
Inleiding

2012
Een man rijdt in een smalle straat op mijn auto toe en schuurt er met zijn aanhang-

wagen langs, waardoor mijn wagen zwaar beschadigd wordt. Wanneer we allebei 

stoppen en uitstappen, besef ik algauw dat de man gedronken heeft. Hij schreeuwt 

zijn gelijk uit. Ik reageer woedend en scheld hem uit omdat hij dronken is en geen 

besef heeft van de juiste afstand. De ruzie loopt zo hoog op dat we de politie 

erbij halen.

2020
Ik zit in mijn auto op de parking van een tankstation langs de E19 naar Brussel. Terwijl ik 

geniet van mooie muziek, eet ik rustig een broodje. Ik zit aangenaam in de flow van het 

moment, ontspannen en innerlijk in harmonie. Plots hoor en voel ik een hevige schok. 

Een andere chauffeur heeft mijn geparkeerde wagen niet gezien bij een manoeuvre 

en is er van achteren tegenaan gereden. Het valt me op hoe rustig ik uitstap om te 

kijken wat er gebeurd is. De andere chauffeur is in alle staten. Hij begint te roepen en 

te schelden, alsof ik daar plots ongevraagd in zijn weg ben komen staan. Ik voel rust 

over mij heen komen en luister geduldig naar de man. Op vriendelijke toon leg ik hem 

uit dat ik daar al een tijdje geparkeerd stond en ik voel hoe mijn hart zich opent en mijn 

mededogen naar hem uitgaat. Langzamerhand kalmeert de andere chauffeur. Ik voel 

mezelf spontaan begrip hebben voor zijn ongenoegen. In alle rust vullen we de nodige 

papieren in voor de verzekering en we gaan samen nog een kopje koffie drinken in de 

cafetaria van het tankstation.

Wat is er gebeurd in de periode tussen deze beide voorvallen, dat ik de tweede 
keer zo rustig kon blijven? Om het heel simpel te zeggen: ik heb in die jaren 
de HOPE- methodiek ontdekt en systematisch toegepast in mijn dagelijks 
leven. Het klinkt misschien als een wondermiddel als ik het zo stel, maar 
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dat is het nu ook weer niet. Wel is HOPE een heel efficiënte, snelle en vooral 
zachte manier gebleken om altijd maar meer in een toestand van innerlijke 
harmonie terecht te komen en te blijven. Kortom, om gelukkiger te zijn in 
het dagelijks leven, met al wat dat leven soms aan turbulentie en uitdagin-
gen met zich meebrengt. En uiteindelijk blijkt het effect daarvan op langere 
termijn wél wonderlijk.

Vergelijk het met het roer van een schip. Als je één graad verandert in de 
koers van het schip, zul je in eerste instantie weinig verschil merken. Maar 
als het schip uur na uur, dag na dag op zee vaart, zal een koersverandering 
van één graad je uiteindelijk naar een heel andere bestemming brengen. Vaak 
varen we onbewust door ons leven, als een speelbal van gebeurtenissen en 
van de gedachten en emoties die daardoor getriggerd worden. Met HOPE 
krijg je een methode in handen waardoor je minder overgeleverd bent aan 
al dat tumult in je hoofd en je gevoel. Je leert makkelijker en soepeler door 
de golven van het leven te navigeren, wat je ook tegenkomt aan impulsen 
of obstakels. Om het met een centrale metafoor uit de methodiek te zeggen: 
je leert je te verbinden met de grote oceaan van Zijn, die je zelf ook bent.

Wat houdt de HOPE- methodiek in?

De HOPE- methodiek komt hierop neer: je leert je opnieuw bewust te verbin-
den met het Bronveld waaruit alles ontstaat en dat alles in stand houdt. Dat 
is een veld van bewustzijn dat het mentale denken te boven gaat. Daarom 
noemen we het ook wel het supramentale bewustzijn. Dit is puur, creatief 
bewustzijn vol potentieel, dat ons omgeeft en ook in onszelf zit. In HOPE 
spreken we over de oceaan van Zijn of over het grote veld van Zijn, omdat 
het de totaliteit omvat van alles wat is. Dit Bronveld is een dimensie die 
achter alle mogelijke religies of geloofsopvattingen ligt, maar niet aan een 
specifieke vorm of richting gebonden is.

De HOPE- methodiek bestaat uit een reeks technieken waarmee je op 
een eenvoudige manier de weg terug kunt afleggen vanwaar je gekomen 
bent: naar de Bron waaruit je als ziel bent ontstaan. De technieken vragen 
aanvankelijk wat oefening, maar zodra je eenmaal het eenheidsbewustzijn 
in de verbinding met de Bron hebt gevoeld, is er diep in jezelf een herinne-
ringsspoor getrokken. Die weg terug naar huis vergeet je niet.
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Hoe turbulent de tijden ook zijn waar we doorheen gaan, hoe lastig ook 
de obstakels op je persoonlijke weg, hiermee krijg je een instrument in han-
den waarmee je je leven telkens weer actief kunt richten op een frequentie 
van harmonie, innerlijke rust en eenheid. HOPE is een veilige, vriendelijke 
methode die je in alle omstandigheden kunt toepassen. Hoe meer je dat 
doet, hoe breder het pad naar het Bronveld wordt en hoe makkelijker het 
te bewandelen is. In die zin is het een methode die hoop schept: je ervaart 
aan den lijve dat je steeds weer terug kunt naar een toestand van verbinding 
met de Bron. Die verbinding kun je via meditatie maken, maar ook op elk 
moment van de dag, wanneer iets je uit balans brengt: een felle emotie, een 
lastige gedachte, fysieke pijn of ongemak, iemand die moeilijk tegen je doet 
en je uit evenwicht brengt … Maar evengoed wanneer je je prima in je vel 
voelt en die positieve gemoedstoestand bewust nog wilt verdiepen.

In de HOPE- methodiek werken we vooral met de energie van emoties, 
gedachten en fysieke gewaarwordingen, veel meer dan met de inhoud ervan. 
Deze benadering is complementair met eerder inhoudelijk gerichte methodes 
zoals Gestalttherapie, voice dialogue en psychotherapie. Door de HOPE- 
technieken regelmatig toe te passen leer je op zo’n manier met je innerlijke 
beleving om te gaan dat je bewuste sturing ontwikkelt over hoe je je voelt. 
Zo ben je niet langer overgeleverd aan de wereld en je reacties op wat er 
rondom je gebeurt. Je gaat niet meer door het leven als een slachtoffer, maar 
hebt een instrument in handen om op elk moment moeilijkheden en uitda-
gingen bewust te hanteren.

Je begint te beseffen dat iets in je leven constant blijft, wat er ook gebeurt 
in de wereld of binnenin je. Door dat bewustzijn groeit er een staat van 
innerlijke vrijheid. Je ontdekt je grote zelf, dat in verbinding staat met je ziel 
en met de Bron. Je komt in aanraking met de stille staat van bewustzijn die 
ten grondslag ligt aan elke beweging, activiteit, geluid, gevoel en gedachte. 
Onder dat alles ligt een tijdloze dimensie van vrede.

Wanneer je je steeds weer met dit Bronbewustzijn verbindt, word je er 
op den duur één mee. Je ervaart een innerlijke kalmte, stilte en diepe vrede 
in jezelf, waardoor je leven meer harmonisch, stromend en vervuld wordt. 
Je leeft vanuit een gevoel van innerlijke vrijheid en verbinding met al wat is. 
Uiteindelijk wordt het een nieuwe levenshouding.
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Hoe pas je HOPE toe?

De weg naar verbinding met het supramentale veld is eenvoudig, maar het 
helpt als je een paar wegwijzers krijgt. Dit boek zet je op weg met een aantal 
concrete technieken.

Veel boeken over spirituele onderwerpen spreken prachtig over het onzegbare, 
de dimensie achter de dagelijkse realiteit, het Zelf dat achter het ego ligt, de 
waarde van meditatie en van leven in het nu- moment. Maar vaak laten ze je 
een beetje in het ongewisse over hoe je dat nu concreet aanpakt. Dit boekt 
reikt je handvatten aan waarmee je heel praktisch aan de slag kunt. Het zijn 
geen formele technieken die je technisch tot in de puntjes moet beheersen, maar 
soepele benaderingen die hun waarde hebben bewezen in de praktijk. In het 
begin kunnen ze wat complex lijken, maar vergelijk het met leren autorijden. 
Als je voor het eerst achter het stuur van een wagen zit, gaan er honderd- en- een 
dingen door je hoofd. Je moet leren schakelen, wisselen tussen de verschillende 
pedalen, je blik op de weg houden, proactief risicovolle situaties leren inschat-
ten, en tegelijk ook nog eens het dashboard in het oog houden. In het begin is 
dat een moeilijke opgave waar je heel erg je hoofd moet bijhouden, maar na 
verloop van tijd wordt het een automatisme dat in je lijf zit ingeprent.

Zo gaat het ook met HOPE. Waar je eerst heel bewust bij elke stap 
stilstaat, verwerf je na verloop van tijd een natuurlijk aanvoelen van wat je 
op welk moment nodig hebt. De techniek wordt een soepel hulpinstrument 
waarmee je heel snel weer tot een staat van verbinding en innerlijke rust 
komt. Geef het dus wat tijd en oefen op je eigen tempo. Ontdek wat je met 
de verschillende technieken kunt doen en pas ze toe wanneer je er zin in hebt 
of eraan denkt. Na verloop van tijd zul je de aanpak op een heel natuurlijke 
manier integreren in je dagelijks leven.

Je kunt HOPE in je eentje toepassen of met begeleiding van iemand anders. 
Steeds meer coaches en therapeuten integreren de methodiek in hun praktijk 
en vertellen dat ze daar heel goede resultaten mee behalen, zelfs bij lastige 
problematieken. Maar ook alleen kun je op elk moment van de dag de HOPE- 
methodiek gebruiken om soepel om te gaan met wat zich aandient in je leven.

Ik nodig je uit om HOPE al doende te ervaren. Doe niet te veel je best, obser-
veer wat er met je gebeurt en geniet van je ontdekkingsreis.
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