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Een van onze groepsleden had een bijzondere ervaring op basis van een van de oefeningen 
die in mijn boek “Het Kosmisch Web” beschreven staan. Ze had al langere tijd wat “last” van 
het feit dat de relatie met haar schoondochter niet zo goed was en dat deze haar niet 
bezocht, ook toen ze eens een tijd ziek was. Ze ging toen de methode van de boeddhistische 
zegenwens toepassen en boekte een resultaat dat ook mij persoonlijk ontroerde. Hier volgt 
haar relaas: 
 
“Ik denk aan mijn schoondochter. Kleine ergernissen komen in mij op. Waarom wil ze nooit  
eens op bezoek komen en bellen doet ze ook niet. Ik vind dat jammer, we wonen toch in 
dezelfde stad? Negatieve gedachten helpen natuurlijk niet. Ik ga die ene oefening eens doen 
van de boeddhistische zegenwens. Maar dan moet ik zelf wel oprechte liefde voor haar 
voelen en creëren. Ik neem haar in mijn denken en voelen op en merk verwonderd dat ik 
haar kan liefhebben. Zeg dan in mezelf, langzaam de spreuk: 

Moge B. gelukkig zijn. 
Moge B. gezond zijn. 
Moge B vredig zijn (vrede hebben). 
Moge B veilig zijn. 

….Dan ben ik in een revalidatiecentrum met een gebroken heup. Mijn zoon komt op bezoek. 
Hij komt vaak. Hij geeft me een klein doosje: “Dat heeft B. voor je gekocht!” Het is een heel 
klein glazen vlindertje, dat contact maakt met een klein bloemetje. Goh, denk ik, ze weet dat 
ik van glaswerk houd en ook van vlinders! Ik voel me blij. 
 
Enkele weken later ben ik weer thuis in mijn eigen huis. Mijn zoon komt op bezoek, ik zie 
hem de kamer binnen stappen en achter hem aan komt B. !!!!”(C v/d M) 
 
Het mooie en ontroerende van dit verhaal vind ik dat blijkt dat jezelf iets aan je 
omstandigheden kunt doen door anderen het goede toe te wensen. Je aura, het veld van 
energie om je heen verandert van trilling. De ander die je liefde toestuurt bemerkt dit 
onbewust en vangt jouw gedachten op. De relatie verbetert ongemerkt.  
“Waar liefde verschijnt, het probleem verdwijnt”, zou je kunnen zeggen. Liefde is de balsem 
die wonden heelt. 
Als het boek “Het Kosmisch Web” in die zin kan bijdragen tot inzicht en spirituele groei dan 
ben ik ook een beetje gelukkig, want daarvoor werd het geschreven.  
Als jullie ook op basis van het boek dromen of ervaringen hebben schrijf me dan! 
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