




dona in Ar zora wordl de neest nvsLieke ple[. van de

'enigde Staten genoemd, De rode aarde werkt als een

rnnoet nn cnir i tr  relc . ,nê{efs en toef.Sten U t de heler v ,  , uv r  vv

rreld. Inez van Oord ging energie opladen en ontdeKe

rces af power. In de imposante natuurgebieden en in

ar eigen body and soul .

: zieje er goed uitl 'Bedoelen we dan de ogen die helder zijn, de huid die glanst?

s is het niet te benoemen en gaat het niet om één facet, één ding. Het is de totale

ïating, Zo'n uiterl i jk heeft moeder Aarde in Sedona, Arizona. Een plek waar de

rur straaft. Letterfijk, Het dorpje is beroemd geworden vanwege de vortex die daat

)eld kan worden - een wervelende energie die volgens de kenners helend werkt en

rnfronteert met jezelf. Zou het waar zijn?

ntrekkingskracht
e this light in you eyesl' lk schrik ervan. Amerikanen ervaren wij als een beetje

dreven, althans alsje net een dag in het land bent... Wij nuchtere Nederlanders

:n niet gemakkeli jk een compliment, zeker niet aan een vreemde. Daar ontvang

r aan de lopende band. Nee, niet nadenken of het gemeend is, het is leuk, positief,

zrs.'Oh,you look so Sedona!'Oi :'Was Sedona colling you too?'

:b nog geen idee of de vortex van Sedona mij heeft geroepen. Het schijnt wêl heel

mensen te overkomen. Ze voelen een bijna dwingende behoefte om alles achter

te laten en te vertrekken naar deze stralende plek op aarde. Dit soort verhalen hoorde

rar voortdurend, van mensen uit lapan, Nieuw Zeeland, Australië. Van Duitsers (veel!)

en enkele Nederlander. Feit bli j ft dat ik ernaar toe wilde om het mee te maken, die

velende energie die uit de aarde barst en je innerli jk masseert.

)ratres
: lang geleden noemde de grootste krant in dit land, de U'Afoday,Sedona 'the most

ttiÍul place'in Ametika. Het is er ook zo ongelooflijk mooi, dat het bUna onecht is, een

tje. Zeker als de zon wat zachter wordt en het rood, oranje staat te stralen, kan hei bijna

:el worden. Precies dit meest gefotografeerde landschap ter wereld, heeft krachtplekken

r de gemiddelde toerist niets van te weten koml.'Vottex? I don't want to tolk about

new relígion, t om manager oÍthe Red Rock stote Pa* and we core qbout noturc..-

waren verkeerd gereden en kwamen bli jkbaar op een gevoelig Punt terecht. 50rry,

;chien hebben we het wel over hetzelfde? Vortex is toch een meesterli jk staaltje - of

alt je - van de natuur. We waren op zoek naar Clay Miller, de man die bekend staat als >
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mothet nature speciorst, een prachtige sjamaan, die zichzelf ook een soul drcomet noemt.
HU woont een half uur ri jden buiten Sedona. Mensen kunnen bij hem terecht voor counse.
ling,soul rctrieve - noem het een geesteli jke opknapbeurt. Clay Miller ziet eruit als een in-
diaan; die genen komen van moeders kant. Via zijn vader stroomt er ook Schots bloed doo
zijn aderen. De combinatie is bli jkbaar krachtig, want deze man is heel begaafd en helder-
voelend, maar tegeli jkerti jd heel aards en een met de natuur. Clay is verliefd op Arizona en
voora I op deze plek. "De sluieÍ tussen deze wereld en die andere is hier dunner Dit is een
soul pÍlgrims land.Dit gebied is zo mooi en zo magisch... iedereen voelt datje hier vanzelf
inzichten kri jgt en persoonlUk kunt groeien."

En dat allemaal door deze vortex? Een sjamaan als Clay zal zich niet opwinden of zicht-
baar druk maken over iets, maar toch zie ik de irritatie in zUn reactie. Voor hem is de na-
tuur te groots om een ervaring toe te schrijven aan een vortex. "Het is een 'toeristen-ding

geworden. De mensen zijn zoekende, ze wil len een houvast. En als dat een vortex kan
zijn - op die en die plaats, precies onder die steen of bovenop dat plateau - dan gaat
prompt iedereen daarheen en voelt en ervaart... lk wil de vortexliefhebbers niet tegen-

. spreken, maaÍ maak het niet te belangrijk. De natuur, het totaal van wind, lucht, water,
rotsen - alle elementen vibreren. Alles heeft zUn eigen geluid en 5amen maken ze muziek
Dat is de sleutel voor mij. En ja, Sedona heeÍt places of power. En die hebben zeker eí-
fect op ons. Maar maak het niet te belangrijk, maak er geen nieuwe religie van."

Heilige grond
Clay houdt van de aarde van Arizona, de rode, vurige aarde.'Als ik naar huis ri jd en het
wit en geel van de woestijn achter me laat en in de verte de Red Rocks zie, dan voel ik de
energie veranderen. Dat rood doet wat met je!"
Hij zegt het niet zomaar. De verschil lende rotsformaties in dit gebied werden door de

Hopi en Apache indianen gebruikt voor rituelen. "De natuur werkt hier zo krachtig op je in,
dat onze voorouders dit gebied heil ig noemden. Dat is ook de reden dat ze er niet woon-
den. Bij sommige rotsen is de energie en de sfeer heel bijzonder, vred ig,.. die laatje met
ru5t. Dat zijn plekken om alleen maar naartoe te gaan voor een speciaal moment. Maar
die rare westerlingen denken: dit voelt greot, jk ga hier wonen of een hotel bouwen. Zoals
het luxe Enchantment Resort r.et al die vil la's van beroemheden eromheen, vlakbij de
Boynton canyon vortex. Een Aoac.e zou het daar niet hebben uitgehouden, zo sterk werkt
het opje in."
lk mompel een beetje dat het -.Ê ,re . ' leevalt in sedona wat die energie betreft. Het is
goed te doen, vind ik. Maar Clà_' -e:: -3:rurl i jk allang gezien dat ik - veelgebruiker van
computers en mobiele teleíoors . :-: ielo€ligheid geen Hiawatha ben."Hoe meerje ,/,
frne bent met de natuur, hoe rrei '.. ..€ : Ca met me mee. lk wil je iets laten ervaren op
plekken waar bijna niemand ko..:
Een ha lf u u r hobbelen we olf roa; ' : - : i .,.,e d ige truck over de za nd paden buiten Sedona
Derodero tsenomr inSenons.C3_, : - . - : :  -  e fd  e5 l ied  over  Ar izon  a ,  "You can see fo r  mi les
and miles,Arizona where eafth r.-:: . ,
Een mooi moment, en toch voel :( --i -- :re:,e onrustig worden. Hij bouwt iets op en ik
weet niet Drecies wat ik ermee a;- - - '+:
We naderen een open p lek ,  een so . . :  ;  ! : . i - -e : indever tehetgeberg tea lseenkom
om ons heen. Hij wijst op de pirar :.r: '- i . ' : :5formatie in het midden. En precies in
fi jn met de punt van die piramide -.:. : r. é- t|edicine Wheel gebouwd, >
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Een geheime krachtplek in de Boynton Canyon, even noordelijk van
Sedona, ls een rots die volgens de overlevering door de Native Americans
werd gebruikt voor lnwijdingsrituelen. De sjamaan Clay l\,4iller wees
ons erop: veel inwoners van sedona hadden er nog nooit van gehoord.
De plek wor.jt Bldhing Cave genoemd en al van een aístand begrijpen
we waaronir .ie ingang van de grot heeft de vorm van een vagina.
Het is een he e toer om er n te komen, maar uitelndelijk zit je in een
grote baarnroeder en is de energie zo sterk voelbaar, zo stil, dat je

met alle lieÍde nog lang ongeboren wilt zijn.
Fotograaf N4r!'lanr Bleeker (Íoto midden) voelde zich lnderdaad herboren.
Niet meteer.r \'. 'ant na afloop kreeg ze koude rill ingen die dagen aan-
hielden. . . B 1:::-rer. wat die vodex-energie rnet je kan doen.
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'ug naar het midden
r Clay is deze cirkel niet zomaar een ri jt je stenen, mooi rond neergelegd, maar een

3isch centrum, symbool voor de ruimte waarin we leven. "Ga een5 in het midden
rn, op die grote steen." Een beetje hulpeloos sta ik daar. lk voel me totaal uitgekleed,
kt. Mijn hersens draaien op voile toeren. Wil ik dit wel? lk doe dit voor een verhaal,
rr hoe persoonli jk gaat het worden?
zegti'You have o beautíÍul strcng mínd." Dat heb ik vaker gehoord. En je denkt nog
het een compliment is,"Your mind is sttong os a stone" en hij geeft me een van de
:n uit de cirkel. lk kijk naar mijn eigen mind, rollend in mijn handen. En hij geeft me

i een steen. En nog een. En nog een. Uiteindeli jk bezwijk ik bijna onder het gewicht
mijn eigen mindstones.

elje wat die sterke geest van je met je doet. Je wordt erdoor beheerst. Je denken
mt jouw leven over, als een grote rivier,j i j  hobbelt achter alle gedachten aan.
naar door, en verder. De mird haalt je uit je centrum, uit balans. Zorg dat je weer
rgkomt in het midden, zoals nu hier, op die steen. let the soul speok. Je bent een
.ke vrouW maar wapen je niet tegen emoties. Voel verdriet, voel teleurstell ing.
u don't have to bé strong. Féélstrcng.

komt iets dichter bij me staan. Neemt alle stenen terug."lk heb het niet alleen overjou.
verhaal geldt voor veel mensen. Bijna iedereen in het Westen heeft om verschil lende
enen de soli l ingepakt. Soms uit angst, omdat je niet eerli jk durft te zijn. Angst om niet
nogen zijn die je wilt zi jn. Angst om niet goedgekeurd te worden. We verdedigen ons
dat we niet beledigd wil len worden, nlet vernederd, niet gekwetst. Die draden van angst
irustratie hangen om ons heen als een web. En alle emoties vangje daaÍin op,
rersoonli jk geweven web als grote emotievangeL Je mind werkt als l i jm, alles bli j ft
kken aa n het web. I ove your Íeat qnd it con not drive you. Push it away ond it ownt
. Probeer je emoties te erva ren, te omarmen, dat zet ze in beweging, Emotion beco-
t e-motion, eneryy in movement-"
vraagt me een paar keer diep te ademen. "Een diepe inademing is de enige manier om
terug te brengen bij onszelf. En stilte. Neem elke week tijd voor stilte, of liever nog elke
. Probeer ook zo veel mogelUk in contact te zijn met de natuut als het kan naakt. Naakt
ren steen, naakt op de aarde. Dat brengt je terug naaÍ je soul. Je mind brengt je alleen
rr verder van huis. Denk daaraan als je het druk hebt, of in welke emotionele situatie
ook. Zoek sti lte en adem!
lopen in sti l te de heuvel af en gaan nog een half uur bij de rivier zitten. Stromend wa-
langs keitjes in allerlei vormen. Met zijn honden komt hij naast mij zitten en zegt niets.
r ik ben sti l, kan even niets meer uitbrengen. Maar die plek is wonderbaarlUk mooi.
rl actiefen sereen, tegeli jkerti jd. lk weet zeker dat hÍ iets voor mU doet op dit moment.
e kracht, zo voelt het. Spontaan uit ik een diepe zucht en totaal opgelucht lopen we te-
. De zon zakt, Clay zingt bij de cirkel nog een lied, slaat op de trommel en sluit af met
melodie op de fluit.

isteren naar je eigen muziek
rcg\: 'De Greot spítít wil door ons heen een lied laten horen. En ieder instrument is
ers. Er is maar een beperkt aantal noten en toch kun je er onbeperkt mee componeren.
rfluit kl inkt anders, het is maar net waar het hout vandaan komt. Cederhout uit het )

In de omgeving van Sedona zijn verschillende
punten aangewezen als vortex. Het gaai dan
om een olek in de natuur waar de energre
sterk wervelt en - voor wie er gevoelig voor is -
ook ervaren kan worden. Op sommige plek-
ken is de vortex heel subtiel, op sommige heel
aanwezig en voelbaar. Je stapt er als het ware
in - alsof je in een bad stapt van onzichtbaar
water. Heel bijzonder. De meest indrukwek-
kende plek was voor mij aan de voet van de
Cathedral Rock, de kathedraal van rode rotsen.
In dit prachtige gebied was het zo sereen en
de lucht zo actief, tintelend, dat het bijna on-
mogehlk is om op die plek ongelukkig te zijn.
Onderaan de berg staan honderden stenen
torentjes, grappige souveniers van andere
gelukkige bezoekers.
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)e natuur als sjamaan

/olgens sjamaan Clay Miller kun je de natuur beschouwen

.ls een soul medicine. €liënten, bezoekeÍs neemt hij mee naar

,uiten en via de naluurworden de inzichten op een Presenteer-
rlaadje aangeboden.
fat kun je ook hier in de natuur doen. Sam€n met je vriend,

/riendin, partn€r. Een paaí vooÍbeelden van hoe clay dat doet:

' zoek een steentje, een noot een blad of iets dergelijks Vertel

waarom je die vorm hebt uitgekozen.Wat zegt dat overje?
' zoek een stok. KUk ernaar als je levensstok, als een symbool

voor je leven. ls hij recht of kronkelig, gebroken, soepel, stijf?
. kijk naaÍ de dieren, de boodschappers in de natuu r. Elk dieÍ

geeft je boodschappen, die zïn voor iedeÍeen a nders. Ervaar je

de mier bijvoorbeeld als symboolvoor geduld, rustig bouwen,

verder werken en samen kijken naar het eindresultaat?

Of juist als nietig, zinloos, er komt geen einde aan het werk..

Hoe ervaar je dat in je eigen leven?

zoek het water op en vertel wat water voorje betekent
. als je iets aan moeder Aarde wilt geven, wat zou je dan in

het midden van de cirkel neerleggen?
Een bloem, een 5teen, een voorwerpl

- wat i5 een spinnenweb voor jou? Zit je erin gevangen, of staat

het web voorjou :ymbool voor de wereld waarin we leven'

l s  a l les  met  e lkaar  verbonden?
- welke vogel komt er vandaag voorbij en vertelt hij je iets

(of niets)?
Grcat Sphit laat zich ove ra l zien of voelen De wind, de regen,

de zon. Ëlementen met eigen veÍhalen Je kuntje openen om

ze te horen.
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REIZEN

tí is anders dan ceder uit het westen. Walnoot heeft een andere resonantie dan berk.
rí| houten fluit geeft meer Íesonantie dan een stenen. Dus het is het beste om niet te
, te zijn, want bij mensen werkt het net zo. Zacht hout geeft de mooiste klank. Daarom
É wor ons zo belangrijk wat zachter te worden, zodat ons l ied kan resoneren in de we-
t *r verhaÍden onszelf als bescherming. Dat begint in de mrrd met een bepaalde over-

t t en vervolgens zien we het teÍug in ons lichaam. we zetten ons schrap, we maken

troot, we verdedigen onszelí armen over elkaar, kom maar op wereld!
r dit prachtige instrument, ons lichaam, is Íeitel\k de dootway to the soul. Onze oveF
m mind weeft gedachten om ons heen, als draden om de Íluit. De openingen raken
lpt door emoties die in het lichaam blijven zitten en je eigen geluid komt eÍ niet
r uit. ln mUn sessies pÍobeer ik die touwen te ontwarren zodatyou're soul's song

tl lk probeer mensen zachteÍ te maken, zodat ze weer bij het sti l le in zichzelí mis-
:n wel het heil igste deel in zichzelf terecht komen. We zijn, bijna niemand uitge-
aíd, bang voor onze gevoelens, onze eigen muziek. En omdat we er bang voor zijn,
txden we. Dan zie je ons niet, hooÍje ons niet, maar alles is er nog steeds, de angst,
Êídriet, de woede, de fÍustratie.... Het is alleen verpakt, in een harde schil. Maar
I hi€t op deze harde zandgrond,zorgj de regen voor het leven. Zo kunnen tranen
,àron zijn voor nieuw leven."

Èt moment wakkert de wind aan en vliegt een grote roofoogel over ons heen. Het
trr havik. Met vragende ogen kijk ik hem aan, want het i5 een raar moment en het
í€ maar even. Laat de crcot 'pírít zich horen? "O ja, altijd. Let voortaan maaÍ op.
t 15 in beweging. Places oÍ power vind Je overal. Onder een steen, in de ogen van een
É, een vogel in de tuin, de wind, het water van de zee. De boodschappeÍs van de Great

omringen ons. Leer ernaar te kijken, open the dootway to your soul." &

I' IIÍ2 VAN OOND 'OTOCRAFIE MIRJAM IIEE(ER

zoek aan sedona
I fuiopeanen bezoeken nu Amerika vanwege de gun5tige wisselkoeÍs. Wie van plan
nr mooie rondreís dooÍ hêt w$ten nàn Amerika te gaan maken, zou ook een bezoek
ltln bÍengen aan Sedona en Clay Miller. Want een dag of middag met deze sjamaan
boluut de moeite waard en kan voor buitengewone inzichten 2oígen. Sedona i5 een

{l dorp om een paar dagen te verblijven en de verschillende voÉex-puntên liggen
..al in natuuÍgebieden die indrukwekkend mooi zijn.
r Clay Mif leÍ: wwlv.arizonqhealingtourt,com/

)tting there
íogen naar Phoenix en reden in onze huurauto in t 2,5'uuÍ naaÍ Sedona. \ánaí
Era is het ongêveer drie uuÍ rijden naaÍ de Grand Canyon. Daarom ir s€don oot
I hteressante bestemming, omdatje een combinatie kunt maken met andar!
ts Amerikaanse bêzienswaardigheden in de omgeving,
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