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Акайя…	
  Аркаим…?	
  
Geheel op z’n Nederlands dan: Zonnewende met de Akaija in Arkaim.
We hebben de Russische taal erbij gehaald, want daarover hebben we het: Rusland.
De Akaija zou bij jullie wel een beetje bekend moeten zijn. Tenslotte hebben we het er
nogal eens over, misschien wel teveel, maar zo gaat dat als je ergens vol van bent.
Maar Arkaim dan?
Nou, dat is een plek in Zuid-Rusland, ergens net voorbij de Oeral tegen de grens met
Kazachstan (zie gele pushpin geheel rechts). Siberië dus, want in Rusland heet alles
voorbij de Oeral ‘Siberië’. Dat klinkt koud, en ’s winters moge het daar inderdaad ijzig koud
zijn, maar ’s zomers is dat anders, eerder het tegenovergestelde. Overdag dan wel te
verstaan, maar dat moesten we nog ontdekken.

Maar hoe kom je erbij om naar… Siberië te gaan?
Wel, dat is nu echt een voorbeeld van: van het een komt het ander.
Laten we beginnen in het jaar 2012. Ik (Wim) was op zoek naar tijdschriften in andere
landen om het verhaal van de Akaija te vertellen. Tenslotte hadden we de Stille Zuidzee
bezocht en daar aanvullend bewijs gevonden voor de verbindingen van de Akaija met
oude krachtplaatsen op Aarde, zoals de Grote Piramide, Paaseiland, Angkor en meer van
die exotische locaties. Het eiland Aneityum, waar de naam Akaija vandaan komt, blijkt
daar exact tussen te passen, en na ons bezoek hadden we een verhaal waarvan we
vermoedden dat esoterische tijdschriften er wel lezersoren naar zouden hebben.
Polen… dat leek ons wel wat. Van alle denkbare landen had ik een ‘gevoel’ bij Polen. Het
zoeken van een geschikt spiritueel tijdschrift in een taal die je niet kent en zelfs niet kunt
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lezen is wat lastig, maar ik vond een veelbelovend tijdschrift: Nieznany Ṡwiat (Onbekende
Wereld), met wel 60.000 lezers. Dus ik ging m’n eigen artikel online-vertalen (is zo
gebeurd) en voor de zekerheid printte ik ook de Engelse versie uit. Akaija’s in het doosje,
de inmiddels voltooide Engelse vertaling van m’n eigen boek ‘Kiezen voor Vrije Keuze’
erbij… opsturen en afwachten maar.
Tot onze verbazing kwam er enkele weken later een antwoord terug waarin de
eigenaresse aangaf dat het verhaal zou worden gepubliceerd. En behalve dat artikel
wilden ze ook de Akaija zelf verkopen. Ze hadden www.akaija.pl al gereserveerd ook!
Verbaasd lazen we hun antwoord nog een keertje over. Maar geen probleem natuurlijk. Er
was wel een ‘maar’ aan verbonden, want gezien alle voorbereidingen in Polen zoals
vertalingen en het inrichten van een website moesten er op basis van de afgesproken prijs
een flink aantal Akaija’s verkocht worden voordat Nieznany Ṡwiat uit de kosten zou
komen. Dus was het vanuit hun standpunt bezien een aardige gok. Ze begonnen om te
beginnen met een kleine bestelling.
Het artikel verscheen in april 2013 en binnen 3 dagen kwam er een mailtje: “Alle Akaija’s
zijn reeds verkocht. Kunnen we extra bestellen?” Deze order was duidelijk groter dan de
vorige.
“Mmm, dat is snel.”
Maar geen probleem. We hadden een in onze ogen flinke voorraad Akaija’s, dus we
konden gelijk leveren. Ik benaderde wel ook ‘onze’ gieterij dat we graag snel nieuwe
Akaija’s wilden ontvangen om de voorraad aan te vullen.
Op donderdag diezelfde week kwam er een telefoontje. Waar blijven ze? Het bleek dat in
Polen op vrijdag de BTW op posttarieven zou veranderen waardoor alles veel duurder zou
uitpakken om te versturen, want… alle Akaija’s die onderweg waren bleken reeds
verkocht, virtueel gesproken dan.
Die Akaija’s lagen toen nog ergens in een distributiepunt in Poznan, Polen. Ze werden
echter diezelfde nacht nog opgehaald (een ritje van 400 km heen en 400 km terug), de
volgende dag met man en macht verpakt en verzonden en de volgende order kwam direct:
nog meer tegelijk, en liefst per DHL-expresse.
Toen begonnen de ‘problemen’. We konden niet meer op tijd leveren, en zij hadden reeds
boze klanten die in hun bookshop in Warschau verhaal kwamen halen. Dus wij stressen
en bij de gieterij in India maakten de karigars overuren. Er werd daar zelfs iemand extra
aangenomen. Een probleem dus… maar dan wel een luxeprobleem. Geweldig om ook dat
eens mee te maken. Binnen een half jaar verkochten we meer Akaija’s aan Polen dan wij
normaal in enkele jaren aan de hele wereld. Dat zet zoden aan de dijk. Daardoor zijn we in
de gelegenheid de Akaija en haar energie verder aan de wereld te presenteren.
Vanwege die onverwachte belangstelling kwamen we in contact met Tomasz, een Pool die
razend enthousiast was over de Akaija en over het schilderij Aura Healer waarop de Akaija
ontstaan is. We ontmoetten hem in Warschau en omdat hij al 25 jaar zaken deed in
Rusland, vroeg hij om distributierechten voor de Akaija in Rusland.
Het ene moment ben je spiritueel kunstenaar en edelsmid. Het volgende ben je een
multinationale administrateur, handwerksman, producent, zaakwaarnemer, internetdeskundige, healer, vertegenwoordiger, schrijver… en gestrest mens omdat je niet alles in
je eentje kunt. Gelukkig is daar dan Marianne, die doet wat ze kan om te helpen.
Samen met onze vriendin Anida gingen we een lang weekend naar Polen en bezochten
Tomasz aan een meer in het noorden van Polen waar hij een spiritueel centrum aan het
opstarten was. Hij had namelijk contact met Oracul Today, een groot Russisch spiritueel
tijdschrift met diverse subtijdschriften, samen goed voor een half miljoen lezers. Olga, de
chef-redactrice had in eerste instantie geen tijd gehad voor hem, maar hij liet zich niet
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zomaar afschepen (zoals wij ongetwijfeld wel met ons zouden hebben laten doen) en wist
haar aandacht te trekken, genoeg voor een onderhoud. Dat op zijn beurt leidde kort na de
jaarwisseling van 2014 tot twee ontmoetingen met Olga, Tomasz en ons in Warschau.
Olga kwam speciaal voor ons naar Warschau, en in plaats van een vluchtige ontmoeting
temidden van de drukte van een groot tijdschriftkantoor en onophoudelijke telefoontjes, emails en andere afleidende zaken, ‘hadden’ we Olga 2 weekenden lang voor onszelf met
Tomasz als vertaler.
Tezamen maakten we een plan, bespraken de details en kwamen we tot een serie van 5
artikelen over de Akaija, met de afspraak dat we ter compensatie van de extra publiciteit
enkele (prijzige) advertenties zouden plaatsen. Voor de distributie binnen Rusland konden
we terecht bij de partner van Olga: Andrey, welbekend binnen de Russische Federatie als
sjamaan. Andrey had een eigen bedrijf (Molfar), want dat is in Rusland voorwaarde om
artikelen uit andere landen te mogen importeren.
Het tweede weekend was ook Andrey in Warschau en hij kwam met het plan om de Akaija
in Arkaim te presenteren tijdens het zonnewende-festival voor extra publiciteit.
Dat klonk goed, maar…. Arkaim?
Nooit van gehoord.
Zoeken dus op internet en toen gingen er bij ons wat haartjes overeind staan. Arkaim was
in de 80-er jaren van de vorige eeuw ontdekt nadat er luchtopnames gemaakt waren
alvorens een gebied onder water te zetten, voor wat doel dan ook. In Rusland gaat alles
op grote schaal tenslotte. Merkwaardige patronen in de steppebodem van de Russische
binnenlanden lieten duidelijke sporen zien van wat kennelijk ooit een bijzonder gevormde
stad was uit een lang vervlogen oudheid. Wat de patronen onthulden was dat er, net zoals
bij veel oudheidkundig interessante bouwwerken, kosmische uitlijningen gevonden
werden. Oude beschavingen hadden er namelijk een handje van om hun gebouwen,
dorpen en steden uit te lijnen aan de hand van de sterren en planeten, gerelateerd aan
belangrijke momenten van het zonnejaar. Dit trok de belangstelling van archeologen en
uiteraard ook van New Age-enthousiastelingen die er in groten getale op af kwamen. Zo
werd in korte tijd Arkaim het Mekka voor spiritueel geïnteresseerde mensen:
graancirkelzoekers, helderzienden, ufologen, wichelroedelopers, sjamanen en meer van
zulk volk. Ik denk dat ook wij wel in dat rijtje thuishoren J.
Arkaim staat daarom nu bekend als het Stonehenge van Rusland. Maar je moet kennelijk
wel een Rus zijn om dat te weten. De taalbarrière met het Westen is tenslotte een
behoorlijke hindernis. Maar met online vertaalmodules zijn zelfs Russische websites niet
meer zo’n hele grote hindernis en zo gingen we op zoek naar details. We ontdekten wat
interessante gegevens...
Wat Arkaim nu precies te betekenen heeft is niet met zekerheid te zeggen. Veel
archeologen doen namelijk hun best om de bestaande zorgvuldig bewerkte
schoolgeschiedenisboekjes niet te veranderen, uit angst voor conflicten met wetenschappelijke collega’s. Alles moet binnen het kader van toegestane geschiedeniskennis
passen, anders wordt het ontkend en gebagatelliseerd. Je zou denken dat ik nu praat over
archeologen in het oude communistische Rusland, maar gek als het klinkt… ik bedoel
hiermee het moderne Westen. Vermoedelijk is Rusland op dit gebied ruimdenkender dan
het gecontroleerde Westen.
Onafhankelijke en dus vrijer denkende archeologen en onderzoekers ontdekken
momenteel ontstellend veel samenhangend bewijs van een geschiedenis van de Aarde en
van de mensheid die totaal verbonden is met de kosmos. Deze overvloed aan gegevens
rechtvaardigt de vraag of wij in het Westen mogelijk angstvallig vasthouden aan een
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waandenkbeeld, vergelijkbaar met de Middeleeuwse religieuze bewering dat de Aarde plat
is en het centrum van het heelal vormt.
Deze nieuwe gegevens passen keer op keer precies binnen de tradities en overleveringen
van de oorspronkelijke bewoners van alle continenten, maar wordt door hoofdsponsors
van de westelijke wetenschap stelselmatig bestempeld als pseudowetenschappelijk
bijgeloof. Dus dat is wat wij in het nieuws horen en in kranten lezen.

bovenstaande	
  foto’s	
  zijn	
  afgedrukt	
  m et	
  toestemming	
  van	
  ancient-‐wisdom.com	
  

Wat de waarheid ook moge zijn omtrent Arkaim… onze belangstelling was gewekt en ook
gevoelsmatig voelden we ons erg aangetrokken tot deze locatie, vandaar dat we er niet
lang over hoefden na te denken om op Andrey’s voorstel in te gaan. Wat we op internet
ontdekten was bijzonder, maar riep om te beginnen wel wat vraagtekens op, want deze
stad is vermoedelijk verbonden aan het Arische ras, getuige de gevonden swastikasymbolen. Het gebied waar dit ras leefde strekte zich uit van Zuidwest Siberië tot over een
groot deel van Kazachstan, een oppervlakte vergelijkbaar met geheel West Europa.
Bij het horen van ‘Arisch ras’ trok ik wel een wenkbrauw op, want daarbij denk je in eerste
instantie aan Hitler en aan hakenkruizen en dus aan de Tweede Wereldoorlog en
Jodenvervolgingen en al die andere ellende wereldwijd. Duitse soldaten bezetten in die tijd
geheel Nederland en het hakenkruis werd zodoende een alom gevreesd symbool, dus
deze connectie met Arkaim was geen prettig idee.
Tijdens het schrijven van deze tekst heb ik ook rekening gehouden met Engelstalige
lezers, lezers dus uit de gehele wereld en er viel me iets op… Ik wilde ‘hakenkruis’
vertalen naar het Engels via Google Translate en dat werd steevast vertaald met
‘swastika’, terwijl ik verwachtte zoiets te krijgen als ‘hooked cross’. Voor de Engelse lezers
is hakenkruis en swastika dus hetzelfde! Maar binnen Nederland (en België) ligt dat
anders. Het woord ‘swastika’ roept hier niet zulke nare gevoelens op als ‘hakenkruis’. Het
lijkt haast wel alsof het om een totaal ander symbool gaat. Je hoort weleens zeggen dat
Hitler het swastika-symbool gespiegeld heeft gebruikt, vergelijkbaar met wat er met het
pentagram is gebeurd. Een rechtopstaand pentagram (met de punt omhoog) is ‘goed’ en
met de punt naar beneden wordt als ‘slecht’ betiteld. De swastika is nu dus ‘goed’, en het
‘hakenkruis’ wordt als ‘slecht’ betiteld. Maar in de basis, en kennelijk ook in de vertaling,
gaat het om exact hetzelfde symbool. Alleen hebben de nazi’s er een logo van gemaakt
met rood en wit en zwart.
Dat logo heb ik hiernaast willens en wetens afgedrukt. Ik moest daar
even over nadenken, maar besefte toen dat dit voornamelijk in
Nederland en de door Hitler bezette landen gevoelig ligt. In andere
landen zit men daar niet zo mee, want daar is niet hetzelfde trauma van
Hitlers bezetting aanwezig, maar misschien spelen daar weer andere
trauma’s. We zijn b.v. in India geweest en daar wordt de swastika massaal gebruikt om
alle belangrijke voorwerpen te zegenen. Het tegendeel geldt daar: het is een zegen om
dat symbool af te drukken. Maar ja… Hitler is nooit in India geweest, dus waarom zou een
Indiër bang zijn van een swastika? Daar wordt swastikasymbool massaal gebruikt om
jaarlijks elk belangrijk voorwerp te zegenen: je ziet het overal! Zij zijn wellicht meer
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getraumatiseerd door de Engelse kolonisatie en bezetting, dus misschien hebben ze een
hekel aan de Engelse vlag, om maar wat te noemen.
Ik heb besloten om dit symbool hier wel af te drukken, omdat het wegdrukken van
trauma’s geen goed idee is. Daar worden mensen op den duur ziek van. Vergelijk het
maar met Harry Potters Voldemort waar iedereen naar verwees als “Hij die niet genoemd
mag worden.” Alleen Harry Potter en Albus Perkamentus noemden het beestje gewoon bij
zijn naam: zonder angst, zonder bijgeloof, want angst ondermijnt je kracht.
Hitler maakte gebruik van reeds bestaande kennis en misbruikte die voor zijn oorlog tegen
alles dat geen ‘Übermensch’ was. De Ariërs, het Arische ras, wie het ook waren, konden
uiteraard ook niet helpen dat in de toekomst hun erfgoed misbruikt zou worden om een
wereldoorlog te beginnen.
Het hakenkruis is dus niet meer (en niet minder) dan een
swastika-symbool. Als je voorbij de negatieve lading kijkt kun je
wellicht accepteren dat het swastika-symbool een uiterst
belangrijk en heilig symbool is. De vorm van de swastika is
vermoedelijk gerelateerd aan de verdeling van de magnetische
velden van de zon. Die wisselende magnetische velden zijn
buitengewoon bepalend voor ons leven op Aarde. De astrologie
is daar grotendeels op gebaseerd. De stand van sterrenbeelden
is daarbij een tijds-referentie die
verwijst naar de magnetische
zonne-invloeden
van
dat
moment op Aarde en dan is astrologie ineens geen vage
New-Age-hobby meer, maar op waarneembare feiten
gebaseerde wetenschap. Deze kennis was bij oude
beschavingen zeer goed bekend en werd en wordt
gebruikt in het dagelijks leven.
Als je de magnetische velden van Zon van ‘boven’ de
zonne-noordpool zou kunnen bekijken krijg je een soort
draaiend Two Roads-kruis te zien, maar door de draaiing
van de zon om haar eigen as, raken de magnetische velden op grotere afstand van de zon
achterop, waardoor je de swastika-vorm te zien krijg zoals op het
tekeningetje. Zou je de zon echter van boven de zonne-zuidpool
bekijken dan zie je dezelfde vorm, maar dan in spiegelbeeld: een
hakenkruis dus of een gespiegelde swastika… Het is maar wat je erin
wilt zien. Om het verhaal nog wat gecompliceerdere te maken: de Zon
bestaat uit meerdere lagen van zulke magnetische velden, die elk met
verschillende snelheden draaien.
Om deze reden heeft Arkaim ook wel de bijnaam ‘Swastika-city’ of
Two	
  Roads	
  symbool	
  
Spiraalstad gekregen. Op de afbeelding hierboven kun je zien dat
zelfs in het grondplan deze vorm al verborgen zit. Op de afbeeldingen hieronder zie je
enkele vondsten uit Arkaim en uit de tijdsperiode van Arkaim. Interessant niet? Dit dus
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Wat we het eerst deden toen we Andrey’s voorstel hoorden om de Akaija in Arkaim te
presenteren was onze vriendin Anida nog vanuit Warschau mailen met de volgende
woorden: “Heb je weleens van Arkaim gehoord? Heeeel misschien 21 juni?”
Wisten wij veel dat Anida juist die dag daarvoor van een medium te horen had gekregen
dat er in een vorig leven iets bijzonders speelde dat met Kazachstan verbonden was. Zij
was als dochter van een Russische moeder goed bekend met Rusland en zij zoekt al heel
lang naar de oorsprong van het echte Kremlin. Kremlin betekent nl. ‘omhulde stad’. Het is
nu de zetel van de Russische regering, maar als je naar de werkelijke achtergronden van
‘Het Kremlin’ zoekt kom je terecht in iets ‘ouds’ dat zo op het oog te maken heeft met
begrippen als recht, rechtvaardigheid, bescherming, eerlijkheid en macht gewaarborgd
door liefde.
Misschien interpreteer ik de gegevens verkeerd, dus hou me ten goede. Hoe dan ook… de
regeringen van het huidige Rusland, net als die van het huidige Westen, lijken niet veel
meer op te hebben met regeren vanuit het hart, en Anida waarschuwde ons al voor wat we
in Rusland aan zouden treffen. Moskou is nog wel aardig om te zien, maar verder het
binnenland in konden we een troosteloos, bijna ontzield land verwachten, met de steden in
alle staten van verwaarlozing en verval.
	
  
De	
  reis	
  naar	
  Arkaim	
  
Tomasz stelde in Februari al, nog voordat we een reisschema met datums in handen
hadden, dat we een visum voor Rusland moesten aanvragen, liefst met een geldigheid
voor een heel jaar. Wij vermoedden dat dit niet zo eenvoudig zou worden omdat Rusland
bekend staat als een land dat strikte regels heeft en erg lastig kan zijn. We vroegen dus
om meer details, en toen we hoorden dat een uitnodiging vanuit Oracul ons zou kunnen
helpen bij de visumaanvraag, vroegen we Tomasz om een officiële uitnodiging van Oracul.
Onzin vond hij, een visum is zo geregeld, daar zijn
Russische agentschappen voor en zelfs een uitnodiging
kan via zo’n bureau geregeld worden.
Hmmm… hadden we maar beter naar ons gevoel
geluisterd.
In eerste instantie zouden Helen, Anida en onze vriendin
Karin uit Duitsland meegaan. Anida is net als Marianne
biofotonen-therapeute. Helen kennen we van de Two
Roads (zie http://www.elizawhitebuffalo.com).
Zij is een Noord-Ierse sjamane, voor wie ik het Two Roads
symbool heb uitgewerkt. Dat is reeds een oud symbool,
maar is haar doorgegeven via haar gids Nicolas Black
Elk… een lang en bijzonder verhaal waar ik nu niet verder
op in zal gaan. Maar zoals hierboven al zichtbaar, is er een
zichtbare link tussen haar symbool en het grondplan van
Arkaim. Voeg daaraan toe dat sjamanisme z’n wortels heeft
in Siberië, dan moge haar motivatie om mee te komen
duidelijk zijn. Karin is zeer deskundig met stenen en met
krachtplaatsen zoals steencirkels en heilige bronnen, maar
vergeet niet dat alle oude kathedralen gebouwd zijn op wat
eens ‘krachtplaatsen’ waren, waar b.v. bijzondere aard- of
leylijnen elkaar kruisen. Toen we Karin enkele weken voor
het vertrek half juni ontmoetten vertelde zij ons in tranen
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dat ze die week tot 3x toe dezelfde zeer heldere droom gehad had waarin haar gevraagd
werd om niet naar Arkaim te gaan, maar om zich in plaats daarvan op hetzelfde moment
(21 juni) vanuit de Dom van Keulen met ons in Arkaim te verbinden.
Het is nogal wat om op basis daarvan een trip waar je zo naar verlangt af te zeggen en
volledig in het vertrouwen te gaan om te handelen naar wat je wordt ingegeven. Petje af!
Maar in gedachten ging ze dus wel degelijk met ons mee.
Wat hadden we dan nog nodig? O
ja… die grote Akaija. Die moest
nog gemaakt worden. Ik dacht dat
zelf te kunnen gaan doen, maar
kwam er al gauw achter dat een
buizen buigmachine en een lasapparaat alléén beslist niet genoeg
zijn om zoiets te realiseren. Daar
heb je een ervaren handwerksman
voor nodig en die vonden we in
Eddie van Ruler, van HTI Ede, een
sympathieke man die het aandurfde om zoiets ongebruikelijks als een grote bol van
gebogen stalen buizen te maken. Ik denk wel dat hij zich een beetje verkeek op de
bedrieglijk eenvoudige vorm van de Akaija. Het lijken slechts enkele gebogen buizen,
maar de wiskunde erachter is hoogst complex en niet makkelijk om te zetten in de juiste
zaagvlakken, zodat het werk meer tijd vergde dan verwacht. Maar het eindresultaat mocht
er zijn, getuige Marianne op de foto die de Akaija bij ons achter in het park uittestte.
Helen kwam op 17 juni, de avond voor de vlucht naar Rusland, op Schiphol aan en dus
konden we met ons vieren in twee auto’s (Anida’s vriend bestuurde de tweede auto) de
volgende middag op weg naar Düsseldorf Airport, vanwaar de eerste vlucht ons voor een
korte tussenstop in Moskou zou brengen. Op Moskou International, tijdens de tussenstop
naar Magnitogorsk zouden we Olga, de chefredactrice van Oracul Magazine, haar partner
Andrey en diverse andere mensen ontmoeten,
waaronder een tweetal bekende Russische
helderzienden.
Bovendien
zou
een
groep
deelnemers aan een van Andrey’s cursussen met
ons meevliegen. Die cursus in Arkaim was namelijk
de aanleiding geweest voor zijn voorstel met hem en
zijn groep in Arkaim te komen.
We hadden de visums geregeld en ons strikt
gehouden aan de strenge eisen die gelden voor het
indienen van een visum. “Let op dat er geen letter
verkeerd
geschreven is!
Anders wordt de
aanvraag
afgewezen!” Net op tijd, geen dag te vroeg hadden
we gelukkig die visums in huis gekregen.
Dus gingen we met vier personen en een grote Akaija
als geheim wapen, op weg naar Düsseldorf. Voor de
ingang bleven Helen en ik even wachten tot Anida en
Marianne onze auto geparkeerd hadden.
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Helen had de avond ervoor juist iets gezegd over een pas overleden vriend, Gerrit. Zij had
beschreven hoe hij in onze woonkamer temidden van Linda en haar vader en mijn vader
en wie weet wie verder nog, aanwezig was geweest. Het was vol in de kamer kennelijk. Zij
kende hem niet en haar beschrijving van hem had me niet echt overtuigd. Terwijl we voor
de hoofdingang stonden te wachten landde er ineens een grote vlinder op haar buik,
precies op de plek die volgens haar zeggen het meeste pijn gedaan had bij Gerrit, die aan
darmkanker was overleden. Kennelijk had het iets met Gerrit te maken. Of dat exact waar
was durfde ik niet te zeggen. Zou kunnen. Maar ik vond het wel opvallend, want daar
temidden van niets anders dan beton en staal een vlinder ontmoeten die nota bene een
paar minuten blijft zitten was best bijzonder.
Marianne en Anida kwamen terug en samen liepen we de vertrekhal binnen. Even later
passeerden we een man waarvan ik stilzwijgend dacht: jee, wat lijkt die op Gerrit! Tegelijk
met dat ik dat dacht vroeg Helen terloops: “Zag Gerrit er ongeveer zo uit?”
Tja… toen moest ik wel aannemen dat ze hem inderdaad had waargenomen. Bijzonder.
Vanaf de ingang liepen we eerst naar de incheckbalie, heimelijk nagestaard door
wachtenden in de hal… vanwege die grote Akaija, fraai in delen bij elkaar gebonden. Het
was nu eenmaal geen alledaags item. Na het inchecken moest die grote Akaija bij een
speciaal loket nog als Sondergepäck ingecheckt worden, maar het was niet duidelijk waar
dat loket zich bevond. Trokken de aanwezigen de eerste
keer al hun wenkbrauwen op… toen we voor de zoveelste
keer met een zeldzaam soort stofzuiger door de vertrekhal
liepen, hadden we naam gemaakt. Geen schijn van kans
om hier nog incognito rond te lopen.
Toen we het juiste loket eindelijk hadden gevonden en de
man onze paspoorten bekeek kregen we iets geks te
horen: “Jullie visum is niet geldig. Jullie kunnen niet
vliegen.”
Ho… wacht! Hoorden we dat goed?
Zo’n mededeling moet even inwerken. Vast een misverstand.
Maar niet dus. Wat bleek nou… 3 van onze visums gingen in op 19 juni, precies op de dag
dat we in Magnitogorsk zouden aankomen. Het was nu de 18e juni, vertelde deze man.
Het vliegtuig zou dus de 18e om 2100 uur ’s avonds in Moskou aankomen en dat is te
vroeg… Protesteren heeft geen zin, liet hij ons gelijk weten, want je komt het vliegtuig niet
eens in. Iemand naast ons vertelde dat hij onlangs precies hetzelfde geintje had
meegemaakt. “Je doet er niets tegen,” zei hij.
Drie uurtjes! Dat was het verschil. Wij waren ervan uit gegaan dat we in Moskou niet door
de paspoort controle zouden gaan omdat we gelijk over zouden stappen op een ander
vliegtuig. Echter… we zouden overstappen op een ‘domestic flight’, ofwel een
binnenlandse vlucht en dan moet je wel degelijk door de douane. Deze 3 uurtjes zouden
ons ruim 600 euro p.p. gaan kosten voor een nieuw vliegticket voor de volgende dag.
Of we moesten thuisblijven natuurlijk, maar dat was in onze ogen geen optie.
Helen kon wel vliegen, en de vraag was uiteraard: laten we haar gaan?
Haar antwoord was in eerste instantie: “This is not happening” (Dit gebeurt niet echt)
Dit was wel een hele dikke domper. Voor ons omdat het ons een dag en een massa geld
kostte en ook voor Helen, die in Moskou in haar eentje contact moest leggen met voor
haar totaal onbekende mensen, waarvan de meeste beslist geen Engels spraken. Enfin…
ze ging ervoor, zou zich niet uit het veld laten slaan en stelde dat ze ‘het aankon’.
Wij dus naar huis… zonder iemand op de hoogte te brengen (ongeruste moeders en zo).
We stuurden Tomasz voor alle zekerheid een foto van Helen (een erg goed idee) en hij

Zonnewende	
  met	
  de	
  Акайя	
  in	
  Аркаим	
  
9	
  
	
  
voelde zich als een Sherlock Holmes op zoek naar de juiste persoon op een internationaal
vliegveld.
Toen uiteindelijk het bericht binnenkwam dat hij Helen had gevonden haalden we
opgelucht adem en konden we naar bed, luisterend naar het uitzinnige WK-voetballawaai
op straat… Nederland had weer een wedstrijd gewonnen.
De volgende dag ging alles op rolletjes. De Akaija zeker,
want die rolde vrolijk weer van de ene naar de andere
kant van de vertrekhal. De vlucht naar Moskou en het
wachten op de luchthaven van Moskou verliepen zonder
problemen. Het was me opgevallen dat vanuit de lucht
Rusland en ook Moskou zelf er erg bosrijk uitzag. Als
liefhebber van natuur deed me dat goed. De vlucht naar
Magnitogorsk verliep grotendeels in het donker, maar wat
ik zag was dat er na de Oeral amper nog bossen te zien waren. Alleen steppeland, en
ergens daar lag een grote industriestad. Op Google Maps leek het niet meer dan een
dorpje, maar Wikipedia meldde een inwoneraantal van ruim 400.000!
En daar, eindelijk, zagen we een bekend gezicht. Andrey!
Hij was samen met zijn zoon en nog iemand uit Arkaim komen rijden om ons op te halen.
Geen bus dus, maar privé-auto’s! Hmmm…. Nu roken we een kans!
Want… als enthousiaste geocachers (schatzoekers, een wereldwijd spel) wilden we
dolgraag die ene schat in Magnitogorsk aan onze verzameling toevoegen. Maar daarvoor
moesten we wel een kleine omweg door de stad zelf maken.
Geen probleem! Andrey zag het wel zitten en gezamenlijk gingen we op weg naar de
juiste locatie. Tegelijk kregen een bijzondere blik op een Russische industriestad… ik keek
m’n ogen uit! Maar wat ik zag was in- en intriest! Overal waar ik keek wat het precies zoals
ik eerlijk gezegd al gevreesd had, en zeker zoals Anida had verteld. Alles was oud,
rommelig, vervallen, kapot, troosteloos en smerig. Wat was hier in godsnaam gebeurd!
Kort gezegd: de mensen zijn zo vaak en zo hard neergeslagen en onderdrukt en misbruikt
door generaties van machthebbers, dat alles dat te maken heeft met overheid en
regeringszaken hen totaal niet meer interesseert. Het geld komt toch niet ten goede aan
het volk, dus waarom zou je je druk maken over gemeentelijke aangelegenheden.
Verzorging van openbaar vervoer en
stedelijk onderhoud horen daar ook bij.
En dat was te zien. Kapotte wegen,
grijze vervallen gebouwen, troosteloze
legbatterijen van grauwe flats en
appartementen… Ik snap nu wat de
baliemedewerkster op het vliegveld
bedoelde met de vraag aan haar
collega
(terloops
door
Anida
opgevangen): “Buitenlanders? Wat
moeten die in Magnitogorsk?”
Maar die cache… die konden we
helaas niet oppikken, want het park
waar die in lag was afgesloten. Tja…
het was 0600 uur, wat wil je ook?
Vandaar onze foto voor het hek. We hebben er maar vanaf gezien om over het hek te
klimmen… koud 1 uur in Rusland en dan al de wet overtreden leek ons niet zo’n goed
plan. Hoe heette die club ook alweer: KGB?
(Ssss J: later kregen we toestemming van Mr. Bo, de cache-owner, om te loggen! Yeah!)
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Vanaf Magnitogorsk was het nog ruim 2 uur rijden tot Arkaim, deels over het gehavende
asfalt van wat het best een provinciale weg genoemd kan worden. Soms met gaten, soms
zonder asfalt. Maar het weerhield de chauffeuse van de auto met Akaija-buizen waarin ik
zat (Marianne en Anida zaten bij Andrey en zijn zoon in de auto achter ons) er niet van om
soms 130 te rijden. Ik vroeg me af wat de gemiddelde Rus hier normaal vond, tenslotte
waren we zo groen als wat in Rusland, dus ik bemoeide me er maar niet mee. Wel
probeerde ik een gesprek te beginnen, maar zij sprak geen woord Engels en had zo te
zien geen behoefte aan praten. Prima… concentreer je maar liever op de weg, dacht ik.
Toen ze met die hoge snelheid enkele flinke gaten probeerde te ontwijken alvorens een
volgend gat vol te raken begon ik me minder op m’n gemak te voelen. Ik was doodmoe,
maar iets hield me wakker. Niet alleen de gaten in de weg hielden me wakker; ik had een
dringend gevoel van ‘blijf wakker, let op’.
Niet voor niets zo bleek even later. M’n chauffeuse, die de hele nacht al op was om ons in
Magnitogorsk van het vliegveld te kunnen halen, viel als een blok in slaap achter het stuur.
De auto koerste plotseling schuin af op enkele reclameborden wat verderop aan de
linkerkant van de weg. Ik liet het even begaan, maar toen er geen correctie volgde begon
ik te roepen, en toen dat ook niet hielp te schreeuwen. Gelukkig net op tijd, anders had ik
een poging gedaan zelf het stuur over te nemen. Pfff…
Wisselen dus, Andrey’s zoon nam het stuur over, en gelukkig reed hij heel wat rustiger en

Het	
  uitzicht	
  vanaf	
  een	
  van	
  de	
  heuvels	
  bij	
  Arkaim,	
  typerend	
  voor	
  deze	
  regio	
  

had ik eindelijk tijd om het landschap om ons heen in me op te nemen.
Steppeland! Zien steppen er zo uit? In het begin kijk je je ogen uit, onbekend als je bent
met zo’n soort landschap. Het land was bijna vlak met hier en daar een flauwe glooiing of
een voorzichtige heuvel, alles bedekt met een stevige grassoort. Wat een ruimte! En wat
een leegte. Huizen… soms zagen we iets van bewoning, maar dat stelde niet veel voor.

Na een half uurtje rijden was er nog niets veranderd aan het landschap. Anderhalf uur
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later en minstens 100 kilometer verder ook niet. Ik vermoed dat dit de eerstvolgende
duizend kilometer ook niet zou gebeuren.
In de dagen daarna ontdekte ik iets aparts. De begroeiing bestond voornamelijk uit allerlei
grassoorten, met hier en daar graanhalmen! En die leken me niet een natuurlijk aanwezige
graansoort. Ook viel het me op dat er in dit land wel degelijk bomen voorkwamen, maar
zeer verspreid en meestal berken. De zon schijnt hier in deze tijd van het jaar veel en fel,
brandend bijna, en de nachten zijn vaak koud, soms rond het vriespunt. Apart klimaat.
Navraag over de begroeiing leerde me dat hier vroeger overal berkenbossen gestaan
hebben, duizenden kilometers berkenbos. ‘Eeuwig zingen de bossen in Siberië’, misschien
ken je die kreet. Alleen waren bijna alle berken verdwenen. Ze waren opgeofferd om
plaats te maken voor gigantische kolchozen, met als doel enorme graanoogsten binnen te
halen. Maar daar was nu niet veel meer van te zien. Mislukt project vermoedde ik. “Eén
van vele,” voegde Anida eraan toe. Ik geloof dat berken hier na verloop van tijd wel weer
terug zullen keren. Ik hoop het, want dit landschap ziet er maar kaal en verwoest uit,
nauwelijks dieren te zien, zelfs bijna geen roofvogels, maar wel heel veel insectenleven.
Het is hier beslist niet dood.
De aankomst in Arkaim was voor ons een opluchting. Toch nog gered! En Helen…
helemaal gelukkig, want haar eerste dag in Rusland was een eenzame geweest. Ze was
weliswaar onthaald door Tomasz, maar hij had niet de tijd om de hele dag met haar door
te brengen, dus had ze met een glimlachend gezicht op de campingplaats gezeten. Aan
haar kon je niet zien dat ze geen Russisch sprak dus besteedde niemand veel aandacht
aan haar. Iedereen had zelf dingen genoeg te doen en te zien. Maar het huilen was haar
nader dan het lachen.
Arkaim bestaat feitelijk uit een kleinschalige
archeologische opgraving, waar zich dus
ooit die spiraalstad bevond, en daar vlakbij
een drietal heuvels van enkele tientallen
meters hoog, met namen als “Heuvel der
Vergeving”, “Heuvel van de Voorouders” en
“Heuvel van de Liefde”. Volgens de kenners
zijn alle drie heuvels bijzondere krachtplaatsen, en op alle drie de toppen waren
spiraalpaden te vinden. Vermoedelijk recentelijk aangelegd, maar zeker weet ik dat niet.
De bezoekers maakten er in elk geval gretig gebruik van, want op elk moment van de dag,
en van de nacht, zag je horden mensen door die spiralen lopen.
Wij zelf deden daar niet aan mee. Niet dat we niet geloven in de energetische werking van
spiralen, maar in dit geval hechtte ik er geen waarde aan. Ik ging ervan uit dat deze
spiralen een hedendaagse poging waren om mensen wat te doen te geven en niet een
werkelijk waarde hadden, vergelijkbaar met de labyrinten die je kunt vinden in de
kathedraal van Chartres of b.v. het labyrint van de Glastonbury Tor. Het gaat daarbij om
een levensweg, die energetisch kan helpen bij transformatieprocessen in je leven, en het
bewandelen ervan kan van invloed zijn op je leven, mits goed gedaan en niet halverwege
afgebroken. Nu dus niet aan ons besteed.
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Rondom en tussen de heuvel was een soort campingplek
ontstaan waar binnen 2 dagen duizenden tentjes verrezen.
Betalen om te kamperen hoefde niet en waar je je tentje
wilde neerzetten maakte niet uit. Er was wel wat sanitair,
maar dat stelde weinig voor. Wc’s… hmmm… van het
Franse campingsoort: gat in de grond en 2 voetstappen
ernaast, waarboven je
hurkt, maar zonder
beugels om je vast te houden. Ideaal voor oude
mensen. Ik schatte dat er in totaal zo’n 30 toiletten
op het hele terrein stonden. In ieder toilet stond een
plastic vuilnisbak meestal tot over de rand gevuld
met vieze papiertjes. Eens elke 24 uur werd hier wat
schoongemaakt en werden de bakken geleegd.
Betalen moest je daar uiteraard wel voor, per
bezoek
of
ineens
voor
meerdere
dagen tegelijk.
Dat
laatste
leek
ons
handiger.
Douches… ja
die waren er
ook, zes stuks
voor
Centrale	
  ontmoetingsplaats	
  
duizenden mensen. Met koud water, tenzij je
betaalde en dan alleen warm water gedurende bepaalde uren van de dag. Omdat het
aantal mensen al snel opliep tot minstens 6 of 7 duizend en er bij lange na niet genoeg
wc’s waren ontstonden er wachtrijen, van vaak meer dan een half uur. Niet echt een pretje
als de zon blakerend op je schijnt, okf als je ’s nachts om 0400 snel even in je nachthemd
bibberend naar de wc wilt…. denk maar niet dat je dan niet in de rij
hoeft te staan. Dit deed Anida denken aan de lange rijen wachtende
mensen die zij vroeger vaak voor de winkels in Rusland gezien had.
Lange rijen betekende destijds dat er iets te koop was dat enorm
schaars was, sinaasappels bijvoorbeeld.
Maar je leert je al snel aanpassen. Ik was in elk geval blij dat we wcpapier uit Nederland hadden meegenomen. Helen stelde voor T-shirts
te ontwerpen met een kale heuvel en daaronder een fraai zwart gat in
de grond omringd door vette vliegen, met de tekst: ‘I survived Arkaim’.
Ze is binnenkort jarig, dus wie weet doen we dat nog.
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Maar wat de ‘camping’ tekortschoot in termen van schoon en
fris, maakten de aanwezige Russen in alle opzichten
ruimschoots goed. Wat een bijzondere mensen! Ik verwacht niet
dat het voor ‘De Russen’ als volk zal opgaan, maar de mensen
die wij hier ontmoetten waren een toonbeeld van vriendelijkheid,
warmte, kameraadschappelijkheid en openheid. We werden al
spoedig door velen herkend als ‘die buitenlanders die bij de
Akaija horen’. We werden, in het Russisch, verwelkomend
toegesproken, men wilde met ons eindeloos op de foto,
en van alle kanten kregen we geschenkjes toebedeeld.
Wat te denken van een flinke bolvormige kaas? Een kilo
worst. Een doos met chocolaatjes. Een grote doos vol
met allerlei soorten Russische lekkernijen. We wilden
alles graag meenemen naar Nederland, maar we
hebben bijna niets mee kunnen nemen en de eerlijkheid
gebied me te zeggen dat het meeste in deze
omstandigheden zelfs niet opkwam en lag te verpieteren
in de hitte overdag. We probeerden te doen wat iedereen zo op het oog scheen te doen:
neem een picknicktafel en leg daar al je eten op. Kopjes erbij en laat iedereen die er zin in
heeft er maar van eten… men redt zich wel. Je hoeft niet te vragen en als je alleen al wijst
krijg je de vraag of je thee, koekjes of iets typisch Russisch wilt.
Niet alles was even lekker, maar na Anida’s uitleg over de verschillende eetwaren wilde ik
op z’n minst alles uitproberen. Zij kende alles nog van vroeger, en sommige dingen waren
inderdaad bijzonder speciaal. Soms zelfs erg lekker, maar meestal net iets anders dan je
verwacht en dat is dan even wennen. Om even later te zeggen: hmmm… heeft toch wel
smaak. Om vervolgens nog een stukje en nog een stukje te nemen. Samen met de warme
atmosfeer onthoud je die smaak en koppel je het aan warmte en gezelligheid. Ik ben ervan
overtuigd dat als ik ooit weer zoiets proef ik het beslist nog meer zal gaan waarderen.
Hier zie je enkele van de producten waar Anida ons op wees als ‘typisch Russisch’: een
fles ‘Kwas’… ik schrijf het maar even op z’n Nederland op, een soort korenbier zonder
alcohol. De restanten en pitten van zonnebloemen dat in kruimige blokken wordt
aangeboden, Galwah genaamd. Een soort brood-ringen, die wat lijken op donutvormige
soepstengels (Boeblikie). Anida vertelde dat die vroeger aan touwen in de keuken hingen
en dat mensen bij het langslopen daar gewoon een ringetje vanaf trokken en dan lopend
opaten. En cichorei, een alternatief voor koffie. Marianne en ik hadden de Russische taal
leren lezen en zelfs een heel klein beetje leren spreken, en waren elke keer vol verraste
verbazing hoe herkenbaar veel woorden zijn als je gewoon kunt uitspreken wat er staat.
Цикорий staat er… lees maar mee:
Ц = cc (cappuccino)
и = ie (koffie)
к = k (koffie)
о = o (koffie)
р = r (espresso)
и = ie (koffie)
й = i (irish coffee)
Simpel ! En het lijkt verdacht veel op koffie, toch? Alleen even wennen
en oefenen. Wij voelen ons soms net als kinderen op de basisschool, die met een vinger
naast de tekst elke letter spellen, en proberen uit te spreken, maar het gehele woord nog
niet herkennen. Stug doorgaan brengt je uiteindelijk verder tenslotte.
Maar uiteindelijk kwamen we hier voor het presenteren van die grote Akaija, met een
powerpointlezing erbij voor liefst een groot publiek. Daarom ook hadden we in onze
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vliegtuigkoffers een niet geheel alledaagse verzameling artikelen bij ons. Kamperen in
Rusland per vliegtuig. Wat te denken van een laptop, een beamer, een paar dozen vol
kaarten, een kabelhaspel met 25 meter verlengsnoer, een luidspreker, zaklantaarns en
een bundel verloopsnoeren.
Zucht… het meeste hadden we thuis kunnen laten…
Afspraak met Andrey’s zaakwaarneemster Victoria was dat er een laken zou worden
opgehangen om ’s avonds zodra het wat donker begon te worden voor het publiek een
presentatie te geven. We hadden onze powerpoint-presentatie zelfs in het Russisch laten
vertalen. En uiteraard moest die grote Akaija ergens opgezet worden. Maar toen we de
volgende dag geen enkel teken zagen van voorbereiding trokken we toch maar even aan
de bel bij Andrey, daartoe aangezet door Anida die een wakend oogje in het zeil hield.
Hij had een goede pokerface, en liet niet merken dat hij hier niet meer aan gedacht had,
maar het had er alle schijn van dat hij ter plekke een plan bedacht om hier alsnog aan te
voldoen. Hoe dan ook… zijn plan was wel heel goed. Er zouden de volgende avond, op de
21ste juni fakkels komen, met vuurwerk om de aandacht te trekken. De bedoeling was om
de Akaija op de Heuvel der Vergeving, die grotendeels omringd werd door tenten, tegen
dat het donker werd in delen op te dragen. Vervolgens omringd door sjamanistisch
tromgeroffel op te bouwen, te activeren, en vervolgens temidden van fakkels terug het
kamp in te dragen, waarna mensen er in het gehele weekend gebruik van konden maken
om er enkele minuten in te gaan staan en te voelen wat hij met je doet.
De volgende avond zouden we dan de presentatie kunnen geven.
Er zouden flyers worden gemaakt en rondgedeeld om de mensen te wijzen op de
presentatie.
Mooi plan inderdaad. De flyers… hoe het ook kon… waren snel geregeld, werden ergens
gedrukt en door ons allemaal geknipt en uitgesneden. Waar hij ze vandaan haalde… hier
in de ‘middle of nowhere’ was kennelijk alles te regelen, ook het drukken van affiches en
flyers. Alleen de brandweer werkte tegen. Geen vuurwerk en geen fakkels. Begrijpelijk
was dat wel, gezien de droogte. Het had al 4 maanden niet geregend. Jammer, maar
Andrey had ook daar een alternatief voor: laserpennen en neonlampjes. Ook die werden
‘geregeld’. Je kan zeggen wat je wilt… hij kwam met een plan en voor elk probleem
bedacht hij oplossingen. Maar ik vraag me af wat er was gebeurd als we niets van ons
hadden laten horen.
21	
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Was het gisteren al druk geweest… vandaag kwam àlle Russen die hier wilden zijn
opdagen. Waar er nog maar een beetje plek was werd een tent gepoot. Het terrein liep
helemaal vol en de wc’s hadden ongekend lange wachttijden. Ik had het eerst niet voor
waar willen aannemen, maar er waren inderdaad vele duizenden mensen verzameld om
Zonnewende te vieren. Deze Russen had het er kennelijk voor over om ergens in de
oneindige uitgestrektheid van de Siberische steppen honderden, vaak zelfs meer dan
1000 kilometer te rijden over slechte wegen om zich te verzamelen bij een paar kale
heuvels waar zo op het oog amper iets te zien valt. Soms vroeg ik me af wat wij hier in
hemelsnaam deden… een hoop geld uitgeven om 4 dagen ergens in een grasland in
Rusland te gaan picknicken onder discutabele omstandigheden.
Maar het voelde goed, en als het kan… waarom dan niet?! Avonturen beleef je vooral als
je het onbekende tegemoet gaat.
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’s Morgens togen Anida, Helen, Marianne en ik op weg om op de heuvel een plek uit te
zoeken die energetisch goed voelde. Het was er aan het eind van de ochtend al heel erg
druk, dus het zoeken en
voelen viel niet mee. Anida
had al snel een plek
gevonden en bleef daar stug
staan terwijl wij verder
zochten. We vonden een
plek aan de andere kant van
de spiraal op de top, net
buiten de looproute van de
spiraalgangers dus, en met
een geweldig uitzicht over
alle tenten rondom de
heuvel.
Ook
vanuit
presentatie-overwegingen
een heel geschikte plek. We
liepen terug naar Anida die
vlak	
  na	
  ‘het	
  ritueel’	
  nabij	
  de	
  Anida’s	
  plek.	
  
duidelijk aangaf dat ‘haar’
plek volgens haar de goede plek was.
Bij nader inzien hadden we tegenover elkaar, met de spiraal precies tussen ons in,
uitgelijnd op de hoogste stand van de zon, onze plekken uitgezocht. Ik heb het nadien niet
meer exact nagemeten, maar vluchtig beschouwd was het
op z’n minst opmerkelijk. En al helemaal toen we, na ons
zoals dat in sjamanistische termen heet te hebben
‘verbonden met de voorouders’, en enkele minuten
zwijgend op de grond hadden gezeten, ontdekten dat het
praktisch twaalf uur was, waarbij de zon op het hoogste
punt van het jaar staat, en dat Anida’s plek, de spiraal, en
de door Marianne, Helen en mij uitgezochte plek op één
lijn met de zon op het hoogste punt lagen. Daar hadden we
totaal niet bij stilgestaan. We waren eigenlijk helemaal niet
van plan om hier wat dan ook te gaan ‘doen’, behalve een
plek uitzoeken dan. Dit soort hele kleine wondertjes
zouden we vroeger niet waargenomen hebben, niet eens
bij stilgestaan zelfs, maar als je dit soort intuïtieve dingen
doet en ernaar probeert te handelen, en goed blijft opletten, dan ga je je steeds meer
verbazen. De hele schepping zeg maar: natuur, de kosmos, de dieren en de mensen…
alles lijkt ineens op elkaar af te stemmen en alles blijkt precies te kloppen, precies getimed
en je kunt dan alleen maar dankbaar zijn dat je er deel van mag uitmaken. Begrijpen hoef
je het niet eens, daar gaat het niet om.
Helen merkte op dat de Spirits, waaronder de ‘ancestors’, en de beschermers van deze
heuvels, ons zeer dankbaar waren dat wij erkenning gaven aan… en dat we speciaal uit
het verre Nederland waren gekomen om dit kleine ritueel te doen. Ik kan niet alles meer
terughalen wat er werd gezegd, vooral door Helen, en dat is ook niet nodig. Misschien is
het zelfs niet eens wenselijk. Belangrijk was dat wij allemaal het sterke gevoel hadden dat
wat we op dit moment deden, ons verbinden met de plek, met de spirits, met haar
geschiedenis en haar toekomst, met de sterren en met de natuurwezens die hier
onzichtbaar aanwezig waren, en met Karin die ergens in Duitsland haar werk deed… En
dat dit goed voelde, als een bijdrage aan het herstel van een gewonde planeet.
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Al het andere dat we hier nog zouden doen, zoals het opzetten van de grote Akaija… was
in feite een show. Zinvol… zeker, maar waar het om ging was dit moment… het verbinden
van… en erkenning geven aan… in stilte.
Ik zal dit nooit meer vergeten.
Als we weer in het kamp aankomen, komt Tomasz bij ons langs en benoemt terloops dat
het mooi zou zijn wanneer er een grote en permanente Akaija als kunstobject in Moskou
geplaatst zou worden. “Dank je Tomasz,” zegt Anida hardop en geeft aan dat ze die ooit
nodig zal hebben en dat dit haar verbinding met de Akaija is, toen nog niet wetende
waarover ze het had.
Uiteraard wilden we nu toch graag de grote Akaija gaan opzetten, maar daarvoor moest
het eerst avond worden.
De schaduwen werden steeds langer en ik zorgde ervoor dat alles klaar lag: buizen,
schroeven en bouten, zakmes en sleutel, tenslotte wil je niet afgaan omdat je iets niet
hebt. Mensen begonnen zich reeds te verzamelen. Ik maakte me geen zorgen, maar ik
was wel zenuwachtig in de wetenschap dat wat we nu zouden gaan doen voor de ogen
van duizenden mensen zou plaatsvinden, en dat er verslag van zou worden gedaan in een
tijdschrift met minstens een half miljoen lezers. Je kunt weleens iets uitvinden en in
productie nemen, en er zelfs wetenschappelijk bewijs voor krijgen dat ‘het werkt’, maar als
je dat zelf niet kunt voelen of zien en af moet gaan op de reacties van anderen, hoeveel
dat er ook mogen zijn… het voelde voor mij toch als een enorme sprong in het diepe, waar
we veel in geïnvesteerd hadden en waar veel van verwacht werd. Ik kon er alleen maar
het beste van hopen.
Eindelijk dan… het was schemerig aan het worden en het vertreksein kwam. Een grote
horde mensen trok richting de Berg der Vergeving, en we
verdeelden de stukken buis. Een lange stoet mensen,
verlicht met zaklampjes liep de heuvel op, nagestaard

door mensen in het kamp die zich afvroegen wat er nu
weer ging gebeuren. Tenslotte hadden we die avond al een enorme optocht van
honderden Hare Krisna’s en vele honderden
belangstellenden
eromheen
kunnen
aanschouwen. Maar die hadden juist op tijd
het veld geruimd, zodat we alle ruimte en
aandacht kregen.
We kwamen aan op de top van de heuvel,
maar die stond intussen zo vol mensen dat
de plek die we ’s morgens uitgezocht hadden
niet meer gelokaliseerd kon worden, of zelfs
maar bereikt kon worden. Het stikte van de
mensen hier! Waar kwamen die allemaal
vandaan? Waren die allemaal hierop
afgekomen?
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Ruimte! Ruimte! Voor het opbouwen van de Akaija hadden we op z’n minst een open plek
nodig.
Met de gebruikelijke tegenzin die je kunt
verwachten als mensen achteruit moeten
wijken, bang hun eerste-rang-plek te verliezen,
ontstond er langzaam voldoende plek om de
buizen neer te leggen. Andrey had z’n
sjamanentrommel meegenomen en begon
daar geestdriftig op te slaan. Andere mensen
hadden klankschalen en ratels en weet ik wat
niet allemaal meegenomen, als het maar geluid
maakte. Camera’s werden in stelling gebracht
en alle ogen waren gericht op wat er nu ging
gebeuren.
Dus wat we ook wilden doen…. nu was het
moment!
Thuis hadden we de Akaija al enkele malen in elkaar gezet en de laatste keer ging dat,
zelfs zonder merktekentjes, opvallend makkelijk. 15 minuten en dat was het dan. Eitje.
Maar doe nu hetzelfde eens in het halfdonker, omringd door honderden mensen die elke
vingerbeweging waarnemen en alles met de camera vastleggen. Mensen die je niet kunt

verstaan. En terwijl je voor je kijkt zijn achter je
onbekenden als druk bezig je te ‘helpen’, ofwel ze
zagen dat twee buizen zo het oog bij elkaar hoorden
en schoven ze direct in elkaar.
Neeeee!!!
Ik probeerde me rustig te houden en te doen wat we thuis hadden geoefend. We beginnen
met de twee gevorkte buizen en daarmee maken we eerst de basiscirkel. Moet geen
probleem zijn.
We selecteerden de buizen, zochten de juiste kleuren merktekentjes bij elkaar, maar
konden die om te beginnen niet vinden, want die zaten natuurlijk in die buizen die achter
ons reeds in elkaar geschoven waren. Of toch niet? We vonden iets dat erop leek en
pasten het eerste deel in het andere. Achter me hoorde ik Andrey’s trommel plotseling 2x
zo hard en snel slaan, en het publiek reageerde daar enthousiast op met applaus en
juichen. Ik snapte wat hij wilde doen, maar… toen we de volgende buisstukken aan elkaar
probeerden te passen klopte er iets niet.
Ik wilde niet een grote Akaija in elkaar zetten en dan op het laatste moment tot de
ontdekking komen dat ie voor geen meter klopte, dus… nu gelijk uit elkaar halen dan maar
en opnieuw beginnen.
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De volgende poging mislukte ook en ik begon me opgelaten te voelen. Hoe zat dat nou
ook alweer? Wat deden we thuis dat we hier over het hoofd zagen? Thuis was het totaal
geen probleem geweest. Maar… we
hadden verwacht dat we hier op ons
gemak tussen de tenten de Akaija in elkaar
zouden zetten, vervolgens met een groep
naar boven zouden dragen, ritueeltje
opvoeren, fakkels erbij en dan mensen een
voor een in de gelegenheid zouden stellen
erin plaats te nemen. Dan is er geen enkel
probleem toch?
Wat een fout visioen was dat geweest!
Wat hadden we thuis ook alweer gedaan?!
O ja… wacht… vier verticale buizen
hadden grote gaten voor bouten ergens in
het midden. Die konden we dus apart leggen voor later. Dan bleven er minder buizen over
om te zoeken. Omdat het thuis zo moeiteloos ging had ik niet meer de moeite genomen
om 2 verkeerde kleurcodes te herstellen en dat wreekte zich uiteraard nu. De Wet van
Murphy in actie. Ook had ik geen al te opvallende kleurcodes op de buitenkant van de
buizen willen plakken om de Akaija zo mooi mogelijk te houden. Maar dat was bij nader
inzien toch wel een erg goed idee geweest. Als ie in elkaar zit kun je die labeltjes er
tenslotte ook weer vanaf halen toch? Waarom bedacht ik dat nu pas?!
Maar wisten wij veel dat we hier een show zouden moeten geven temidden van
honderden Russen op de Berg
der Vergeving, gevolgd door àla-minuut Facebook en weet ik
veel niet waar allemaal nog
meer
in
grenzeloos
computerland?
Poging 3 dan… en poging 4…
we hadden zelfs al diverse
buizen
met
schroeven
vastgedraaid.
Maar
beide
pogingen mislukten hopeloos
en nu zaten we met haastig
aangedraaide schroeven die te
vast waren aangedraaid en nu
klem zaten en niet los wilden.
Ik probeerde wanhopig rust in
mezelf te vinden om helder te
kunnen nadenken, maar om de een of andere reden lukte me dat totaal niet.
Wat ik soms weleens doe als er iets niet lukt is Linda er in gedachten bij halen. En o ja…
m’n vader, want die was altijd erg technisch geweest. Die kon me ook vast wel helpen!
“Help!!” riep ik in gedachten. Maar toen na een half uur puzzelen ook de 4e poging tot niets
leidde en we wéér met slechts een verzameling losse buizen temidden van massa’s
mensen en een overdonderend kabaal aan stemmen, trommels en gongen zaten, had ik
moeite om mezelf ervan te weerhouden gillend weg te lopen. Ik had al visioenen van een
langzaam leger wordende berg en de volgende dag verhalen te moeten aanhoren en de
blikken van mensen te moeten zien die boekdelen spraken over dat fiasco afgelopen
nacht. Helemaal uit Nederland te zijn gekomen, aankondigingen in Oracul, mensen die
speciaal voor ons van verre hierheen waren gekomen en dan zo’n afgang!
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Alhoewel…
die
afkeurende
sensatiezoekersenergie hing hier
helemaal niet!
ik begon me langzaamaan dingen
te realiseren die er om me heen
gebeurden. Anida was steeds heel
geduldig aan het helpen buizen
vast te houden en aan te reiken.
Geen woord teveel, maar continu
stabiel
aanwezig.
Marianne
omringde me beschermend, dacht
mee en maande op een bepaalde
moment het hele publiek tot stilte,
vroeg de mensen zelfs om verder
achteruit te gaan. Dat scheelde!
Helen zag ik bezig om rond te
lopen en zachtjes te chanten. Ze
leek half in trance en maakte
Hulp	
  van	
  S ojoez-‐raketgeleerde	
  
kennelijk contact met haar gidsen
en had daardoor een bijzonder
effect op de mensen. En ik realiseerde me ineens dat er iemand uit het publiek me heel
behulpzaam en deskundig bijstond om buizen vast te schroeven. (Waar was hij vandaan
gekomen?) Okay… enkele moesten weer
losgemaakt worden, maar hij begreep
precies wat het probleem was en zorgde
ervoor dat de schroefkoppen niet
doldraaiden. Achteraf hoorden we dat hij
een echte Russische Sojoez-raketbouwer
was, met de verantwoordelijkheid voor de
constructie van de bemanningscabines op
de neus van deze raketten. Wauw… over
hulp gesproken! Ik had Linda en m’n
vader om hulp gevraagd en ze hadden me
een Sojoez Raketmonteur gestuurd!
Verder nog vragen?
Andere mensen waren behulpzaam en
schenen met zaklampen overal waar wij
Marianne	
  maant	
  tot	
  rust	
  
onze aandacht op richten. Wat een licht
was hier bijeen!
Wat me ook begon op te vallen was dat ik in het geroezemoes om me heen geen klanken
hoorde als ‘boehoe’ of ander akelig gejoel. Ook leek niemand het voor gezien te houden
en te verdwijnen. Wat gebeurde hier?! Echt ervan genieten kon ik nog steeds niet, maar
dat het me steunde… jazeker! Misschien was het beseffen dáárvan precies wat ik nodig
had om mezelf te herpakken.
Helen beschreef later die avond dat zij inderdaad
steeds in contact was geweest met Sitting Bull,
één van haar vier begeleiders van het Two Roads
project (waaronder ook Nicolas Black Elk, de holy
man van de Oglala Lakota Sioux). Sitting Bull
meldde haar op een bepaald moment,
vermoedelijk toen ik zo’n beetje in paniek raakte:
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“Nu is het genoeg!’. En dat hij ingreep. Hoe dat gebeurde weet ik niet, maar dàt er iets
veranderde was wel duidelijk.
Wat ik op dat moment niet wist was iets dat we de volgende dag van een van de
aanwezige Russinnen hoorde. In het publiek met hun neus ergens vooraan waren twee
vrouwen die energetisch de boel probeerden te verzieken. Deze Russin had dat
waargenomen en Andrey erover benaderd, die vervolgens aan de slag ging om de
omgeving te reinigen van negatieve energie. Eén van die twee vrouwen voelde plotseling
dat ze héél nodig naar de wc moest, en beiden verdwenen van het toneel. Ooo.. zo gaat
dat dus! Als er maar
genoeg Licht aanwezig is,
en
mensen
dus
samenwerken, vertrekt het
duister met stille trom.
Anida meldde dat een
jonge
vrouw
steeds
probeerde dicht bij mij te
komen. Ze had haar al een
paar keer teruggestuurd,
maar deze vrouw liet zich
daar
niet
door
ontmoedigen. We hoorden
later van haar moeder dat zij de dochter van
McGuyver was, een uiterst vriendelijke en
behulpzame Rus wiens echte naam Kostya
was, die elk technisch probleem oploste dat
zich in ons tentenkamp voordeed. Zij was
helderziende en had Linda waargenomen
die probeerde mij te bereiken, maar dat ik
door de spanning en wie weet door de
negatieve energie totaal onbereikbaar was.
Tenslotte zat ik zelf in die modus van hevige
angst dat het niet zou lukken en dan is zulk
contact niet goed mogelijk. Gek als het
klinkt… ergens creëerde ik het zelf dus.
Maar stap maar eens uit die modus!
Deze jonge vrouw had dat kennelijk waargenomen en probeerde me met zaklamplicht
en ook met dat bijzondere Licht van boven
te ondersteunen. Al die positieve energie
om ons heen hielp me en ik denk dat de
omslag in mij ontstond toen ik me begon te
realiseren dat ‘men’ niet tegen ons was, dat er geen sprake was van ramptoerisme of
sensatiezoekerij, maar juist het tegenovergestelde. Iedereen wilde dat dit zou slagen en
kennelijk had iedereen door dat dit geen show was, maar echt ! Hoe transformeer je angst
tot Licht?
Alle mensen werkten samen, al was het maar in gedachten! We are One… hier en nu in
de praktijk gebracht. Wat een demonstratie van Wij zijn Eén!!
Was dàt soms de bedoeling van deze vertoning?!
Spirit works in mysterious ways…
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Ik kan beslist niet zeggen dat ik dit graag zou willen overdoen, maar steeds als ik hieraan
terugdenk krijg ik een brok in m’n keel. Eén van m’n meest traumatische momenten ooit,
en tegelijk één van de mooiste! Het schijnt samen te gaan, zoals ik al eerder heb ervaren.
We legden de twee gevorkte buisdelen in de juiste positie op de grond en zochten nu
systematisch de juiste tussendelen bij elkaar. Ik controleerde alles samen met Marianne
en op hoop van zegen (ofwel met
alle vertrouwen in Boven dat we
op dat moment maar op konden
opbrengen)
monteerden
de
raketbouwer en ik de eerste twee
delen aan elkaar… losjes… je
weet
maar
nooit
tenslotte.
Marianne riep luid: “Part one!” En
Andrey trommelde erop los. Ik
hoopte maar dat ze het bij het
rechte… uh… kromme eind
hadden.
De uit vier delen bestaande
basiscirkel met gevorkte delen leek te passen en dus begonnen we aan de opstaande
delen. Het leek zowaar te gaan lukken nu! Marianne was al bij “Part six!” en het publiek
begon te zien dat het geheel vorm begon te krijgen.
We draaiden de Akaija om, om zo de volgende delen aan te laten sluiten en eindelijk
begon ik te voelen ‘het gaat lukken!’
Wauw… rustig was ik nog steeds niet, maar we zouden slagen!!
En slagen deden we!
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Toen hij eindelijk, na ik vermoed 3 kwartier zwoegen en zweten, in elkaar zat was het bijna
donker. Anida, Helen, Marianne en ik namen nu plaats rondom de Akaija en overlegden
bijna zonder woorden te gebruiken wat we zouden doen. Normaal activeer ik elke Akaija
die bij ons in huis komt zonder een idee te hebben wat er nu werkelijk gebeurt op zo’n
moment. We hadden jaren geleden ontdekt dat nieuwe Akaija’s van de gieterij a.h.w.
levenloos leken.
Sindsdien deden
we dit en op zo’n
moment maak ik
in stilte verbinding
vanuit m’n hart
met de kosmos,
wetende dat wij
vanuit
ons
hartcentrum
verbonden
zijn
met Alles, vanuit
ons hart zijn we
één.
Het voelde niet als
juist dat ik nu in
de Akaija zou
plaatsnemen, al
zou iedereen dat
volkomen
geaccepteerd hebben, mijn
taak zat erop. Helen moest
nu
iets
in
zichzelf
overwinnen, ook een sprong
in het diepe dus…. maar ze
besloot toen om in te gaan
op dat wat we hadden
uitgezonden:
plaats
te
nemen in de Akaija en kort te
mediteren te midden van
zoveel mensen.
Daarna stelden we ons
gevieren op rondom de
Akaija en vroeg Helen
nadrukkelijk om 3 minuten
volledige stilte van het
publiek.
En het publiek was stil! Werkelijk stil. Van veel verderop drongen er wat zachte geluiden
van een huilende baby door, maar overal om ons heen was het stil, langer zelfs dan 3
minuten. Ongelooflijk!
Aan het eind, zo hoorden we later, had Helen uitgezonden dat Marianne zou gaan zingen,
het Akaija-lied dat ze al heel vaak voor mensen gezongen had, b.v. als ze er eentje
hadden gekocht of gekregen. Maar Marianne had die hint niet eens nodig. Precies op het
juist moment pakte ze het op en begon te zingen. En wauw… wat een klank!
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Wat een indruk maakte dit!
Toen kwam het moment om de Akaija gezamenlijk de Heuvel der Vergeving af te dragen.
En-masse! Omringd door ik weet niet hoeveel mensen en op afstand gadegeslagen door
het hele tentenkamp droegen we de Akaija naar beneden. Iets om nooit te vergeten.
Mensen wilden de Akaija aanraken, een stukje meelopen. Massa’s foto’s werden gemaakt
en als er één gevoel
is dat overheerste
dan was het: dit
hebben wij samen
volbracht!
Als je goed kijkt zie
je op vele foto’s
orbs,
een
soort
lichtbollen. Er wordt
vaak
laatdunkend
over gedaan, zeker
door sceptici, en ook
ik had wat twijfels of
ze nu wel of niet
‘echt’ zijn. Ik hield
het
bij
een
voorzichtig
‘hééél
misschien
bovennatuurlijk verschijnsel’. Maar toen ik later de talloze foto’s zag van
mensen die op al hun camera’s lichtbollen lieten zien
die ze daarboven gefotografeerd hadden, kon ik niet
anders dan toegeven dat dit op z’n minst toch wel
héél merkwaardig was. Sommige foto’s waren bijna
sneeuwwit van de lichtbollen. We proberen deze
foto’s nog in handen te krijgen, maar onze eigen
camera’s laten er al genoeg zien. Ik beschouw ze nu
als een teken van Boven, als een zichtbaar
aandenken aan de geweldig hulp die we gekregen
hebben om op deze bijzondere krachtplek, ergens in
de eindeloze vlakten van Siberië oude verbindingen
opnieuw te activeren en respect te betonen aan onze
voorouders.
Om zo de
kracht van
Moeder
Aarde te helpen herstellen voor een betere
toekomst voor ons allemaal. Het zijn wellicht
maar minuscule druppels op een gloeiende plaat,
maar vele druppels samen…
Beneden in het tentenkamp stak Andrey dan toch
maar wat vuurwerk af. Verboden misschien, maar
geen brandweerman zou het nu in z’n hoofd
halen dit te verbieden.
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By the way…. later thuis hebben we de Akaija nogmaals opgezet nog steeds zonder extra
merkjes… binnen 5 minuten zat de basiscirkel in elkaar! Wat was daar toch gebeurd?
Een reeds daarvoor opgebouwde party-achtige
tent werd gezamenlijk over de Akaija heen getild
en vanaf dat moment konden mensen erin
plaatsnemen om te voelen wat hij deed.
Nou… dat wilden ze wel. ’s Morgens om 0500
uur waren de eersten al present en vanaf dat
moment was de Akaija bijna geen moment
onbezet, en ervoor stond een rij wachtenden.
We knoopten de grote zilveren Akaija aan een
bankje en naast de tent werd een tafeltje
neergezet met… boeken van Andrey om te
verkopen.
Akaija’s waren er ook, maar in een zak naast de
tafel. De reden was volgens Andrey een zakelijke:
Russen willen graag iets bijzonders kopen en dan is
het niet verstandig om te laten zien dat er van zoiets
een hele voorraad is.
Whatever. We bemoeiden ons er maar liever niet
mee. Wel bleven we die morgen in de buurt om de
vele vragen en opmerkingen en bevindingen te
beantwoorden en erover te spreken. Gelukkig waren
sommigen in staat om te vertalen.
Maar na een hele ochtend met de gloeiende zon op
ons hoofd te hebben rondgelopen trokken we ons
tactisch wat terug bij Tyurgen, een echte Siberische
sjamaan waar Helen de vorige dag meerdere
sessies had gevolgd en waar
ze zeer van onder de indruk
was. Zij, als pupil van Nicolas
Black Elk, is zelf ook een
sjamane en dus was er direct
een band. Deze ontmoeting
was belangrijk, dat voelden
we allemaal. Voor zijn tent
stond een tafeltje en zoals
Russen dat gewend zijn stond
die vol met Russisch eten en
werd van ons verwacht dat
we niet aarzelden om toe te
tasten.
Toen we daar aan tafel zaten
kwam de vriendin van Tyurgen naar ons toe met een veer waarvan ze de naam in het
Russisch uitsprak. “Orjol,” hoorde Anida, en vroeg verbaasd of ze dat goed gehoord had
(Russisch: Орел, fonetisch: Orjol). Dat betekent ‘adelaar’ werd na enig overleg bevestigd.
Daarna vroeg ze of er ook een provincie ongeveer 400 km ten zuiden van Moskou
bestond met dezelfde naam. “Jazeker,” zei de vriendin van Tyurgen. Anida vertelde altijd
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een adelaar te willen zijn, getuige het feit dat zij regelmatig in een klein vliegtuig vliegt en
ook gezien haar vroegere passie ‘Parachute springen’. Met name de zweefmomenten
waren het belangrijkst, dan heb je het volledige overzicht. Maar dat de provincie waarin
haar moeder geboren is Adelaar genoemd wordt was haar tot nu toe onbekend.
Zoals gezegd….Spirit works in mysterious ways…
Die avond gebeurde er nog iets bijzonders.
Helen had ergens die avond kennelijk contact gehad met mijn vader. Ze had nooit een foto
van hem gezien, maar begon hem te beschrijven: lengte en uiterlijk en meer van die
kenmerken. Ik herkende hem niet zo in haar beschrijving, maar na haar contact met Gerrit
had ik er alle vertrouwen in dat ook dit wel goed zou komen. Het zou zich wel wijzen.
Ineens vertelde ze dat hij zijn oorlellen vastpakte en naar voren probeerde te brengen als
om haar iets duidelijk te maken. “Had hij grote oorlellen?” vroeg ze.
“Nou… niet klein,” antwoordde ik, maar eerlijk gezegd wist ik dat niet zo zeker. Het was
me nooit zo opgevallen in elk geval.
We lieten het daar verder bij en togen naar het camping-restaurantje, waar we ontbijt,
lunch en diner geserveerd kregen,
waarvoor op voorhand betaald was.
Rusland mag z’n eigen speciale
keuken hebben, zoals Anida ons al

had voorbereid, maar in dit restaurantje werd daar
niet veel mee gedaan. Havermout met een lepeltje vloeibare gele boter in het midden.
Aardappelpuree en een kommetje broodje-gezond-achtige groenten ernaast, een paar
dunne ielige plakjes bruinbrood en een of andere mierzoete waterdrank erbij. Nou ja… we
hadden te eten, daar ging het om. Thuis maar weer aansterken dan. Aankomen deden we
hier in elk geval niet en ook dat heeft soms z’n voordelen.
Toen we dat ophadden en weer naar buiten liepen wilden Anida, Helen en ik een ijsje
uitproberen in het winkeltje naast de ingang. Dat zag er tenminste erg lekker uit en leek
ons een geslaagd dessert. Marianne was binnen nog haar handen aan het wassen, kwam
naar buiten en zei later dat ze vlak achter ons een gevoel had alsof ze geduwd werd, en
kwam daardoor tegen een man aan die we nog niet eerder gezien hadden. Niet vreemd
natuurlijk met zoveel mensen hier. Ze verontschuldigde zich in het Engels met ‘Sorry’ en
kreeg als antwoord een verbaasde reactie. Buitenlanders hier? Wie ben je? Waar kom je
vandaan? Wat doe je hier? Hij sprak gelukkig Engels, dus dat was meegenomen.
Marianne legde uit waarom we hier waren en dat dit te maken had met de grote Akaija die
we meegenomen hadden.
Akaija? Wat zeg je daar? Z’n ogen gingen verder open en ze zag zijn verbazing.
“Dan,” zei hij, “moeten jullie iemand ontmoeten. Onze sjamaan heet Akay!”
Wat nu weer? Iemand die Akay heet?
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Snel werden er tafels tegen elkaar aangeschoven en deze man legde aan iemand anders
uit, die kennelijk de naam ‘Akay’ droeg, wat er zojuist gebeurd was en ik hoorde hem
‘Akaija’ zeggen, zoveel was tenminste herkenbaar.
Kennelijk waren ze hier met een hele groep aanwezig, want voor we het wisten hadden we
het halve terras in beslag genomen. Mensen die hier toevallig rondliepen en ons inmiddels
kenden als plaatselijke (en zeer tijdelijke) ‘vips’ J keken toe en probeerden nieuwsgierig
iets op te vangen van het gesprek dat nu volgde.
Wat bleek was dat de sjamaan waar de man het over had een bijzondere sjamaan was uit
de Altay, en bij het horen van die naam gingen bij ons allemaal de haartjes overeind. De
Altay heeft bij veel mensen een bijzondere klank gekregen omdat dat, vanuit West Europa
gezien dan, dit gebied beschouwd wordt als het hart van het Siberische sjamanisme. Nou
is dat maar zeer betrekkelijk en wellicht zelfs discutabel, maar waar het om ging was dat
we allemaal het gevoel hadden
dat we niet ‘zomaar’ tegen deze
mensen
opgelopen
waren,
letterlijk zelfs wat Marianne betrof.
Altay is een gebied helemaal in
het zuiden van Rusland, waar
Kazachstan, Mongolië, China en
Rusland bij elkaar komen, een
paar duizend kilometer pal ten
noorden van India zeg maar, dan
heb je een idee waar op de
Aardbol je moet zoeken. Dat
gebied
is
qua
landschap
vergelijkbaar met de Alpen, maar
in tegenstelling tot de Alpen
redelijk
ongerept
en
ontoegankelijk getuige de paar
waanzinnig mooie foto’s die we te zien
kregen.
Jaarlijks worden daar sjamanistische
bijeenkomsten
gehouden
waar
tienduizenden mensen op af komen
vanuit de hele wereld, maar vooral uit die
streek.
Keelzingen
(bovenen
ondertoonklanken) maakt daar een
belangrijk sjamanistisch onderdeel van
uit. Tradities en klederdrachten spelen
daar een belangrijke rol bij.
En wij konden gelijk meekomen naar de
Altay, want dat festival zou heel snel
beginnen. We werden uitgenodigd! Met
de grote Akaija erbij.
Maar uhh…. wacht… gaan we nu niet iets
te snel?
Goed dan… we blijven nog even thuis. Reeds geregelde vliegtickets en visums en zo…
Akay maakte er echter geen geheim van dat hij, voordat hij naar Arkaim kwam al wist dat
hij iemand zou gaan ontmoeten en dat hij deze ontmoeting als uiterst belangrijk
beschouwde, een teken van de Eeuwige Blauwe Lucht, zoals hij het later in zijn eerste
email uitdrukte. De Akaija, met de betekenis ‘Wij zijn Eén’ en de missie van deze man die
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alles te maken heeft met het sjamanisme in Rusland, zijn kennelijk niet toevallig bij elkaar
gebracht. En wat te denken van Helens Two Roads en wie weet… Anida’s missie, die tot
zover nog vaag was, maar ook daar zou heel spoedig verandering in komen.
En wij werden er een uurtje geleden door mijn vader ook al op attent gemaakt, want kijk
naar de oorlellen van deze man! (zei Anida terloops tegen mij), die zijn echt groot!
Ooo… dus dàt bedoelde mijn vader toen Helen hem zag! Hij beschreef dus niet zichzelf,
maar wilde ons ergens op wijzen! Hij zit er kennelijk ook met zijn neus bovenop. Linda… ja
van haar wist ik het intussen al. Anders zaten we nu niet hier. Maar mijn vader dus ook!
Ofwel… voor volgend jaar hebben we een nieuw uitstapje in het verschiet: De Altay…
‘ergens’ in het zuiden van Siberië, maar nog wel iets verder weg dan Arkaim. Siberië is
nogal groot weet je. Maar… laten eerst even sparen.
Voor die avond werden we in elk geval alvast
verwelkomd bij de familie van Akay… en er
zou tevens een accordeonist komen spelen.
Uiteraard met Russisch gedekte eettafel… en
nu ook nog Russische muziek erbij, en dans.
Geweldig!
De laatste dag (gebeurde dit allemaal in
slechts 4 dagen?) had we nòg een verrassing
in petto. We waren gevraagd voor een
uitstapje naar een nabije heuvel en
krachtplek, per kleine autobus met een stuk
of 15 mensen. Dan zagen we gelijk iets van
de echte omgeving van Arkaim, het leven in
het steppenland zeg maar. De eerste verbazing was dat we, amper een paar kilometer op
weg tot stilstand kwamen, vlak voor een greppel die daar gegraven was van links naar
rechts dwars over de weg. Te diep om met de auto te ‘nemen’, en geloof me… ze zijn hier
wat gewend! Bordjes en verkeersaanduidingen zijn hier dus geen mode (je zou er ’s
nachts maar op af rijden) en dus konden we onverrichterzake omkeren en een andere weg
zoeken, hetgeen al gauw een uurtje tijdsverlies opleverde. Maar…. daardoor ontmoetten
we als gezelschap wel weer een behulpzame Rus die we onderweg tegenkwamen in zijn
auto. Deze man vroeg wat we gingen doen en toen hij hoorde dat we een bepaalde heilige
heuvel gingen bezoeken was zijn belangstelling gewekt en reed hij voor ons uit. ‘Toevallig’
bleek deze man ontzettend veel te weten van de oude kennis die met Arkaim te
verbonden is. Hij leidde onze groep naar de heuvel toe, maar via een omweg, want als je
die heuvel wilde bezoeken moest je je eerst ritueel wassen in het water van een nabije
‘oase’, ergens verborgen in de glooiingen van de steppe. De Russen in ons busje zaten
daar niet mee en ging bloot of
in ondergoed of zelfs in korte
broek kopje onder, en dat
moest 1x, 3x of 9x zoals de
man min of meer voorschreef.
Hij vond dat erg belangrijk.
Vervolgens stapten we weer
in en gingen we naar de
heuvel Op die heuvel zou hij
een ritueel leiden. Ofwel… we
kregen veel meer dan we
verwacht hadden!
Wij vieren hadden niet zoveel
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op met deze traditie van ritueel wassen, omdat dit in onze ogen net iets te ogen te rigide
was, maar ook omdat we dan nat in de bus zouden zitten, want een zwempak hadden we
nu net even niet bij ons. Tradities zijn prima uiteraard, heel belangrijk soms, maar we
hadden het gevoel dat het in dit geval te strikt was. Waar het naar mijn idee om gaat is
terug te gaan naar het doel… Dat waarvoor de tradities oorspronkelijk zijn ontstaan. En ik
denk dat het daarbij gaat om respect te betuigen aan de Spirits die deze door de Russen
zeer gerespecteerde plekken beschermen en verzorgen. Ik vroeg dus in gedachten om
toestemming aan ‘De Spirits’ en dankte de natuur om me heen voor de gelegenheid die
ons geboden werd en stond daarbij met m’n voeten in het water.
Marianne en Anida bleven onder aan de heuvel (helemaal gaar van uitputting), en Helen
en ik gingen mee naar boven. Terwijl de groep dansende rituelen uitvoerde, gingen Helen
en ik onze eigen gang aan de andere kant van de heuveltop en tot ons beider verbazing
leek het alsof we hier contact konden maken met Aboriginal energie. Australië dus.
Vreemd. Misschien zullen we ooit ontdekken waarom.
Tijdens dat we daar boven waren betrok de hemel stukje bij beetje en binnen 20 minuten
nadat we daar waren geweest begon het lichtjes te regenen. Weer bijzonder, want het had
hier al 4 maanden niet geregend en het land zag er geroosterd uit. Heel welkom dus.
Hadden we met ons allen de regengoden aangetrokken? Je zou het haast gaan denken
J.
Die avond, ik geloof vlak na het eten in de kantine hadden we het
nog even over deze dag en over de regen die er nu was gevallen.
Niet zo heel veel, maar toch belangrijk voor dit droge land. Helen
vertelde dat de Two Roads de vier windrichtingen symboliseert, en
ook Father Sky, Mother Earth en het kind, het hart… Jijzelf. De vier windrichtingen hebben
allerlei namen waarvan Oost, West, Zuid en Noord de meest bekende zijn. Ze
representeren ook vier kleuren, zoals je zit op het medicijnwiel links. En ook de vier
wortelrassen van de mensheid, de vier seizoenen… Een quote van Black Elk maakt
duidelijk wat het betekent voor de Rode Man als hij tot de Spirits van de Vier
Windrichtingen bidt:
"See, I fill this sacred pipe with the bark of the red willow; but before we smoke it, you must see
how it is made and what it means. These four ribbons hanging here on the stem are the four
quarters of the universe. The black one is for the west where the thunder beings live to send us rain;
the white one for the north, whence comes the great white cleansing wind; the red one for the east,
whence springs the light and where the morning star lives to give men wisdom; the yellow for the
south, whence come the summer and the power to grow. But these four spirits are only one Spirit
after all, and this eagle feather here is for that One, which is like a father, and also it is for the
thoughts of men that should rise high as eagles do."
“Zie, ik vul deze heilige pijp met de bast van de rode wilg; maar voordat we hem roken, moet je
kijken hoe hij is gemaakt en wat het betekent. Deze vier linten die hier hangen aan de hals zijn de
vier richtingen van het universum. De zwarte is voor het Westen, waar de donderwezens wonen om
ons regen te zenden; de witte is voor het Noorden, waarvandaan de grote witte reinigende wind
komt; de rode is voor het Oosten, waar licht ontspringt en waar de Morgenster leeft om de mens
wijsheid te schenken; de gele is voor het Zuiden, waarvandaan de Zomer komt en de kracht om te
groeien. Maar deze vier Spirits zijn samen slechts één Spirit, en deze adelaarsveer hier is voor die
Ene, die is als een vader, en symboliseert ook dat de gedachten van mensen zo hoog zullen stijgen
als de adelaar.”
Black Elk (1863-1950) Oglala Sioux holy man
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Weer die adelaar, Orjol...
Helen beschreef daarbij dat ze regelmatig had meegemaakt dat Black Elk nogal eens het
weer lijkt te beïnvloeden, en dan vooral onweer gebruikt om iets te benadrukken dat ze
zojuist hadden beleefd. Helen is tenslotte een medium en ze heeft haar hele leven al
contact met Black Elk, als gevolg waarvan er door haar 3 boeken geschreven zijn: De Two
Roads Trilogie. Waar ze het nu over had was een gevolg van de enorme last van
verantwoordelijkheid die zij, en ook wij met de Akaija, op haar schouders voelde drukken
nu ze deze dagen had meegemaakt. Het Two Roads project is niet zomaar iets, en daar
hoort een grote verantwoordelijkheid bij. Elke keer in haar leven als zij zich afvroeg of er
voldoende draagkracht of energie van Black Elk is om het project voort te zetten had hij
haar een antwoord gegeven in de vorm van de Thunder Beings: onweer.
Ook ik had al ervaren dat Black Elk erg van onweer houdt, want toen ik enkele jaren
geleden met de vorm van de Two Roads in zijn huidige vorm bezig was (een taak die ik
als een groot geschenk beschouw) en we daarover juist een serie e-mails hadden
afgerond, kwam er, nog tijdens de laatste email die middag ergens in oktober, terwijl er zo
op het oog niets bijzonders in het weer van die dag was dat dit kon rechtvaardigen, een
kort en hevig onweer precies over Apeldoorn opzetten, mij totaal verrassend, want ik dacht
eerst dat de naburige schroothandel weer eens van zich liet horen.
En vergeet niet dat het hele Akaija-project is begonnen met een zeldzaam zwaar onweer
in Apeldoorn zo’n 30 jaar geleden, toen Linda in haar auto getroffen werd door de bliksem.
Wat Helen niet kon zien vanwaar zij zat was dat de lucht ook nu in het Westen in korte tijd
echt donker aan het worden was. En het moge duidelijk zijn… nog geen twintig minuten
later hadden we een fikse onweersbui
op ons dak, korte tijd later gevolgd
door een veel zwaardere onweersbui
met zulke heftige windvlagen, dat we
noodgedwongen de tenten van
binnen vast moesten houden en
minstens een half uur in verkrampte
houding blijven zitten. Wat een
bakken met water vielen hier naar
beneden! Het land, dat 4 maanden
droogte had gekend kreeg water!!
“Black Elk, we snappen dat je hier
een punt wilt maken, en je schijnt er
nog lol in te hebben ook (wij konden
ons lachen echt niet onderdrukken),
maar moesten daarvoor onze tenten
gemold worden?”
Nou ja…. jullie hoeven er niet meer in
te slapen toch?
‘Toevallig’ kwamen we diezelfde man dezelfde avond tegen, toen we schuilden voor de
aanhoudende regen. De wind was intussen wat geluwd. Marianne had de beste man
ontdekt onder een groot afdak waar we onze koffers vlak voor de bui hadden gestald.
Onze tenten konden dan opgeruimd worden om later die nacht mee terug naar
Magnitogorsk te gaan, maar met zulke regen wacht je daar liever even mee. Tijd dus voor
een ‘babbeltje’ met deze man die niet alleen ‘op hoogte was van’, maar een regelrechte
kenner bleek van de oude kennis over Arkaim, een soort bewaker van die kennis zelfs zo
vertelde z’n familie die, uiteraard, een tafel vol eten had uitgestald waar we zoveel
mogelijk van moesten uitproberen. Rusland ten top!

Zonnewende	
  met	
  de	
  Акайя	
  in	
  Аркаим	
  
30	
  
	
  
Maar het was hier dat Anida een voorlopig antwoord kreeg op haar vraag: klopt het dat
Arkaim te maken heeft met het ware Kremlin, de echte zetel van een oeroude bron van
kennis en rechtvaardigheid? M’n geheugen is niet goed genoeg om alles op een rijtje te
kunnen zetten wat ik hoorde aan gebrekkig Engels uit het Russisch vertaald, maar wat ons
duidelijk werd was dat Arkaim één locatie is van een netwerk van locaties in deze regio.
Dat de oorsprong van Arkaim teruggeleid kan worden naar de Plejaden, en verwant is aan
de energie waar het Mausoleum van Lenin geplaatst is en het huidige Kremlin. Dat deze
kennis, deze oeroude plekken tegenwoordig zijn afgesneden van ‘Thuis’, onze
sterrenafkomst, en misbruikt worden om m.b.v. de aanwezige energie van hieruit macht uit
te oefenen over de mensheid.
In een paar woorden schetste hij een beeld dat indruk maakte gezien onze eigen missies
en de missie van Akay. Het lijkt alsof hier ineens allerlei kwartjes op hun plek vielen.
Helaas ontbrak het ons aan tijd om lang met deze bijzondere man te praten, want hij leek
wel een wandelende encyclopedie op dit gebied. Maar Marianne heeft wel 4 dvd’s van
hem gekregen en die zullen we nog gaan bestuderen.
Terug in het vliegtuig hebben Anida en ik de tweede vlucht vanaf de start in Moskou tot
landing in Düsseldorf aan één stuk met elkaar gesproken in plaats van te slapen zoals
iedereen deed. En dat ging vooral hierover… haar ontluikende missie en onze missie, en
hoe die op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn. Langzaam begonnen we
allebei iets te begrijpen van de werkelijke reden waarom we naar Arkaim zijn gekomen. En
dat heeft alles te maken met wat we in de laatste uurtjes in Arkaim te horen kregen. We
hadden die man de hele dag wel willen uithoren, maar kennelijk was dat nou ook weer niet
de bedoeling. We zullen onze eigen weg moeten vinden, maar dat we op de goede weg
zijn werd ons heel duidelijk gemaakt.
De swastika, dat moge duidelijk zijn, heeft een belangrijke betekenis in het Akaija-verhaal
gekregen, maar welke betekenis precies is nu nog onduidelijk. Het heeft in elk geval te
maken met de energie van de Akaija, Moskou, de Two Roads en de echte betekenis van
de Swastika en de vergeten (of verborgen) wijsheden daar omheen. Dat zijn de vier
elementen die bij elkaar gebracht moeten worden als één, net zoals de vier windrichtingen
ook één zijn in het hart.
De verkoop van de Akaija in Rusland… eerlijk gezegd loopt dat niet zo goed, om wat voor
reden dan ook. Een megagroot tijdschrift, zeker 10x zoveel lezers als in Polen, dat zou
toch... ? We hebben samen met Tomasz erg veel geïnvesteerd en zien er tot zover niets
van terug. Maar dat kan nog komen uiteraard.
Maar misschien kijken we nu teveel naar verkoopcijfers en niet naar wat er werkelijk
gebeurt. Voor ‘de kosmos’ gaat het tenslotte niet om een zakelijk succes, maar om de
energie van de Akaija zelf: Wij zijn één. Die gaat de wereld over. Wij zijn daar slechts een
schakel in. En die energie is daar op die Heuvel der Vergeving in beweging gezet… want
dàt is wat er gebeurde toen we daar stonden. Marianne beschreef dat wat ze daar ‘gezien’
had als een pyroklastische golf van energie, zoals je tijdens vulkaanuitbarstingen weleens
ziet: een enorme niet te stoppen gloedwolk die heuvel afrolde in alle richtingen, maar niet
met vernietigende kracht, maar met vernieuwende kracht. We hoeven ons alleen maar te
herinneren wie we zijn, dat we allen één zijn.
Iets is er in gang gezet in Rusland met de Akaija, en dat is waar het echt om gaat, dus in
feite is het een mega succes!
Wat mij aangaat… ik ben ontzettend blij dat dit zich juist in Rusland heeft afgespeeld,
omringd door uiterst sympathieke Russen die al zoveel meegemaakt hebben in hun land:
ontberingen van een hard klimaat en eeuwenlange onderdrukking van generatie op
generatie. Als je goed oplet zie je het in alles, zowel in het land als in de mensen. Er is
veel verdriet in hun ogen en veel mensen stralen een soort neerslachtigheid uit, zijn niet
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trots op zichzelf of op hun land en lijken murw geslagen te zijn door alles wat er ooit
gebeurd is. Begrijpelijk als je de geschiedenis kent. Maar tegelijk zagen we dat ze hun
spiritualiteit nooit verloren hebben, die was misschien wel veel sterker geworden.
Er is een hoop oeroude kennis en heel veel levenservaring in dit land… veel wijsheid dus
en veel sluimerende kracht. Ik hoop voor hen en voor ons allemaal, dat zij hun werkelijke
kracht, de Kracht van hun Hart, weer zullen gaan hervinden, er trots op zullen zijn, en die
Kracht aan de wereld zullen tonen.
Ik denk dat we nog veel van ze kunnen en zullen leren. De Russen die wij ontmoet
hebben en het land dat we mochten betreden, al waren het maar 4 dagen, hebben een
onuitwisbare indruk in ons achtergelaten.
Dank je wel Moedertje Rusland!
Bedankt voor het lezen. Wordt vervolgd!

Wim Roskam, Marianne Agterdenbos, Anida Stremmelaar en Helen (Eliza White Buffalo).

