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Door middel van zingen kun je leren focus-
sen en afstemmen op je eigen toon en kom 
je in je kracht. Je stemt af op je unieke golf-
lengte. 

Aan het eind van de workshop heb je jezelf 
zingend neergezet. Je hebt afgestemd op el-
kaar, je hebt plezier en kracht gevoeld door 
samen te zingen, door het aangaan van ver-
binding met jezelf, met muziek en met el-
kaar.

Iedere laatste donderdagavond van de maand van 
20.00 - 22.00 uur. e 20,- per avond.
In De Afstemming,  Kolkrijst 19, Amersfoort 
(Hoogland).
www.deafstemming.nl Free hugs

DiZijn
ONePaper

Het eerste nummer van een nieuw tijdschrift is als een nieuw sieraad; je weet pas echt hoe 
je het vindt als je er een tijdje gebruik van maakt.

DiZijn > Jij, in relatie tot je omgeving en de wereld 
ONePaper one > Intimiteit, innigheid en verbinden

DiZijn begon enige jaren terug als een 
hobbyprojectje van de hoofdredactie van 
NoPapers. Online.
Als e-zine op www.dizijn.nl.
In samenwerking met uitgever Paul 
Quist groeit DiZijn nu tevens uit tot een 
kwartaalschrift: ON Paper.
De manier van werken van beide uitge-
vers wordt in DiZijn ONePaper extra dui-
delijk: oog voor schoonheid, wel-zijn en 
wel-denken, aandacht voor ontwikkeling 
en bewust zijn in een open, faciliterende 
aanpak. Zappend naar verdieping.
Van het individuele naar de relaties om 
u heen met een blik op de wereld waarin 
we leven.

We zijn heel blij met deze samenwerking 
en hopen dat DiZijn ook u inspireert. 

DiZijn ONePaper one heeft u nu in han-
den.
DiZijn ONePaper two staat open voor uw 
reacties en bijdragen.

De redactie

heet het schilderij van Yoyo Olivier - van 
der Kooi waarvan de reproductie deze 1e   

DiZijn ONePaper siert.
We kregen adviezen het niet te kiezen. 
Want twee vrouwen, zo innig...
Maar hoe zouden we dit kunnen negeren: 
Een zonnig terras aan het water, verrukke-
lijk Indiaas eten en een grote stapel dikke 
mappen met ontelbare foto’s van het ene na 
het andere prachtige schilderij. Wegleggen, 
terugzoeken naar wat je onthouden hebt. 
Nog een keer en nog een keer. Uiteindelijk 
bleven er twee ‘op het netvlies hangen’. En 

www.free-hugs.com
Australiër Jason Hunter lijkt een mondi-
ale beweging op gang gebracht te heb-
ben.
Zijn voorbeeld, met een groot bord met 
daarop ‘free hugs’ door winkelcentra in 
Sidney lopen en vele mensen ‘huggen’, is 
in vele steden nagevolgd.
Jason schrijft op de site die inmiddels 
rond zijn idee is gebouwd een klein stuk-
je historie en besluit met:

“So thank you for supporting FREE HUGS 
and always remember, we all need one.”
De muziek van de Sick Puppies die te 
horen is bij de speciale videoclip rond de 
acties van Jason is een aanrader:

Verlichting, niets dan ijdelheid?

‘Wat is contact maken?
Is dat anderen begrijpen?
 
Wanneer alles leeg is,
waar is tijd dan voor nodig?
Alles is leeg, zegt zen.
 
Kunnen we enkel in Stilte
elkaar begrijpen?
Maak je enkel door woorden contact?
Betekent loslaten contact?
 
Ik-ben.’

‘De stank van zen, betekent: ijdelheid. Je 
hebt een spirituele ervaring en je denkt 
al meteen verlicht te zijn.’
Dit zen-dagboek gaat nader in op diverse 
achtergronden van zen en boeddhisme 
en ook op het leven van de schrijver 
Nathan Wennegers. Het bestaat uit korte, 
leesbare pagina’s. Het is een informatief, 
afwisselend, grappig en kritisch boek.
O.a. te koop en  te downloaden als e-book. 

www.zenboek.nl

Synoniemen van intimiteit > gemeenzaamheid  innigheid  vertrouwelijkheid  

In relaties staat intimiteit vaak 
synoniem met seks. 
Is seks inderdaad zo intiem?
Zo intiem dat het voorbehouden 
dient te blijven voor die ene 
speciale ‘ander’ in je leven?
Ben je daarom misschien zo 
gekwetst toen bleek dat diens 
seksuele genegenheid niet 
alleen voorbehouden was aan 
jou?
Of verklaart dat waarom je de 
ander zo ging manipuleren?
Of weet je zeker dat jij nooit een 
ander manipuleert?
Da’s mooi!

Zij: “De ideale man voor mij is zowel man-
lijk als zacht, creatief, houdt van knuffelen 
en vrijen, is sociaal betrokken.”
Hij: “De ideale vrouw voor mij heeft geen 
gezicht en toch weet ik zeker dat ik haar 
zal herkennen als ik haar ontmoet.” 
Zij: “Uiterlijk is inderdaad niet belangrijk, 
innerlijke schoonheid, daar gaat het om.” 
Hij: “Als iemand van binnen mooi is, is ze 
ook van buiten mooi.” 
Zij: “Waarom vind jij je zelf niet mooi?”

Verder lezen kan op:
www.nopapers.nl/DiZijn/Relatie/

Droomrelatie

In een ogenblik 

Als ik je aanraak, begrijp ik de wereld
Als ik aan je denk
Voel ik de tijd, 
Zwervend en oneindig 
Naakt.

Ik waai, ik regen, ik schijn.
Ik ben de hemel
De sterren, de aarde,
De geurige tarwe die zaadjes maakt
Dansend 
In mijn groene ziel.

Ik ga jou voorbij
Zoals een bliksem in de nacht.–

Ik schitter
En val uiteen.

Uit Aïda in de spiegel en andere gedichten, Ahmad 
Shâmlu, vertaald uit het Perzisch door Asghar 
Seyed-Gohrab en Hans de Bruijn. Uitgeverij Quist.

Intiem, Intiemer, Intiemst! Intiem ont-
waakt uit haar winterslaap om in de zomer 
van 2007 wederom het Scheveningse Noor-
derstrand aan te doen. Daarmee geeft het de 
succesvolle zomeredities van 2005 en 2006 
een vervolg. Je kunt dus alvast uitkijken naar 
de kenmerkende sfeer, waanzinnige dj’s én 

Intimiteit is kennen en gekend worden. Het is 
een proces van jezelf leren geven. Dat maakt 
intimiteit kostbaar en duurzaam. Kostbare 
zaken krijg je namelijk nooit goedkoop... De 
prijs van intimiteit is jezelf. Je kunt nooit 
meer intimiteit beleven, dan dat van jezelf 
kunt geven door je te laten kennen.
(…)
Angst
In het woord intimiteit schuilt het Latijnse 
woord timere, dat angst of vrees betekent. 
Intimiteit is ook intimiderend – het jaagt 
angst aan. Angst om werkelijk gekend te 

Sedert een jaar heb ik een nieuwe vriend, 
maar hij is niet ‘mijn’ vriend. 
Mijn ex heeft een nieuwe vriendin, maar 
tegen haar vriendinnen zegt ze dat ze ‘niets 
met hem wil’.
Een vriend van mijn nieuwe beste vriend is 
op dit moment in Turkije vakantie aan het 
houden met een vriendin die niet ‘zijn’ vrien-
din is.
Een vriendin van inmiddels 65 met een jeug-
dige uitstraling waardoor je haar minstens 
15 jaar jonger geeft, heeft al jaren geen ‘vaste’ 
vriend meer. Helemaal gelukkig is ze daar 
niet mee, maar de ‘vriendjes’ die al zo’n 20 

Om een intieme relatie aan te gaan moet 
er sprake zijn van vertrouwen. Je toont de 
ander je gevoelens en gaat ervan uit dat 
de ander daar geen misbruik van maakt. 
Dat klinkt simpel, maar dat is het in de 
praktijk voor velen niet. 
> Het kan al vroeg na de geboorte mis 
gaan. Als een kind bijvoorbeeld van de ou-
ders te weinig liefde ontvangt, jong in de 
steek wordt gelaten of wordt mishandeld, 
wordt het later waarschijnlijk moeilijk 
iemand te vertrouwen. Maar ook op wat 
oudere leeftijd kan het fout lopen, als je 
bijvoorbeeld op school gepest wordt, als 
je als jongen in een machomilieu terecht 
komt of als je verraden wordt door iemand 
van wie je houdt. In al die gevallen kan het 
vertrouwen worden aangetast en kan het 

Wat hier in Hedwig gebeurde had diepe 
en droevige beteekenis. Het beteekende 
dat in haar de schromelijke scheiding 
reeds ontstaan was, die is als een barst in 
de gave ziel, waardoor het bederf ingang 
vindt en voortkankeren kan. De scheiding 
tusschen de innigheid der ziel en de innig-
heid des lichaams. De zoete geneuchten 
der lijfs-aanraking had zij leeren kennen 
zonder zielsvertrouwelijkheid. Nu wa-
ren die geneuchten voor goed voor haar 
verbonden aan de donkere begrippen 
van zonde en kwaad. En de dwaling dat 
altijd slecht en leelijk is wat in waarheid 
edele en heilige vreugde moet zijn had 
zich noodwendig in haar vastgehecht. En 
daaruit volgde die andere nog noodlottiger 
dwaling dat de volkomen vereeniging van 
man en vrouw mogelijk en schoon kan zijn 
zonder de vereeniging des lichaams.

Uit: Van de koele meren des doods [p. 162],
Frederik van Eeden Uitg. W. Versluys, Amsterdam 
1900
o.a. te lezen bij: Digitale Bibliotheek voor de Ne-
derlandse Letteren (DBNL)
www.dbnl.org/tekst/eede003vank01_01/index.htm

Omdat ik naar dode dingen kijk,
die zeggen
dat ik dood ben,
daarom ben ik nog niet dood
 *
Soms weet ik even helder,
wat ik nu vergeten ben.
Toch wel graag gevonden
Wil ik worden.
 *
Bij elkaar zijn,
de verbondenheid voelen,
elkaar loslaten, 
jezelf voelen.
Ingaan op je vergissing ... je blinde vlek
Op je kracht, het geloof in jezelf,
Kunnen we al lachen om onszelf ?
Wat heerlijk om te leren leven!
En te voelen, wie je ook worden zal!

Fragmenten uit: 
Hoe het begon en zich 
 einde-loos ontwikkelde
Gedachten en gedichten van Paul Römer.
Uitgave: Buro Klik/Uitgeverij Entos, Deventer   

As it is in Heaven
(Så som i himmelen)

Daniel Daréus is een internationaal suc-
cesvolle dirigent. Maar hij is ook eenzaam, 
voelt zich slecht en is de uitputting nabij 
door het jachtige leven dat hij leidt. Aan 
echte intieme relaties komt hij niet toe.
Na een inzinking besluit Daniel zijn car-
rière abrupt te onderbreken. Hij keert te-
rug naar Norrland, het Zweedse dorpje 

foto: A-film

Zin!
zin en zijn,
Zin in zijn...
Zijn met zin.

“People will forget what you said,
people will forget what you did,
but they will never forget how
you made them feel”

Maya Angelou in
Zin! Leidinggeven aan jezelf en anderen,
André Meiresonne
www.zinboek.nl

Coaching is in het bedrijfsleven nog steeds 
de trend als het gaat om zaken als Human   
‘Research’ Management. Maar ook steeds 
meer individuen raadplegen coaches, 
bij burn-outs bijvoorbeeld, maar ook op 
kruispunten in hun leven.
De mobiele coaches van TTP Personeels-
diensten richten zich op personeelsmobi-
liteit wat in de praktijk vooral neerkomt op 
wezenlijke aandacht voor de ontplooiings-
kansen van de individuele werknemer in 
bedrijven. 
TTP staat voor ‘to the point’; op een per-
soonlijke manier - hard naar de feiten, 
zacht naar de mensen - coachen van 
mensen die (ander) passend werk zoeken, 
langdurig werklozen, ouderen, en mensen 
met een WAO, WW en WIA-uitkering.
TTP verbindt werkzoekenden en werkge-
vers door talenten en profielen te matchen 
met actieve en latente behoeften in de 
markt. En doet dat door maatwerk, omdat 
iedereen uniek is. Coaching met als basis 
je eigen passie.

www.ttppersoneelsdiensten.nl

Synoniemen van verbinding > aaneenkoppeling  aaneensluiting  aaneenvoeging  aanhechting  
  aansluiting  band  combinatie  connectie  contact  correlatie  infrarood
  koppeling  las  liaison  link  relatie  samenhang  samenvoeging  verband  

Marjolein Koetsier geeft geregeld onder deze 
titel zangworkshops. Voor iedereen, die zin-
gend wil genieten van zichzelf door het vin-
den van de ‘eigen toon’ om zo te komen tot 
bewustwording van eigen kracht en harmo-
nie met de ander.
Op een speelse manier, via instrumenten-
kaartjes, ga je op zoek naar je eigen toon om 
vervolgens met behulp van lichaamswerk, 
adem-oefeningen en toonvorming interac-
tief aan de slag te gaan met het ontdekken 
van klank en gevoel, door het zingen van je 
naam, eenvoudige canons en een meerstem-
mig lied.

Bewustzijn van jezelf en je kwaliteiten maakt 
dat je sterker in het leven staat.

“Zouden ze hier nog wel hondenkoekjes 
zonder suiker verkopen?”

“Zoek, baas!”

“All you need is Ubuntu”, aldus Clinton in 
een recente rede voor het Labourcongres. 
Het jaar 2007 staat voor het Instituut voor 
Maatschappelijke Innovatie (IMI) in het te-
ken van Ubuntu. Deze Afrikaanse filosofie 
is gebaseerd op het principe ik ben omdat 
wij zijn. Of anders gezegd: ‘Een mens is 
alleen mens door zijn relatie met zijn om-
geving.’ Doordat anderen je zien, doordat 
je met anderen spreekt, krijg je profiel en 
ontwikkel je je identiteit. Het achterliggend 

heb ik
verbinding?!
 
Marije van den Berg is bedrijfsjournalist en als 
raadslid  in de gemeente Leiden houdt zij een web-
log bij.

De Nederlander ziet zijn overheid niet als 
iets van hemzelf. De overheid is verwor-
den tot een moloch die als een zelfstandig 
wezen doordendert, waar je je als nor-
maal mens over verbaast – natuurlijk, op 
borrels. Over hoe-het-toch-mogelijk-is en 
dat-het-toch-anders-kan. En dat is dan de 
mildere onvrede.
Da’s niet verwonderlijk, als je het gesprek 
tussen bestuur en burger bekijkt. De be-
stuurlijke beleidswereld kent geen mense-
lijk contact. Niet mensen, maar institúties 
praten met elkaar. Vanuit hun wederzijdse 
rollen, verantwoordelijkheden; natuurlijk 
met de achterban, de gesloten compro-
missen en het vastgesteld beleid in het 
achterhoofd. En met een doodsangst voor 
inconsistentie, draaien en voor je beurt 
praten. Zelfs gewone buurtbewoners zijn 
in de discussie met de overheid verwor-
den tot de institutie ‘beroepsburger’. 
Weg daarmee! Zo praat je niet met elkaar, 
zo kom je nooit tot een werkelijk, oprecht 
gesprek. Niet IRL, maar zeker niet op in-
ternet. Want als er één medium is dat on-
oprechtheid genadeloos fileert, is het wel 
internet. Op internet telt je inbreng, niet je 
gezag op basis van je positie. Zeg je iets 
doms, oneerlijks of onduidelijks, dan zal 
je dat weten. Red je je daar niet uit, krab 
je dan maar eens achter je oren of je écht 
wel zo zeker weet dat jouw idee een goed 
idee is. Of je nu www.minvenw.nl bent, of 
www.retecool.com.
De overheid moet het persoonlijk contact 
zoeken. Beleidsmakers, beslissers en po-
litici moeten zich als mens verbinden, en 
een werkelijk gesprek durven voeren. In 
dat gesprek kun je natuurlijk praten over 
je rol, je verantwoordelijkheid, de geslo-
ten compromissen en het vastgesteld be-
leid. Maar praat altijd van mens tot mens. 
Herstel zo de verbinding tussen echte 
wereld en de (nu eenmaal best handige 
en werkbare) instituties. Praat met je ei-
gen gezond verstand, niet met een slot 
op de mond. Wees niet bang! Leg uit! Stel 
vragen! Durf te draaien! En MODEREER 
NOOIT!

Dat we leven in een turbulente tijd is al een gemeenplaats. Zowel in onze individuele 
levens als maatschappelijk gezien gaan veranderingen razendsnel. 
Grenzen vervagen, we kunnen overal met bijna wie we maar willen in de wereld com-
municeren, alle beschikbare kennis is eenvoudig toegankelijk via ons ‘global brain’; 
het Internet, bevolkingsvraagstukken variëren van grote aantallen slachtoffers bij na-
tuurrampen tot volksverhuizingen door oorlogen en economische situaties, onze pla-
neet lijkt ineens (te) klein en blijkt kwetsbaar en in ons persoonlijk leven zijn we nog 
nauwelijks gewend aan emancipatie en culturele diversiteit.
Op allerlei niveaus, in allerlei kringen buigen we ons over steeds grotere en com-
plexere vraagstukken en het lijkt er steeds meer op dat ‘oude denksystemen’ toe zijn 
aan vervanging door nieuwe.
In het boek Hart voor de wereld doet Anodea Judith een geslaagde poging deze enorme 
veranderingen in kaart te brengen en ons aan te zetten tot zinvolle manieren om hier 
mee om te gaan. Daartoe overlegt ze een indrukwekkende en zeer uitgebreide litera-
tuurlijst, duikt grondig in de geschiedenis en kijkt met een open, liefdevolle visie naar 
de toekomst. 
Bijzonder daarbij is dat ze dit doet vanuit het chakrasysteem als perspectief voor de 
ontwikkeling van de mensheid. Ze komt daarmee tot een zeer heldere en logische 
verbinding tussen individueel en collectief bewustzijn.
Rode draad in haar betoog voor andere denksystemen is de reeds begonnen verande-
ring in ons denken van ‘liefde voor macht’ naar ‘macht der liefde’.
Liefde wordt in het chakrasysteem bij individuen ontwikkeld in het 4e chakra, het 
hartchakra.
Ter illustratie van haar visie kozen we als citaat dit lijstje:

Kenmerken Machtsparadigma: Kenmerken Hartparadigma:
Hiërachie  Holarchie
Reductionisme  Holisme 
Bevelsstructuur  Web van verbintenissen
Imperialisme  Participerende democratie
Militarisme  Vrede en sociale gerechtigheid
Concurrentie  Cocreatie
Groei en expansie Duurzaamheid
Markten  Netwerken
Fundamentalisme Pluralisme, Syncretisme
Of... of...  Zowel... als...
Geest boven lichaam Integratie van lichaam en geest
Exploitatie van de natuur Ecologisch bewustzijn
Ik-het  Ik-jij-wij
Rationeel evolutionair Mythisch evolutionair
Ego-gestuurd  Relatiegestuurd
Mannelijk dominant Partnerschap
Opportunisme  Esthetiek
Familie  Gemeenschap

‘Vis wordt een luxeartikel’ kopten de kranten in 
januari.
De economisering van andere levensvormen zit 
zelfs nog in zo’n krantenkop...

Economisch nulgroei lijkt een utopie in de ‘wes-
terse’ landen. Maar nu zou het nog een vrijwil-
lige keuze zijn, bijvoorbeeld ter verbetering van 
de mondiale verhoudingen.

De aandacht voor de innerlijke wereld via me-
ditatie in het oosten en de wetenschappelijke 
aandacht voor de buitenwereld in het westen 
kan in elk mens worden verenigd. 
Osho: “Zouden we dat doen, werden we wel-
licht wel 300 jaar oud.”

Colofon

Redactie en idee: Marja Oosterman 
Vormgeving: Jacky van Heist, www.jacky-o.nl
Foto’s en meer: Francis, Fr.photo

Aan dit nummer werkten mee:
Marije v.d. Berg, Guido Enthoven, Jan de Kievid,  
Marjolein Koetsier, Yoyo Olivier-v.d. Kooi,
Paul Römer, Emmy Sangers, Christel van Vliet, 
Milly Vonk, Marijke Vonk, Nathan Wennegers,  
Peter H. Zoontjes

Redactieadres:
DiZijn
Postbus 85333 
3508 AH  Utrecht
e-mail: redactie@dizijn.nl

Onvoorwaardelijk liefhebben

fotoart: Christel van Vliet

‘Innige verbinding’
ineens weten: “Die!”.  Het lachende gezicht 
van Yoyo horen zeggen: “Je bent erin ge-
slaagd het enige schilderij te kiezen dat ik 
nog niet verkocht heb.”  
Het waarom daarvan valt te lezen in wat 
ze zelf schrijft over het ontstaan van de 
School voor Levenskunst Meer mensen 
Méns: “Tijdens het maken van dit schilde-
rij ontstond bij mij het idee om mijn focus 
te verleggen van kunst naar levenskunst. 
Hieruit werd in 1999 de Stichting Meer 
mensen Méns geboren. Een mysterieschool 
waar mensen de verbinding herstellen met 

hun essentie, vormgeven aan hun creativi-
teit en elkaar inspireren tot het ontwikke-
len van meer humor en onvoorwaardelijke 
liefde.

“De school is gevestigd in Arnhem en ver-
zorgt onder de naam ‘Flowering’ avonden, 
cursussen, workshops, jaartrajecten en 
buitenlandse retraites die de bloei van 
menszijn stimuleren. De basis hiervoor is 
het bewust aanwezig kunnen zijn in het 
hier en nu. Daarom heten de docenten van 
de school, geheel in stijl, ‘Gardeners’: tui-
niers in de Hof van Heden.”

www.meermensenmens.nl 
Meer werk van Yoyo: www.yoyo.nl

“Mannen mogen niet huilen”  
Het lijkt of die misvatting met 
de toename van culturen in onze 
samenleving weer opgang maakt.
Vreemd, in die culturen mogen 
mannen wel ‘huggen’.

De stank van zen
Citaten uit:

Intiem succesvolle zomeredities smaken nu al naar meer!

de aanwezigheid van alle ‘intimi’. Koester 
nog even de mooie herinneringen… Maar 
deze zomer zijn we wederom op de Billabong 
Beachclub te vinden met een nog uitgebrei-
der programma! 

www.intiem-event.nl

Intimiteit: Kostbaar en duurzaam
Waarden van het huwelijk

worden voor wie we werkelijk zijn. Daarom 
past intimiteit ook alleen in een omgeving 
van onvoorwaardelijke liefde en trouw. De 
zekerheid dat je geliefd wordt en blijft. God 
is daarin ons voorbeeld. Johannes schrijft 
dat God enkel liefde is; Zich laat kennen en 
ons wil kennen. Het is die liefde die de weg 
opent voor intimiteit. (1 Joh. 4:18)

Uit: Waarden van het huwelijk
Waar het wezenlijk om draait
Volledig artikel op:
www.eo.nl/portals/themes

moeilijk zijn een echte relatie aan te gaan. 
Uit angst voor kwetsing verberg je voor 
anderen je gevoelens en verlangens.
> Angst voor intimiteit kan zich op veel 
manieren uiten. Iemand kan bijvoorbeeld 
verlegen en gesloten zijn, maar je kunt 
ook intimiteit afhouden door altijd een 
grote mond te hebben en/of grapjes te 
maken. Sommigen schieten in de rol van 
hulpverlener, waarbij er wel openheid is 
om naar anderen te luisteren, maar het 
vertrouwen ontbreekt om veel van de ei-
gen gevoelens prijs te geven.
> Angst voor intimiteit kan leiden tot een-
zaamheid en depressie.

www.sexwoordenboek.nl/intimiteit_angst.html

jaar ‘voorbij komen’ gaan geen van allen een 
vast commitment aan.
Een trend in mijn relatienetwerk?
Of een algemenere trend? 
Als we uitgaan van het nog steeds groeiende 
aantal ‘eenpersoons huishoudens’ zou je 
toch denken dat de trend algemener is, lat-,
wop- en wiprelaties even daargelaten.
Waarom gaan steeds minder mensen com-
mitments aan voor samenwonen of huwe-
lijk?

Verder lezen kan op:
www.nopapers.nl/DiZijn/wat/hartweg/

Zou zo mooi zijn, die echte grote
onvoorwaardelijke liefde in je leven...
Maar als het tot een echte verbinding 
komt met je grote liefde... grote kans 
dat je in de loop der tijd steeds meer 
voorwaarden gaat stellen om die
relatie te kunnen voortzetten...

waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht. Zijn 
komst maakt nogal wat los want Daniel is 
wereldberoemd. De bekrompen bewoners 
ontvangen hem met evenveel bewonde-
ring als argwaan. Het duurt niet lang voor-
dat Daniel gevraagd wordt om adviezen te 
geven aan het  plaatselijke kerkkoor. Hij 
gaat met tegenzin akkoord, maar heront-
dekt al snel zijn verloren gegane liefde 
voor muziek. En zijn droom om muziek te 
maken die het hart van mensen raakt.
En hij raakt innig verliefd.
Meeslepend drama over persoonlijke be-
vrijding, groei en heling. De koorleden 
ontworstelen zich aan hun dorpse be-
krompenheid en Daniel geneest van zijn 
jeugdtrauma. 

As it is in Heaven (Så som i himmelen)
Zweden, Kay Pollak, 2004, 130 min.
Op DVD uitgebracht op 27-04-2006 door A-film.

In verbinding zing je vrij; “Je eigen toon zingen”

Ubuntu? principe is toegepast bij de werkwijze van 
de Waarheidscommissie in Zuid-Afrika en 
bij de ontwikkeling van het computerbe-
sturingssysteem Linux.

Het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie 
werkt aan verbindingen. Verbindingen inspireren 
en kunnen dingen in beweging zetten. Mensen en 
organisaties hebben elkaar nodig. Daarom werkt 
het IMI in haar activiteiten regelmatig samen met 
collega-organisaties om (nieuwe) projecten of 
diensten te ontwikkelen en uit te voeren. En laat 
zich graag inspireren door andere initiatieven en 
organisaties.

Lees meer: www.iminet.org

Liefde is niet altijd zacht,
wel per definitie kracht

Synoniemen van innigheid > genegenheid  gevoeligheid  hartelijkheid  intimiteit  liefde  liefkozing
  tederheid  trouwelijkheid  zachtheid  www.mijnwoordenboek.nl

www.youtube.com/watch?v=vr3x_RRJdd4
(of www.sickpuppies.net)

Hart voor de wereld

Uitgebreide recensie op www.dizijn.nl

Boek: Hart voor de wereld,
Anodea Judith
Uitgave: Altamira-Becht
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Liefde is niet altijd mild, maar zegt wat 
je wezenlijk wilt

Veiligheid in de buurt bereik je niet (meer?) 
met sussende wijkagenten en seponeren van 
aangiftes.        Reacties: forum@dizijn.nl

STELLING

schilderij: Marijke Vonk

“Crying will take away your mental 
peace and problems will ultimately 
swallow you. But if you confront them 
with a steady mind, you can conquer 
them and become their master.”

Eén van de meest toegewijde en zich-
zelf opofferende mensen van deze tijd is 
Mata Amritanandamayi Devi, beter be-
kend als Amma. Ze is geboren met een 
glimlach en is haar hele leven alleen als 
stralende liefdevolle persoon gekend. 
Haar oneindige liefdevolle dienstbaar-
heid en de vele liefdadigheidsprojecten 
maken haar bij duizenden geliefd als de 
Moeder van Mededogen. Bij ons is ze 
vooral bekend als de lieve dame die (op 
een podium) ontelbare mensen achter 
elkaar ‘hugt’.

www.amma.nl
www.amma.org
www.amritapuri.org

Een intieme relatie aangaan

www.archief.burger.overheid.nl/columns/?id=438
www.leiden.pvda.nl/log

Liefde is niet altijd op alles reageren,
maar wat je doet alle aandacht geven...


