
7-3-2004 Veel belangstelling voor helderziende Sjaan van der Gaauw,  
gast bij 'De Dames van Almere' 

De zaal in Avanti zat tjokvol dames maar ook heren. Sjaan van der Gaauw, de bekende helderziende 
uit Almere, bekend omdat ze op tv is geweest bij Ivo Niehe en omdat er een heel artikel aan haar 
gewijd is in het maandblad Paravisie.  

Over Sjaans helderziendheid   

Sjaan is geboren met de bijzondere gave van 
helderziendheid. Als driejarige kleuter kon ze al 
overleden personen   zien. Ze was zich toen nog 
niet zo bewust van deze gave, wel dat ze 
anders was. Haar ontwikkeling ging niet vanzelf, 
na diverse tegenslagen, een doodgeboren 
kindje en een postnatale depressie, een tekort 
aan hormonen en een 'bijna-dood ervaring' werd 
het haar steeds duidelijker dat ze haar gave met 
zorg moest gaan gebruiken. Ze liet de 
aanwezigen in Avanti kennis maken met haar 
werk. Zoals de kaart trekken, wastekenen en 
aan de hand van foto’s contact maken met de 
overledene. Aan de gezichten in de zaal was 
duidelijk af te lezen wat er in de mensen 
omging, geloof en ongeloof. Zou er dan toch 
meer zijn dan… 

Wastekeningen strijken en interpreteren  

Diverse bezoekers mochten zelf ervaren wat Sjaan zag of hoorde. Leny Hartong, de gastvrouw van deze  
middagen, werd uitgenodigd.om naar voren te komen. Sjaan maakte een wastekening voor haar, zuiver op 
intuïtie maakte ze met wasstiften een tekening waarna ze met een heet strijkijzer over de aangebrachte kleuren 
ging. Er ontstond een palet van kleuren en lijnen. Dit schilderij was een weergave van het innerlijk proces van 
Leny. Vanwege de privacy gaf Sjaan hierover slechts wat korte impressies. Het was aan Leny om te beoordelen 
wat waar is en of ze  haar les er uit wil  leren want iedere mens is op aarde om te leren. De wastekening geeft je 
aanwijzingen, je mag er van leren. Volgens Sjaan is de mens goed en mooi. Luister goed naar je intuïtie, laat die 
prachtige zelfkennis en creativiteit ontstaan. Dat wil ze graag doorgeven of het haar gelukt is…   

 

Gedicht van Sjaan:  

Bewandel je eigen pad  

Creëer je eigen weg  

Wees bewust van alles om je heen  

Elk dier, mens boom of steen.  

Maak balans in jouw leven  

Door er kleur aan te geven.  

Niets hoeft, alles mag  

Het is jouw keuze 

Dus ga er mee aan de slag 


