  
smelten	  

Liefde	  vormt	  boosheid	  en	  verzet	  om	  in	  overgave	  en	  vergeving	  

Liefde	  en	  erotiek	  in	  mijn	  huwelijk	  wordt	  vruchtbare	  
dienstbaarheid	  	  

Liefde	  viert	  en	  valoriseert	  al	  wat	  is,	  wat	  het	  ook	  is.	  Alles	  
krijgt	  een	  gouden	  kader,	  een	  glans	  van	  tijdloze	  schoonheid:	  
mijn	  huwelijk,	  ons	  geesteskind	  L’	  Assaladou,	  de	  bloedband	  met	  
mijn	  familie,	  maar	  ook	  mijn	  existentiële	  struggle	  ,	  het	  rauwe	  
lijden	  als	  ik	  er	  niet	  in	  slaag	  mijn	  beperkingen	  naar	  rijkdom	  te	  
laten	  transformeren,	  het	  gapende	  gat	  van	  de	  zinloosheid	  en	  
leegte...	  	  

Liefde	  is	  nabij	  met	  al	  dit,	  houdt	  ons	  hart	  en	  onze	  ziel	  open	  
zowel	  in	  vreugde	  als	  in	  pijn	  als	  we	  maar	  de	  moed	  hebben	  om	  
zachtmoedig	  met	  onze	  kwetsbaarheid	  om	  te	  gaan.	  

	  Haar	  alchemie	  doet	  al	  wat	  gestold	  is	  terug	  vloeien	  en	  vormt	  
het	  dan	  om	  in	  iets	  nieuws:	  erotiek	  wordt	  dienstbaarheid,	  lijden	  
wordt	  wijsheid,	  rancune	  wordt	  vergeving,	  controle	  wordt	  
overgave,	  vervreemding	  wordt	  verbinding,	  kwetsbaarheid	  wordt	  
kracht	  enz.	  

Volgend	  schilderij	  van	  de	  hand	  van	  mijn	  schoonmoeder,	  beeldt	  
uit	  hoe	  in	  de	  Liefde	  hoogte	  en	  diepte,	  licht	  en	  duister	  
verweven	  zijn.	  Het	  licht	  dringt	  door	  in	  de	  duistere	  diepten	  van	  
het	  bestaan.	  Je	  ziet	  duidelijk	  het	  binnenkomen	  en	  schijnen	  in	  
het	  duister.	  Alles	  wat	  duister	  is	  en	  het	  licht	  van	  de	  liefde	  
krijgt,	  wordt	  getransformeerd.	  De	  engel	  zit	  hier	  niet	  in	  de	  
hemel,	  maar	  is	  werkzaam	  in	  de	  diepere,	  donkere	  lagen	  van	  het	  
bestaan.	  	  
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hemel	  en	  aarde	  verbinden	  zich	  tot	  1	  mooi	  landschap	  

	  

Kortom:	  De	  Liefde	  is	  de	  transformerende	  kracht	  die	  we	  nodig	  
hebben	  om	  ten	  volle	  te	  worden	  wie	  we	  in	  wezen	  zijn.	  

Liefde	  is	  een	  goeie	  richtingaanwijzer	  in	  het	  leven.	  	  Als	  je	  de	  
liefde	  volgt,	  zal	  je	  nooit	  verdwalen.	  Dat	  is	  wat	  wij	  geloven	  en	  
belijden	  in	  L’	  Assaladou.	  	  

De	  Liefde	  is	  ons	  hemels	  kompas.	  En	  laat	  de	  hemel	  in	  L’	  
Assaladou	  nu	  net	  ‘zo	  laag	  hangen’	  dat	  hij	  bijna	  naadloos	  
overgaat	  in	  het	  aardse.	  Soms	  zie	  je	  	  letterlijk	  	  de	  bergtoppen	  
even	  niet	  omdat	  ze	  in	  wolken	  gehuld	  zijn.	  Misschien	  is	  L’	  
Assaladou	  daarom	  zo’n	  goede	  plek	  om	  te	  leren	  dat	  het	  hemelse	  
kompas	  van	  de	  liefde	  IN	  onszelf	  zit,	  of	  nedergedaald	  is	  ;-‐).	  	  
Wij	  wensen	  allen	  die	  ooit	  langskomen	  in	  L’	  Assaladou	  toe	  dat	  
ze,	  net	  zoals	  de	  berg	  die	  in	  de	  wolken	  piekt,	  mogen	  ervaren	  hoe	  
het	  is	  om	  met	  je	  voeten	  stevig	  op	  de	  grond	  te	  staan	  én	  tegelijk	  
met	  je	  hoofd	  in	  de	  wolken	  te	  zijn,	  met	  hun	  hart	  in	  het	  centrum	  
van	  dit	  alles!	   	  



	  	  

C.	  Slotakkoord	  	  
	  

Als	  slotakkoord	  laten	  we	  je	  even	  proeven	  van	  onze	  nieuwe	  
‘tuin	  der	  ziel’,	  waar	  recent	  onze	  gezinsverdiepende	  
vakantie	  met	  veel	  bezieling	  is	  verlopen	  ;-‐).	  

In	  onze	  huisregels	  wordt	  deze	  plek	  als	  volgt	  ingeleid:	  

	  

Achter	  de	  chalet	  ligt	  de	  weide	  die	  na	  onze	  aankomst	  in	  L’	  Assaladou	  ingezegend	  is	  
met	  een	  openingsritueel.	  

Deze	  weide,	  met	  3	  oude	  gezegende	  eiken,	  een	  vuurplek	  en	  een	  stilteprieeltje,	  
beschouwen	  we	  als	  de	  meest	  heilige	  grond	  van	  L’	  Assaladou.	  	  

Hier	  gaan	  we	  uit	  ons	  gewone	  doen,	  naar	  het	  zijn.	  Zowel	  onze	  bezielende	  activiteiten	  
in	  groep	  als	  een	  stiltewandeling,	  contemplatie	  	  of	  een	  woordeloos	  samen-zijn	  
kunnen	  hier	  hun	  bedding	  vinden.	  

De	  Tuin	  der	  Ziel	  staat	  dag	  en	  nacht	  open	  voor	  wie	  er	  nood	  aan	  heeft.	  De	  kracht	  
ervan	  bestaat	  erin	  dat	  je	  deze	  plek	  kan	  betreden	  om	  de	  mist	  te	  laten	  optrekken,	  
zodat	  licht	  helderder	  gaat	  schijnen	  op	  wat	  je	  bezighoudt.	  Of	  nog:	  het	  uiterlijk	  en	  
innerlijk	  lawaai	  kan	  uitdoven	  om	  over	  te	  gaan	  in	  muziek:	  datgene	  wat	  voor	  jou	  echt	  
van	  belang	  is,	  wat	  jou	  volop	  leven	  geeft	  en	  doet	  zingen!	  
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En	  als	  slot-‐slotakkoord,	  hier	  nog	  een	  korte	  evocatie	  uit	  
onze	  huisregels,	  waarin	  we	  onze	  gasten	  uitnodigen	  om	  van	  
Chronos	  naar	  Kairos	  te	  gaan.	  Op	  die	  manier	  worden	  ze	  een	  
open(ere)	  deur,	  waardoor	  liefde	  makkelijker	  naar	  binnen	  of	  
naar	  buiten	  kan.	  Het	  is	  tevens	  ook	  mijn	  wens	  voor	  de	  lezer	  
van	  dit	  document:	  

	  

“Wij	  nodigen	  jullie	  van	  harte	  uit	  om	  hier	  tot	  rust	  te	  komen,	  lichamelijk	  en	  
geestelijk.	  Ook	  wensen	  we	  jullie	  een	  heel	  inspirerende	  tijd	  toe.	  Als	  wij	  hier	  iets	  
aan	  kunnen	  bijdragen,	  dan	  doen	  we	  dat	  graag!	  	  Wij	  bevelen	  in	  elk	  geval	  aan	  om	  
écht	  vakantie	  te	  nemen.	  Daarom	  volgende	  wensen,	  van	  ons	  aan	  jou,	  om	  je	  op	  weg	  

te	  helpen:	  
	  

dat	  je	  adem	  zich	  mag	  verdiepen	  

dat	  de	  stilte	  in	  en	  rond	  jou	  nog	  stiller	  mag	  worden	  

dat	  elke	  voetstap	  wat	  langer	  mag	  duren	  	  

dat	  elke	  hap	  nog	  meer	  je	  smaakpapillen	  mag	  strelen	  

dat	  de	  geuren	  en	  kleuren	  van	  de	  natuur	  je	  nog	  meer	  mogen	  betoveren	  	  

dat	  een	  woord	  of	  blik	  tot	  de	  ander	  nog	  aandachtiger	  is	  dan	  anders	  

dat	  de	  kleine	  geneugten	  je	  nog	  dankbaarder	  maken	  dan	  gewoonlijk	  

...	  

van	  harte	  welkom!	  

Kim	  en	  Katrin,	  beheerders	  

	  

	  

Katrin	  de	  Neve,	  	  Nébias,	  aug	  .	  2012	  
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