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INLEIDING
Het is bijna 26 maanden geleden dat ik na een sterke innerlijke roep huis en 
haard verliet en op pad ging met de vraag: 'hoe verloopt mijn leven als ik het 
leven door mij heen laat stromen en handel naar de signalen die ik krijg?' 
Daar kwamen nog wat vragen bij: 'Wat is mijn ware natuur? Kloppen al die 
mooie spirituele uitspraken?'. Na een half jaar zwerven vanuit een auto naar 
slaapplekken die mij werden aangeboden, was duidelijk dat het volgen van 
mijn vrije stroom niet te combineren was met de relatie die ik had. Vanaf dat 
moment, december 2016, leef ik vanuit een camper. Over die periode heb ik 
veel geschreven. Voor nu beperk ik me tot het beschrijven van de afronding 
omdat deze zo bijzonder verliep en tevens symbool staat voor mijn leven nu. 
Van 20-7 tot 20-8 2018 heb ik me vrijgemaakt om te kunnen gaan en staan 
waar ik naartoe getrokken zou worden, in ieder geval zou ik naar de Morvan 
gaan voor een dansworkshop. Ik wilde de ruimte hebben om terug te kijken 
en na te gaan wat ik had verworven de afgelopen twee jaar en waar ik nu sta.



OP REIS
Onderweg lees ik in een blad dat als je een innerlijke reis maakt zonder 
daadwerkelijk een pelgrimstocht of bedevaart te maken het toch 
belangrijk is deze af te ronden. Je zet dan een bewuste laatste stap en 
erkent dat je een nieuwe bestemming hebt gevonden. Deze woorden 
bleven bij mij hangen. Een innerlijke reis was het zeker, je zou het een 
pelgrimstocht kunnen noemen. Maar waar sta ik en wie ben ik als ik mijn 
zoektocht beëindig. Hoe zou ik ontvangen worden? Ik voelde spanning en 
gaf het de tijd. Gedurende de reis begint helder te worden dat ik het 
lastig vind. Het komt omdat ik bang ben voor afwijzing om wie ik nu ben. 
Nog voor mijn vertrek hoorde ik dat Vezelay op de route ligt naar de 
Morvan. Ik dacht ‘niks voor mij, volgens mij ben ik daar al eens geweest’. 
Over het bestaan van Vezelay en de Basiliek die verbonden is met Maria 
Magdalena had ik in de loop der jaren van verschillende mensen gehoord. 
Op de heenreis kwam ik er niet langs en was er niet mee bezig. Weer op 
weg naar Nederland kwam Vezelay weer op in mijn gedachten. Een deel 
van mij wilde er heen en een deel vond het niet zo nodig. Deze delen 
voerden steeds een innerlijke dialoog.



Toch kwam ik er terecht, midden op 
een warme dag. De parkeerplaats lag 
in de volle zon en was vol. Ik dacht: 
‘zie je wel wegwezen’. Verder rijdend 
zag ik nog meer P’s. Ik sprak mezelf 
toe: ‘kom op Sandra niet gelijk 
opgeven, geef het een kans’. Met 
gemak vond ik een mooie plek in de 
schaduw voor Drop, mijn katten 
metgezel. 



Ik nam een parkeerticket voor twee 
uur en dacht nog: ’erg weinig tijd, 
niet zo slim’. In sneltreinvaart liep ik 
de berg op naar de Basiliek. Ik 
constateerde dat ik er nog nooit 
was geweest.



Binnen was een indrukwekkende ruimte.
Bij het beeld stak ik een kaarsje aan voor iemand die het nodig 

had. 



Een beetje achteraan in de ruimte zag 
ik een trapje naar beneden, dat leidde 
naar een ondergrondse ruimte. Daar 
was een plek met relikwieën van 
Maria Magdalena. In die ruimte waren 
banken. Verschillende mensen zaten 
er te mediteren of te schrijven. 

Het voelde fijn daar, maar tijd om te 
gaan zitten, had ik niet. De klok tikte 
door en ik moest weer terug naar de 
camper wilde ik geen parkeerboete 
krijgen. Nog snel in een winkeltje 
twee cadeautjes gekocht en 
teruggelopen.



Blij dat ik er was geweest reed ik 
weer verder en werd om de berg 
geleid. Dat gaf een mooi uitzicht. 

Het was tijd om een camping te 
vinden. Ik reed de hoek om en zag 
een bord naar een camping. Daar 
ben ik naartoe gereden en gaan 
staan. Het bleek mogelijk om 
vanuit de camping door het bos 
naar Vezelay te lopen en ik las dat 
de Basiliek al met zonsopgang 
open was. 

Het leek mij mooi om daar de 
volgende morgen, op zondag, 
naartoe te lopen om te mediteren 
in de ondergrondse ruimte.



Die ochtend werd ik vroeg wakker en stond op. Het leek mij 
gepast om een mooie shawl om te doen en een lange rok onder 
mijn zomerjurkje aan te trekken. In alle rust liep ik meditatief 
door het bos naar het plaatsje.



Bij binnenkomst in het plaatsje zag 
ik een Jacobsschelp in de grond en 
wist dat deze hoort bij de 
pelgrimage naar Santiago. Is het 
een pelgrimstocht die ik heb 
gemaakt?



Nu ik alle tijd had besloot ik langs de zijkant 
omhoog te gaan en dwaalde door de nog 
stille straatjes naar de Basiliek







.

Daar aangekomen zag ik de zijdeur open 
staan en kwam in een grote hal. Gezang 
kwam me tegemoet, dat raakte me en ik 
nam het op.

Klik op deze link voor de video met het 
gezang.

https://odysee.com/VezelaygezangP14:c?r=3LWMZfcwNvdxETDi4ai9RuApUr7uCNbR


Voorzichtig liep ik vanuit de hal de 
volgende deur door om te kijken 
wat ik aan zou treffen. De houten 
vlonder kraakte onder mijn voeten. 
Ik zette de camera weer uit en liep 
naar het middenpad.

Er werd gezongen door nonnen en 
monniken. Ook waren er wat 
toeristen. Na een poosje geluisterd 
te hebben liep ik langs de andere 
kant weer verder en zag dat de 
toegang tot de ruimte naar 
beneden, waar ik wilde mediteren, 
was afgesloten. De dienst zou wel 
een keer klaar zijn en dan kon ik 
het alsnog doen.



Buiten gekomen eerst een toilet gezocht. Deze vond ik aan de 
achterkant van de Basiliek. 

Op een bankje wat daar stond ging 
ik zitten. Op de grond ligt 
paardenmest en ik voel ontroering 
zo zijn de paardjes er ook een 
beetje bij.



Ik draai de camera naar mezelf en begin te 
spreken. Klik op deze link om het te beluisteren.
 Daarna voel ik me vrolijk 

en speels en vervolg mijn 
pad. 

https://odysee.com/pratenP17:c?r=3LWMZfcwNvdxETDi4ai9RuApUr7uCNbR


Er is een weggetje dat buitenom 
de berg loopt en besluit dat te 
volgen. Niet te ver naar beneden, 
want dat moet ik ook weer 
teruglopen als er geen zijpad meer 
is. Ik hoor achter me geluid en zie 
twee hardlopers door een 
verscholen pad in de bosjes naar 
beneden komen en het weggetje 
oplopen. Ah daar kan ik altijd weer 
omhoog als er geen andere 
opgang is en ik loop de bocht om. 
Ik zie mijn schaduw en begin te 
spelen met mijn shawl.

.



Dan word ik aangesproken door een 
Fransman. Ik versta alleen dat hij op 
zoek is naar een klein oud klooster. 
Het enige wat ik uit kon brengen is: 
'Je ne sais pas' en 'je ne comprend'. 
Hij liep een beetje beteuterd door en 
ik speelde weer verder.
Toen hij zo’n 100 meter verder was 
riep hij hard 'c’est ici' en wees 
bergafwaarts. Ik dacht nog 'man wat 
moet ik daarmee, jouw ding, laat mij, 
veel plezier'. 
Aangekomen bij de plek waar hij 
stond te wijzen zag ik een grindpad 
naar beneden en aan de andere kant 
een pad omhoog naar de Basiliek. In 
de verte zag ik de man nog lopen en 
besloot om hem te volgen en een 
kijkje te nemen. Onderaan het pad 
zie ik een groot kruis op een rots.



Daar voorbij lopend ontwaar ik een oud gebouw, dat moet de kapel zijn. Geen spoor 
meer van de man die mij voor ging. Ik loop om het gebouw heen en vind langs de 
weg een trapje naar beneden met een open deur. Via een overkapte gang kom ik in 
een binnentuin en zie een gebouw met een open deur. 



Daarachter blijkt een kleine 
kapel. Ik word daarbinnen 
overvallen door de stilte en 
neem plaats. Mijn ogen 
vallen dicht. Ik spreek een 
intentie uit om iemand bij te 
staan. Ik ben vol aanwezig 
en het is stil in mij. Ik bleef 
zitten tot mijn ogen weer 
open gingen, tijd en ruimte 
bestonden niet meer. 
Daarna voelde ik me anders, 
lichter, stiller.



Ik loop nog even rond en ga in de tuin zitten onder een boom. Omdat ik me 
anders voelde pakte ik mijn telefoon om te kijken of ik er ook anders uitzag. 
Er was een hele mooie lichtval met allerlei kleuren.



Weer ontroering, hier 
moest ik dus zijn. Ik werd 
er naartoe geleid door die 
man. Het is steeds weer 
de kunst af te wijken van 
een plan en te volgen wat 
komt. Vlak nadat ik klaar 
was kwamen er twee 
toeristen met een boekje 
in de hand. Ze liepen de 
kapel in, gelijk weer uit en 
vervolgden hun weg. Wat 
een timing.

Ik voelde dat dit 
het moment was 
om mezelf te 
ontvangen. De 
angst hoe ik 
ontvangen zou 
worden door de 
buitenwereld, 
door anderen, 
was weg. Er is 
geen 
buitenwereld, de 
ander ben ik zelf. 
Ik spreek het uit 
voor de camera.

Klik op deze link 
voor de video.

https://odysee.com/kapelP23:d?r=3LWMZfcwNvdxETDi4ai9RuApUr7uCNbR


Ik loop het pad terug, 
omhoog naar de 
Basiliek. 

Onderweg zie ik een 
prachtig huis afgeschermd 
door een hek met spijlen. 
Dat staat voor mij 
symbool voor het huis met 
de poort dat ik had 
verlaten wat voelde als 
een gouden kooi. 



In de Basiliek was de dienst nog steeds gaande, 
dat maakte niet uit, ik hoefde daar niet meer te 
zijn. Buiten staat een bord dat wijst naar een 
mooi uitzicht. Onderweg ernaar toe zie ik een 
geroeste lange boog van waaruit je de wereld 
inkijkt. Ik loop er onderdoor en loop symbolisch 
de wereld weer in. Ik ga even zitten op het gras 
om bij te komen van alle ervaringen.  

Tijd om de afronding te vieren met cappuccino. 
Ik stop nog even bij een winkeltje om een 
cadeautje voor mijn liefste vriendin te kopen. Zij 
heeft toen ik vertrok een kamer op zolder voor 
mij ingericht zodat ik toch een plekje voor 
mezelf had. Gelijk viel mijn oog op een beeldje 
van Maria Magdalena. De tranen schieten in 
mijn ogen, ik zie haar erin. De keuze is snel 
gemaakt. 

.



Een stukje verder zie ik een schattig 
typisch frans cafeetje. Een ruimte 
met kleine vierkante tafeltjes en 
openslaande ramen. Alles in mij zei 
echter nee, ik ga weer naar buiten en 
loop een stukje door. Dan besluit ik 
weer terug te gaan. ‘Doe niet zo raar 
Sandra, dit is toch precies wat je 
zoekt’. Weer binnen bekruipt me 
hetzelfde gevoel, de vrouw achter de 
toonbank glimlachend aankijkend en 
mijn schouders ophalend ga ik naar 
buiten. Ik loop weer verder en even 
verderop zie ik een halfronde deur 
openstaan en kijk in een prachtig 
binnenplaats.

Op de muur hangt een bord met 
Centre Sainte Madeleine erop en ga 
naar binnen.



Ik zie een stenen bankje met daarboven een inkeping met een beeldje van 
Maria Magdalena*. Daar ga ik zitten en kijk rond. Er zijn nog meer 
inkepingen met beeldjes. 



Ik zie iemand een trapje afkomen, het 
binnenplaatsje oversteken en aan de 
andere kant naar binnen gaan. Even later 
nog iemand. Recht voor me aan de andere 
kant van de binnenplaats zie ik een 
grotere ruimte waar ze aan het vegen zijn. 
Wat zou dit voor plek zijn? Dan zie ik een 
bord op de grond staan met foto’s en het 
blijkt een ontvangstruimte voor pelgrims 
waar ik voor openingstijd terecht ben 
gekomen. 

Ik krijg kippenvel, natuurlijk kon ik nog 
geen koffie drinken. De pelgrimstocht die 
ik blijkbaar heb gemaakt mag hier 
eindigen. De tranen schieten in mijn ogen 
wat een synchroniciteit. Dat ik hier terecht 
kwam voor de afronding zonder te weten 
wat voor plek het was.



Ik loop naar de deuropening en blijf 
daar staan. 
Een passage uit een boek komt in mij 
op. Een vrouw die gevangen werd 
gehouden in een huis kreeg de kans 
om te ontsnappen omdat iemand de 
deur voor haar had opengezet. Zij 
stond ook in de deuropening en 
besloot het huis weer in te gaan. 
Er verschijnt een glimlach op mijn 
gezicht, het huis uitgaan had ik al 
gedaan. Nu is mijn zoektocht die 
toen begon teneinde en stap ik de 
wereld weer in. 
Ik pak snel mijn telefoon en neem de 
stappen die ik zet op. Het beeld gaat 
alle kanten op omdat ik met mijn 
aandacht bij de stappen was en het 
geluid van de klokken die luiden van 
de Basiliek. Dit is de link.

https://odysee.com/KerkklokkenP29:7?r=3LWMZfcwNvdxETDi4ai9RuApUr7uCNbR


Nu is het echt klaar, een stukje verderop zie ik een leeg terras waar ik mijn cappuccino 
met een pain au chocolat nuttig. Op het toilet trek ik mijn lange rok uit en stop deze 
met de shawl in mijn tas. In mijn zomerjurkje loop ik terug naar de camping.



Terug bij de camper zoek ik op wat 
een pelgrimstocht precies betekent.

Ik schrijf: met wat ik heb afgelegd en heb verworven 
ga ik verder op reis en start een volgende ronde in 
mijn nieuwe wereld. Nog een week te gaan en heel 
wat kilometers te maken voor het ‘gewone’ leven 
weer begint. 
Het eerste deel van de reis naar de Nieuwe Wereld 
begon januari 2014. Ik las toen de zin: “we zijn geen 
mensen die op aarde zijn om spirituele ervaring op 
te doen, we zijn spirituele wezens hier op aarde om 
menselijke ervaringen op te doen” Als dat het leven 
is dan doe ik mee en een nieuwe wereld ging voor 
mij open. Ik besloot het roer om te gooien en mijn 
bedrijf dat sinds 2003 bestaat NieuweWereld.NU te 
noemen. Ik wilde de wereld veranderen zodat ik 
eindelijk mezelf zou kunnen zijn. Er bleek geen 
buitenwereld te zijn om te veranderen, ik mocht de 
NieuweWereld me zelf eigen maken en daarin 
thuiskomen voor ik het uit kon dragen. Hoe ik dat ga 
doen? Daar hoef ik niet meer bezig te zijn, dat komt 
naar me toe door de signalen te volgen die ik krijg. 
Dat is een van de dingen die ik heb verworven. 



Tot bijna slot. Net voor het afsluiten van mijn computer zie ik deze tekst van 
Krishnamurti 
Zodra je goed duidelijk is wat je wilt gaan doen, gebeurt er iets. Het leven komt je 
te hulp - een vriend, familielid, leraar, helpt je. Maar als je niet durft te proberen, 
ben je verloren. Als je zegt dit is echt wat ik wil doen en ik zal doorzetten dan zul 
je merken dat er iets als een wonder gebeurt. Je moet misschien honger lijden, 
ervoor vechten om je bestemming te bereiken, je zult een waardevol mens zijn en 
dat is het wonder. Als je volhoudt en standhoudt zal iets of iemand je helpen.
In de biologie heb je een verschijnsel dat mutatie heet, een plotselinge spontane 
afwijking van de soort. Omdat het nieuw is valt het op. En zo gaat het in het 
leven. Op het moment dat je iets aandurft, gebeurt er iets in je en om je heen. 
Het leven komt je op allerlei manieren te hulp. Je bent misschien niet blij met de 
vorm waarin het gebeurt - het kan ellende, strijd en hongerlijden zijn - maar als je 
het leven de gelegenheid geeft, begint er van alles te gebeuren. Maar zie je, wij 
willen het leven niet de gelegenheid geven, wij willen geen risico’s nemen. En wie 
geen risico’s neemt gaat heel veilig door, Is het niet zo?



Ik had veel gelezen over deuren die 
opengaan als je er een sluit en allerlei 
andere universele wetmatigheden. Ik 
wilde weten of ze echt werkten. Het 
antwoord is JA. Ook ben ik op de bodem 
van de put geweest. Het afleggen van 
conditioneringen ging niet zonder slag of 
stoot. De levensvreugde die de sprong in 
het diepe oplevert is het meer dan 
waard. 

* Eerder in Frankrijk zag ik een verwelkte 
roos en besefte dat ik verwelkt zou zijn 
als ik mijn innerlijke roep niet had 
gevolgd. Bij het invoegen van de foto’s in 
de tekst zie ik bij het beeldje van Maria 
een vaasje met een roosje in knop. Het 
blijft maar doorgaan met synchroniciteit 
zelfs achteraf. 



Deze ervaring heb ik mondeling met verschillende mensen gedeeld, ik krijg terug 
dat het hen raakt en dat raakt mij weer, het mag gedeeld worden. Toch kan ik de 
tekst nog niet af maken en delen. Hieronder een opsomming van wat ik nog 
ontdekte.

Mijn levensthema: ‘verdwijnen’ kwam ik weer tegen. Daarover delend kwam ik 
erachter dat ik het meeste last heb van dat wat niet wordt uitgesproken, dat voelt 
onveilig. Mijn collega vroeg aan mij: ‘wat doe je zelf?’ Ik doe precies hetzelfde, ik 
trek me terug in mezelf als ik dat tegenkom en uit me niet meer. Daarmee creëer 
ik zelf onveiligheid voor anderen omdat zij niet weten wat er in mij omgaat. Dat 
zou ik niet eens kunnen vertellen omdat ik niets meer voel of denk. Het was 
confronterend te constateren dat ik hetzelfde doe, dat is het laatste wat ik wil. 
Ook besefte ik dat het ‘speelveld’ de Magische Driehoek, wat ik samen met mijn 
collega’s van het Magisch Perspectief heb ontwikkeld, uitnodigt tot openhartig 
communiceren en blootlegt wat er speelt. Dat komt dus onbewust voort uit mijn 
behoefte aan openheid.



Een paar dagen later ‘hoorde’ ik ‘je hoeft nooit meer te werken’. Ik begreep de 
boodschap. Als ik handel naar wat van binnenuit gedaan wil worden voelt het 
niet als werken.
Steeds als ik drang voel om iets te doen omdat ik iets zou moeten doen van 
mezelf stel ik me de vraag: Als ik niet meer hoef te werken wat zou ik dan 
doen? Vervolgens volg ik wat er in mij opkomt. Soms is dat niets doen of 
kleuren tot ik weer voel dat ik op de juiste plek in mezelf ben. Ook kwam een 
keer het antwoord: ‘zoek een baantje’. Haha dat zou zomaar kunnen, het 
maakt niet meer uit wat het is als het van binnenuit komt.

Mijn lieve vriendin Petra vraagt mij voor een proef CreAscensie sessie en ik 
besluit het thema verdwijnen te nemen. Deze sessie doet veel met me, er 
gebeurt van alles in mijn lichaam, ik word stil en trek me na de sessie even 
terug om te verwerken. 

In het dagelijks leven merk ik dat er iets is veranderd. Ik blijf aanwezig, 
daardoor kan ik voelen hoe het voor mij is en spreek dat uit. Het wordt me 
duidelijk dat dit thema nu pas opgelost kan worden omdat ik zelf op een 
andere laag geraakt ben, een laag waar het veilig is. 



Tolle schrijft over de relatie met jezelf opgeven, dat heb ik jaren geleden als 
intentie gezet en komt nu weer boven. 
De avond van 5 september 2018 schrijf ik: Als ik niet meer hoef te werken en 
geen relatie meer heb met mezelf wat blijft er dan over? Ik krijg het Spaans 
benauwd en moet naar buiten. Het is al heel laat, ik loop rondjes rond mijn 
camper en herhaal de zin. Ga vervolgens weer terug naar binnen en schrijf: Ik 
weet het antwoord al langer, ik volg wat er door me heen stroomt zonder me 
in te houden of over de consequenties na te denken. Het IK valt samen met 
denken, doen en voelen en verwezenlijkt met liefde vanuit een grotere 
wijsheid. Er hoeft niks meer bereikt te worden, er is geen doel, geen missie, 
geen visie, geen passie. Er is alleen dit ene moment in het heden waarin alles 
verschijnt. Hierin begeef ik me, beweeg ik me, mijn gevoel brengt me waar ik 
moet zijn zonder te weten waarom.
Nu mag het gedeeld worden……. 
Sandra Boer
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