
Derk Ogilvie 

Het is weer even geleden dat mijn praktijk deed deelnemen aan een beurs. Met wat spullen in mijn 

fietstassen reed ik in Breda naar de andere kant van de stad. Rijdend op mijn fiets met in 

gedachten wat ik over Derk ogilvie had gezien op televisie bracht mij tot het schrijven van deze 

column. 

Aankomst: 

Bij aankomst bij het desbetreffende gebouw waar de beurs gehouden werd. Zag ik door het raam 

een grote lege hal met tafels en stoelen. In de killen koude hal zocht ik naar mijn tafel en stoelen. Na 

het inrichten van mijn tafel en soms het begroeten van de andere deelnemers van de beurs pakten ik 

mijn pen en ging aan deze column werken. Afvragend op dat moment wat wij allemaal vandaag in 

deze koude en killen grote hal moesten gaan doen. Het gaf mij totaal niet het bekende knusse gevoel 

van een spirituele beurs. Wat drijft ons nou om op z’n beurs te gaan zitten en de gehele dag 

verschillende mensen een consult aan te bieden. De medemens zal door ons op een of andere 

manier wel getriggerd worden om bij iemand toch aan tafel te gaan zitten. Natuurlijk na afloop een 

aantal duiten op tafel te leggen voor het gemaakte consult.  

Na buiten treden: 

Het na buiten treden van veel verschillende spirituele persoonlijkheden. Alle brengen wij het 

allemaal op ons eigen manier. Wat is het doel ja dat is een simpel antwoord zij willen allemaal een 

hun spirituele of paranormale kunsten laten zien. Ook Derk Ogilvie is bezig om telkens in zijn shows 

na buiten te treden en ook zijn kunsten te laten zien. Zo ook bij het zesde zintuig, Char, Liesbeth van 

Dijk, Robbert van den Broeke en vele andere die dezelfde weg bewandelen. Is dit stuk na buiten 

treden nu aandachtvragen, iets onverklaarbaars echt waarnemen of is het allemaal gewone 

oplichting! Als je het de spirituele personen zou vragen zullen zij antwoorden (psychisch gezien) dat 

het spiritueel of paranormaal is. Sceptische mensen antwoorden vaak dat spirituele of wel 

paranormale mensen aan coldreading doen. Mooi uitgelegd het lezen van de menselijke geest of 

vanuit de lichaamstaal. Kun je dan vanuit dit oogpunt zeggen dat het oplichting is? Nou nee, er 

beweegt iets in deze mensen om hun geloof overtuiging na buiten te dragen. 

Acceptatie: 

Als wij het over acceptatie hebben. Dan moet er nog een fikse fundering gelegd worden onder het 

spirituele. Men strijd vaak tegen elkaar dan met elkaar. Wetende dat ieder persoon zo zijn visie en 

kijk heeft op het spirituele. Waar andere geloven geaccepteerd te zijn, strijden andere hier nog voor. 

Zorg er wel voor datgene wat de persoon in kwestie naar buiten draagt ook een fundament 

(onderbouwd kan worden) heeft. Want acceptatie mag ook wel worden verdiend en je kunt er niet 

zomaar vanuit gaan dat iedereen dit automatisch doet. Dit is een kwestie van veel je gezicht te laten 

zien en mensen je gaan herkennen. Jouw unieke persoonlijkheid kunnen leren herkennen en dit gaan 

accepteren als de persoon wie je bent.  

Persoonlijkheid: 

Bijvoorbeeld Peter van den Hurk, Cobie van Zegen, Jomanda, Char en Derk Ogilvie zijn 

persoonlijkheden. Al is dit nu positief of negatief in uw ogen. Laatst genoemde Derk Ogilvie is een 



persoonlijkheid die iedereen kent. Ook over deze persoonlijkheid heeft iedereen zijn mening wel 

klaar staan. Zo ken ik een neuro psycholoog / professor tot een goed gelovige die er zijn mening wel 

op wilt loslaten. De scherpte waarmee deze man berichten kan doorgeven is mooi. Maar zou deze 

man dan ook fouten maken? Derk heeft vaak 2 shows per dag en hierdoor kun je snel in een 

automatische piloot raken en je handelswijze totaal anders gaan gebruiken. Onthoud dat een 

psycholoog, therapeut of medium ieder persoon telkens opnieuw moet benaderen. Door dag in en 

dag uit dit te doen ga je dit een ritme geven. Zou hij dan nog wel weten of hij dan nog wel zuiver 

communiceert! Nu terugkomende op het televisie moment waar Derk ‘ieder zijn mening’ doorgeprikt 

werd bij het Vara programma. De vrouw die de reading kreeg ging met opzet Derk in de val lokken. 

Wat ging er dan fout bij Derk? Waarschijnlijk zijn automatische piloot. Reading na reading (cold 

reading). Deed hij nu echt contact leggen, dat laat ik in het midden. Maar dat hij zijn scherpte moet 

houden is een feit. Dit is mijn gevoel en mening over deze kwestie. Zal ook niemand veroordelen 

want beide kampen willen iets bewijzen. Onthoud je bent verantwoordelijk voor jezelf. Onthoud er 

zijn altijd kapers op de kust.  


