
Mijn ervaringen met de cursus: leef je licht op aarde - omgaan met jezelf vanuit een ander 
perspectief 

Over deze cursus kreeg ik informatie van mijn vrouw. Ze had deze cursus gedaan en was zeer 
tevreden en geïnspireerd. En als zij over een cursus enthousiast is dan komt bij mij nieuwsgierigheid 
naar boven. Toen ze me de vraag stelde: “Is deze cursus iets voor jou?”, begon bij mij iets te dagen 
van: “Ja, waarom ook niet?”. Dat idee heb ik nog even laten rijpen voordat ik belde om me op te 
geven. Intussen wist ik dat enkele vrienden van me die ik o.a. ook ken uit soortgelijke cursussen en 
opleidingen. Dat bevestigde mij dat ik een goede keuze had gemaakt. Ik vond ook dat ik inmiddels 
toe was aan een ‘spirituele update’. Ik stond al jaren ‘droog’, vond dat niet vervelend maar een 
nieuwe impuls in mijn leven zou wel welkom zijn.  

Dan de cursus. Een klein groepje nl. Sandra als begeleiding, Hilde voor de bedding en drie 
deelnemers. Een kleine groepje vind ik heerlijk. Niet lang wachten. Het is dan ook beter verstaanbaar 
voor me. Ik hoefde niet het halve land door te reizen om er te komen. De cursuslocatie is ruim, licht 
en huiselijk en ik voelde me gelijk welkom. Bovendien is de cursustijd kort en bondig waarbij de ‘stof’ 
die behandeld wordt ook op schrift wordt meegegeven. Je krijgt dus de oefeningen mee waarmee je 
dan 1 of 2 weken aan de gang kan.  

Al waren de oefeningen nieuw voor mij, het sloot naadloos aan bij het punt waarin is dat moment 
was. Ik had dus niet het gevoel dat ik veel moest doen of hard moest werken. Halverwege kreeg ik 
het gevoel dat het wel erg makkelijk voor me was.  

In die periode kreeg ik in mijn leven met iets te maken dat mijn hele vertrouwde systeem, qua 
emoties, rust en denken, op de kop zette. Toen ik daar niet mee om kon gaan dacht ik opeens: “Dit is 
het moment om de oefeningen uit de cursus te doen!”. En dat werkte als een speer. Binnen de 
kortste keren kon ik mezelf weer voelen en weer in mijn rust komen. De teksten die ik al gelezen had 
maar me verder niet zoveel deden werden opeens waarheid en kon ik de diepte ervan voelen. Met 
tussenpose kwam de onrust wel terug maar ik had nu een mogelijkheid om de omkering te maken. 

Terugkijkend was de cursus in mijn leven gekomen op het goede moment en heb ik Sandra leren 
kennen als een zeer inspirerende coach die er echt voor mensen is, precies goed. Ik kijk dus in 
dankbaarheid terug naar deze cursus en hoop dat voor veel deelnemers het een mooie ervaring 
wordt. 

Tips voor Sandra? Nee, ik vind dat je het heel fijn doet en zeer zorgvuldig. Mooie uitwerkingen op 
papier van de behandelde stof. Zeker niet zweverig, juist met beide voeten op de grond in een ruim 
besef. Ruimte voor een ieder. Goed bij de punten gebleven zodat de aandacht niet onnodig wordt 
verdeeld. Dat alles geeft veel vertrouwen. 
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