
Ha Noor, 
 
Hierbij mijn laten we zeggen zienswijze van wat we tijdens onze mooie reis hebben mogen ervaren. 
 
Ik ben Ton Koot 64 jaar oud, gelukkig getrouwd en vader van twee fijne meiden. 
Rond mijn 45ste ben ik vanuit een diepere behoefte gaan mediteren waarbij al snel een hechte groep mensen 
met grote regelmaat elkaar treffen. Ook zijn er gedurende de ruim 10 jaar dat deze groep bij elkaar is gebleven 
meerder spirituele reizen ondernomen. 
Een tijdje terug is mij door vriendin Frederike gewezen op een spirituele reis georganiseerd door Noor Elffers naar 
verschillende krachtplekken in Bosnië. 
Ik moet eerlijk toegeven dat Bosnië me niet erg aantrekkelijk leek en ook zag ik Bosnië niet als een spiritueel 
oord. 
Vanuit vertrouwen in Frederike en omdat ik het wel weer eens tijd vond voor een spirituele reis ben ik er toch voor 
gegaan zonder me verder te verdiepen in allerlei zaken zoals de omvang en samenstelling van de groep, welk 
hotel en waar en al dat soort praktische zaken. 
Ik had Noor al een keer ontmoet en gesproken en had een sterk gevoel dat het wel goed zou komen. Ik dacht dat 
de groep ongeveer tot stand was gekomen zoals hierboven beschreven en dus dat ik de enige vreemde zou zijn 
in een verder al bestaande en hechte groep. 
 
De eerste dag in Bosnië was direct duidelijk dat er geen sprake was van een hechte groep en ik zal eerlijk zijn: ik 
dacht waar moet dit naar toe. Het kwam me echt over als een zooitje ongeregeld, er liep van alles anders dan 
verondersteld en erg spiritueel leek het allemaal niet. 
Al snel werd duidelijk dat van de twaalf deelnemers de meeste vreemden voor elkaar waren en vanuit 
verschillende invalshoeken zich opgegeven hadden voor deze reis. 
Toch bleek op een dieper niveau er wel degelijk een duidelijk plan te zijn en was de samenstelling van het 
gezelschap niet toevallig of los zand. Na wat trekken en duwen ontrolde zich een geweldige reis waarbij eenieder 
een gelijkwaardige rol op zich nam. 
Ik zie de reis als een zeer waardevolle en ondersteunende gebeurtenis die mijn leven verder op de rails zet en 
me bevestigt in wat ik in dit leven verder nog mag doen en betekenen. 
We zijn door Noor op vakkundige wijze en vanuit liefde gedragen op plekken gebracht die ik nooit voor mogelijk 
had gehouden. We zijn in aanraking gekomen met mensen, gebeurtenissen en energieën die je op eigen kracht 
niet snel zult vinden en ervaren. 
De groep is een eenheid geworden mede door de leiding van Noor maar vooral vanuit de overweldigende 
ervaringen die we met elkaar en ook door elkaar mochten ondergaan. 
Ik ben erg blij dat ik mee gevraagd ben en mijn bedenkingen heb kunnen los laten omdat ik nu een super ervaring 
rijker ben. 
Dank aan alles en iedereen. 
 


