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Over de illustraties

Claudia Peyer, Winterthur

De kunst om het anders te zien
De fotografe Claudia Peyer woont en werkt in Zwitserland. Sinds 1999 duikt en fotografeert ze vooral in de wateren 
van zuidoost-Azië. De opnamen laten kleuren en vormen van zeebewoners zien die anders niet waar te nemen zijn. 
Abstracte figuren en microscopisch kleine details worden tot wonderbaarlijke beelden die je raken. De foto’s laten 
koralen en andere wezens van hun mooiste kant zien. Het is de bedoeling dat ze het oog van de kijker verblijden 
en tegelijkertijd ook de ambassadeurs zijn voor een betoverende wereld die ernstig bedreigd wordt: de tropische 
koraalriffen.

www.reefart.ch en www.fotomeer.ch

Boeddha.  (Pag. 16) In zee verzonken Boeddha-beeld, begroeid met algen en koralen. Pemuteran, Bali, Indonesië

Thema 1  Blik op het midden van een zwamkoraal. Noordoost-Bali, Indonesië

Thema 3  Weintrauben koraal. Raja Ampat, oost-Indonesië

Thema 5  Detail van een Veerster (doorsnede van een rondje 1,5 cm). Manado, Sulawesi, Indonesië

Thema 6  Poliepen van Hoornkoralen (doorsnede van een poliep: 8 mm), Raja Ampat, oost-Indonesië

Thema 7  Supermacro-opname van een Kroonkoraal. Phi Phi Island, Thailand

Thema 8  Supermacro-opname van een Kerstboomkokerworm (hoogte: 1,5 cm). Makogai Island, Fiji

Thema 9  Macro-opname van een Glasanemoon. Batu Tiga, noor-Sulawesi, Indonesië

Thema 10 Extreme supermacro-opname van de buitenhuid van een anemoon 
 (oorspronkelijke grootte van het fragment ca. 1 cm). Phi Phi Island, Thailand

Thema 11 Detailopname van een Medusahoofd (nachtopname), Noord-oost Bali, Indonesië

Thema 12 Detailopname van een diadeemzeeëgel. Phi Phi Island, Thailand

Thema 13 Macro-opname van een kelkkoraal bij nacht. Gangga Island, noord-Sulawesi, Indonesië
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Dankwoord

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Heinz Meisnitzer. Zijn enthousiasme heeft bij 
het ontstaan van dit boek een toonaangevende rol gespeeld. Aan hem, Margrit 
Hardegger en Corinne Camenzind een welgemeend dankjewel voor de fan-
tastische en verrijkende samenwerking in THE WORK en voor vele inspirerende 
impulsen.

Hartelijke dank ook aan Hansruedi Brändli, Fay Grünbaum en Sandra Vögler, die 
zich met veel plezier in het manuscript hebben verdiept en mij waardevolle 
feedback hebben gegeven.

Met liefde bedank ik mijn familie en mijn partner, die me onderwerpen aanreik-
ten voor inzichtelijke en bevrijdende onderzoeken en die mijn leven op talloze 
vlakken verrijken.

Dit boek zou er niet geweest zijn zonder Byron Katie, die sinds 1986 onver-
moeibaar de vragen en omkeringen van THE WORK uitdraagt in de wereld en 
daarmee helderheid en vrede verspreidt. Daarvoor zeg ik haar van ganser harte 
dank en ik ben blij dat ik daartoe met dit boek kan bijdragen.
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Voorwoord

Aan het eind van de vorige eeuw kwam ik tijdens een levenscrisis THE WORK 
van Byron Katie tegen. Dat was een keerpunt dat leidde tot een leven dat meer 
voldoening schonk. Sindsdien zoek ik met de vragen van THE WORK naar de 
innerlijke waarheid, voor mij persoonlijk, met cliënten en deelnemers aan cur-
sussen. Ik ben blij in dit boek mijn ervaringen van de afgelopen jaren en de 
grootste schatten daaruit met jullie te kunnen delen en ik hoop dat de oefenin-
gen je ertoe uitnodigen diep in je eigen wezen te duiken en daar weer uit op te 
duiken met je eigen wijsheid.

Het is geweldig om te ervaren hoe je met de vragen en omkeringen van THE 
WORK kunt werken in groepsverband. Daarbij wordt duidelijk dat alle overtui-
gingen, van mensen over de hele wereld, in aanmerking komen voor recycling. 
Wij staan met onze problemen, onze ruzies niet alleen en zullen er getuige van 
zijn dat met het beantwoorden van de vragen in de groep bedrukte gezich-
ten opvrolijken, zodra de spanning verdwijnt en nieuwe inzichten ontstaan. 
Bij introductiecursussen of cursussen voor gevorderden met THE WORK kun 
je dergelijke ervaringen zelf opdoen; deze cursussen worden internationaal 
aangeboden en zijn voor veel mensen de voor de hand liggende toegang tot 
dit werk. Het grote werk is echter het leven van alledag en met dit boek wil ik je 
ertoe inspireren THE WORK in je leven te integreren.

52 wegen naar meer levensvreugde begeleidt je in 52 hoofdstukken gedurende 
een jaar of langer bij THE WORK – helemaal in je eigen tempo. Bij elk hoofdstuk 
wordt met een tekst een bepaald onderwerp ingeleid en het sluit af met een 
oefening. Ik nodig je uit vragen te stellen aan jezelf, jezelf gade te slaan in het 
leven van alledag en de meditatieve oefeningen te doen. Je kunt de oefenin-
gen in dit boek in je eentje doen, maar de meeste kun je ook samen met een 
mannelijke of vrouwelijke partner doen of in een groep. Vind je het moeilijk 
jezelf te motiveren, dan kun je misschien iemand vinden met wie je samen in 
de oefeningen op onderzoek uitgaat. Als je THE WORK gebruikt in je beroep, 
dan kan het boek ook dienst doen als uitgangspunt voor oefeningen bij de 
meest uiteenlopende onderwerpen.
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In de inleiding worden de grondslagen van het werken met THE WORK uit-
eengezet. De eerste twee thema’s zijn gewijd aan het verdiepen daarvan. Dan 
volgen hoofdstukken bij de grote uitdagingen waarvoor het leven ons stelt. Bij 
sommige dingen denk je misschien dat het behandelde onderwerp je niets te 
zeggen heeft. Maar het kan heel goed zijn dat je juist daar de meest verrassen-
de ontdekkingen staan te wachten. Geef je jezelf een tweede kans om daarnaar 
te kijken? Voel je anderzijds gerust vrij iets over te slaan wat niet bij jou past 
en pak in plaats daarvan een dringend, actueel onderwerp op, waar je het op 
dit moment moeilijk mee hebt. Op een ander moment is het misschien zinvol 
jezelf wat meer tijd te gunnen om dingen te onderzoeken.

Bewaar alsjeblieft je ingevulde werkbladen en aantekeningen. Ze kunnen je bij 
de latere hoofdstukken weer van nut zijn.

En nu wens ik je veel plezier met 52 wegen naar meer levensvreugde.
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