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Wat betekent geluk voor jou? 
Barbelo herinnert zich ‘super goeie’ momenten in haar 
leven. Zoals het moment, nog niet zo lang geleden, dat 
haar dochter met haar kinderen rond het ouderlijk huis 
liepen, waar zij in Zweden is opgegroeid. “In de natuur 
met uitzicht op de Oostzee en een hectare grond om te 
spelen. In de tuin staat (nog steeds) een echotempeltje, 
en als je riep kwamen de geluiden terug. Het geluid ging 
over de Oostzee en kwam terug. Ik heb een fantastische 
jeugd gehad. Om daar de eerste zeven jaar van mijn 
leven te wonen …” Barbelo stuurt enthousiast de foto’s 
van haar dochter door. 

Zeilen
Een ander geluksmoment herinnert Barbelo zich nog 
goed. Als zeilinstructrice op het achterdek van de boot 
instructies geven op de Vinkeveense Plassen. “Het geluk 
zit ‘m niet in het winnen van een zeilwedstrijd, maar 
het geluk zit in de wind en de zeilen. Het zijn in het 
moment.” 

Dochter en kleinkinderen
“Haar geboorte was mijn grootste geluksmoment. En 
heel veel kleine en grote momenten volgden, zoals: 
zittend op de rand van haar bed de dag doornemen of 
samen zingen aan de piano voor het slapen gaan. En 
daarna zulke momenten de kleinkinderen.”

Lesgeven
Andere geluksmomenten zitten in het docent zijn. Het 
Masterjaar van Hypnos. “Het zit in het achtvoudige 
pad (van Patanjali red.) en het samenzijn met mensen. 
Het samen hebben over belangrijke onderwerpen.”… 
“Veel geluksmomenten zitten in al het lesgeven en het 
samenzijn met studenten bij Hypnos.”

Trouwen en schrijven
Nog een bijzonder geluksmoment: nog nèt voordat 
Barbelo met Hypnos begon in 1997, is zij samen met Jan 
in Washington getrouwd. Barbelo begint te lachen om 
de situatie: “Ik trouwde voor het eerst in het wit. Het was 
42 graden. En we liepen daar maar met z’n vieren. “Is het 
voor een tijdschrift?”, vroegen omstanders. Het was heet 
en toch liep ik te dansen!” Barbelo is erg van het vieren. 
Zij vindt het samenzijn met mensen erg belangrijk of dat 
nou een zaal vol is of een koppel van vier personen, dat 
maakt niet uit.
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In deze tijd van milieuverandering is het goed om de auto te laten staan en spreek ik Barbelo via beeldbellen. Zij zit 
op een meditatiekussentje in haar praktijk in Bussum. Een beeld wat ik vaak heb gezien tijdens haar voorbeeldsessies 
op Academie Hypnos. Barbelo is bezig met de geleidelijke start van haar post-Hypnos-jaren. Nog vindt zij het fijn 
cliënten te behandelen en boeken te schrijven. We gaan het hebben over geluk.

We springen van het een naar het ander, dat past 
bij Barbelo. Na de ene herinnering volgt de andere, 
zonder daar tijden over te hoeven mijmeren. In de 
coronatijd heeft zij geluksmomenten in het schrijven van 
haar boeken gehad. In het laatste jaar dat zij Hypnos 
overdroeg, schreef zij over haar kennis en ervaring op het 
gebied van familieopstellingen. En nu heeft zij het boek 
afgerond over het 8-voudige pad van Patanjali. Zij wil dit 
voor een groter publiek toegankelijk te maken. Misschien 
dat er nog één boek verschijnt, met iemand anders 
samen geschreven, zo niet dan is waarschijnlijk Op weg 
naar bewustwording haar laatste boek.

Natuur en geluk
Haar jeugd in de natuur in Zweden, dit alles heeft 
Barbelo gevormd. Geluk vindt zij vanaf haar vierde jaar in 
de natuur. “Kijkend naar een vogeltje, een bloem. Alleen 
maar kijken en zijn. Geluk zit in kleine dingen. Ik zie het 
ook in het onverwachte, dat is heel leuk.”
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We hebben het over verwachtingen. Verwachtingen 
van het leven, naar andere mensen toe. Barbelo: “Het 
is een kunst om verwachtingen los te laten. Je hoeft 
niks te willen. Geluk is er al, probeer het te zien. Het is 
belangrijk om je eigen sluier weg te halen, die tussen jou 
en het geluk in hangt. Dit kun je doen door je processen 
op te lossen, het verwerken van dingen en heel veel 
loslaten. Dan kun je komen tot tevredenheid. Je kunt het 
niet afdwingen. Kijk naar het leven van Buddha. Hij deed 
zijn hele leven oefeningen, maar kreeg de verlichting 
niet. Op het moment dat hij het losliet werd hij verlicht.” 

Barbelo somt een aantal dingen op die niet meewerken 
om gelukkig te worden: “Met veel moeten gaat het niet 
lukken. Anderen gelukkig maken ook niet en haast is een 
‘geluksdooddoener’.” Wat in een zoektocht naar geluk 
wel helpt: “Geen haast hebben, stilstaan bij de dingen. 
In het nu leven en zijn. Sta even stil, anders loop je eraan 
voorbij. Het geluk vliegt om je heen, je moet het pakken 
als het er is.”

Wat kun je doen om gelukkiger te worden?
Barbelo: “Bewust worden. Hoe ga je met dingen om, 
met jezelf en met de ander.” Zij noemt hierbij de vijf 
yama’s: geweldloosheid, waarachtigheid, eerlijkheid, 

kuisheid en zonder begeerte (dit zijn waarden uit de 
Oosterse filosofie). “Elke negatieve overtuiging over 
jezelf is een stukje geluk wegschrapen. Het is goed om 
mededogen naar jezelf en naar de ander te ontwikkelen. 
Daarbij kunnen oefeningen helpen, zoals die van B.K.S. 
Iyengar, de docent, die zelfs de Dalai Lama les heeft 
gegeven (uit: Yoga magazine). Hatha yoga oefeningen 
vormen één van de acht paden.” 

Je bent geen boeddhist, toch?
Barbelo legt uit dat zij niet bij een bepaald vakje wil 
horen. “Het achtvoudige pad is veel ouder dan het 
boeddhisme. Het is bedoeld om bepaalde dingen in je 
leven te doen, dan heb je een kans en als je die pakt dan 
groei je in bewust worden. Dus los je problemen op. Je 
komt tegen wat je nog te doen hebt. Iedereen heeft wat 
in zijn leven om zich van te bevrijden.” Barbelo lacht: “Ja 
en dan is therapie weer prachtig. Wat helpt beter voor 
bewustwording dan hypnotherapie! Alleen al door een 
intake te doen kunnen mensen meer bewust worden. 
Door alles op een rijtje te zetten.”

Barbelo’s gedachten komen vanzelf weer bij haar rijtje 
geluksmomenten uit. Zoals het begeleiden van cliënten 
in de gevangenis. Tja, hoe kom je daar als therapeut 
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“Wat in een zoektocht naar geluk helpt: Geen haast hebben, 
stilstaan bij de dingen. In het nu leven en zijn. Sta even stil, 

anders loop je eraan voorbij. Het geluk vliegt om je heen, 
je moet het pakken als het er is.”
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terecht? Een cliënt van Barbelo had een zoon die zo 
ongelukkig was. Hij bleek in de gevangenis te zitten en 
Barbelo is hem daar gaan begeleiden. “En een bijzonder 
geluksmoment is dat hij na 20 jaar de therapeutische 
draad weer wilde oppakken.”

Adoptiekinderen 
Andere geluksmomenten van Barbelo: “Van 1972-1982 
ben ik twaalf keer naar Seoel gevlogen (Zuid-Korea) 
om adoptiekinderen naar Nederland te begeleiden. De 
momenten met die kinderen gaven een sprankje geluk, 
omdat je iets voor ze kunt betekenen op hun moeilijke 
reis.” Barbelo vertelt dat de oosterse sfeer haar erg 
aanspreekt. “Zij doen wat gewoner met elkaar. Wij zijn 
veel afstandelijker. Die mensen raken elkaar veel meer 
aan. Zij omarmen elkaar veel meer.” 

Vanuit deze ervaring en dat Barbelo wat wil betekenen 
voor mensen, gaat zij in het najaar Korea-avonden 
houden voor Koreanen in Nederland. “Zij hebben 
behoefte om elkaar te ontmoeten en om hun land beter 
te leren kennen.” Barbelo heeft heel veel dia’s om te 
laten zien. Zij voelt zich verbonden met deze mensen. Zij 
is ook vanuit een ander land, Zweden, naar Nederland 
gekomen en heeft haar geboorteland en cultuur verlaten. 
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“Elk land heeft een ander ritme. In Nederland is die trilling veel 
hoger dan in Zweden. Daar is meer een natuurritme.”

Loslaten en halen, een oefening
Barbelo doet regelmatig in haar praktijk een oefening 
met mensen die naar Nederland zijn geëmigreerd. Dit 
gebeurt in trance. De cliënt laat los uit zijn geboorteland 
wat niet nodig is, de ballast, door middel van losma-
kingsrituelen. En vervolgens haalt de cliënt wat fijn is uit 
zijn geboorteland om hier in Nederland te hebben. Je 
kunt dan naar positieve momenten gaan en via een anker 
deze momenten ophalen. Een goede afstemming van de 
therapeut is hierbij natuurlijk erg belangrijk. 
Natuurlijk haal je achtergebleven innerlijke kinderen 
terug. Dit vraagt wel even therapeutische aandacht hoe 
dit te doen. Barbelo heeft zelf ook innerlijke kinderen 
opgehaald uit haar geboorteland Zweden. Ze vertelt 
verder: “Elk land heeft een ander ritme. In Nederland is 
die trilling veel hoger dan in Zweden. Daar is meer een 
natuurritme. Dat realiseerde ik mij toen ik op een kei zat 
op één van de eilandjes tijdens een vakantie.” 

Passie
Barbelo heeft ooit in haar leven een bijna-dood-ervaring 
gehad. Zij heeft gelukzaligheid in dit moment mogen 
ervaren. Later tijdens het mediteren op het niveau van 
contemplatie kan zij steeds deze gelukzaligheid weer 
proeven. Barbelo kijkt tevreden op haar leven terug. “Ik 
heb mijn passie geleefd. Met Hypnos en alles eromheen. 
Het met mensen zijn, het overdragen van het vak, iets 
betekenen. De geluksdruppel in de zee groter maken. 
Het contact met anderen, iets voor de ander betekenen. 
Ach, ik druppel nog een beetje voort. Ik zie wel wat er op 
mijn pad komt.” 
Barbelo heeft met veel energie Hypnos gedaan. “Ik heb 
Hypnos geleid met de jaargetijden. Heb het allemaal in 
een flow gedaan. Als de druiven rijp werden begon het 
lesjaar weer. Ik hoefde er geen moeite voor te doen. En 
ik bedank nogmaals iedereen die al die jaren bij Hypnos 
betrokken was. Mensen die meegewerkt hebben. Ik zag 
het als een schip dat voer. Het was voor mij geen werken, 
het was een passie.”

Barbelo’s praktijk laat zij met wat minder cliënten 
bestaan. Kun je je leven voorstellen zonder cliënten? “Ik 
dacht eerst van niet en nu kijk ik hoeveel ik er hebben 
kan. Ik vertraag. Ik wil tijd inruimen voor andere dingen. 
Ik heb gedaan in mijn leven waarvan ik genoot. Het lijkt 
wel een levensverhaal hè?” En hiermee beëindigen we 
ons gesprek.


