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In Memoriam
door Janneke Vermeulen

Persoonlijke herinneringen aan

Lillian Pearl
Bridges
(1956-2021)
Op de British Conference of Acupuncture and Oriental

invloed die Lillian had, blijkt wel uit alle reacties op de

Medicine in Londen (2009) leerde ik Lillian Pearl Bridges

bekendmaking dat zij ziek was en nu na haar overlijden.

uit de USA kennen, 's werelds toonaangevende

Ik voel me gezegend dat ik elf uur voor ze stierf via een

expert in Chinese Face Reading and Diagnosis, tevens

video call afscheid van haar heb kunnen nemen (corona

Five Element Feng Shui expert en oprichter van de

maakte vliegen onmogelijk), mijn dank uit te spreken

Lotus Institute, Inc. Enkele weken later nodigde ik

voor de soulmate vriendschap, te vertellen wat zij voor

Lillian uit om in Nederland te komen lesgeven. Zo’n

mij en voor zoveel andere mensen heeft betekend en

inspirerende docent met zulke unieke kennis wilde ik

een eigen creatie op de piano voor haar heb mogen

graag hiernaartoe halen. Tijdens het eerste seminar in

spelen.

Amsterdam in 2010 voor het Golden Needle TCM College
en een dag sightseeing erna, ontstond een bijzondere

Lillian inspireerde mij om mijn boek Diving Medical

vriendschap. Na de volgende seminars bleef Lillian

Acupuncture te schrijven, om Mermaid Medicine

logeren en deed dan enkele dagen face readings in mijn

(ooit door mij als grap genoemd als mogelijke titel

praktijk. Terwijl ik aan het prikken was, hoorde ik zo

voor mijn boek) als praktijknaam te gebruiken - dat

nu en dan opgewonden roepen dat ik moest komen

vertelde volgens haar exact wat ik doe - en ze haalde

kijken, omdat er wel iets heel aparts te zien was. Zoals

een laatste twijfel weg om aan mijn PhD studie te

een afwijkende kromming in de neusbrug die precies

beginnen met een ‘200% yes’! Zij hielp mensen om

overeenkwam met de kromming in de wervelkolom van

hun Ming (bestemming of Golden Path genoemd)

die persoon.

te bereiken. De Chinese Geneeskunde heeft een
heel bijzondere spreker en schrijver verloren en ik

Lillian was vanaf vijfjarige leeftijd opgeleid door haar

daarnaast ook mijn beste vriendin. Gelukkig zijn veel

‘face reading’ Chinese grootmoeder Mary Chen Lowe.

van Lillians lessen opgenomen en bestaan er boeken,

Voordat Lillian haar bachelor psychologie ging doen,

medische tijdschriften en magazines waardoor haar

had ze zodoende al een jarenlange studie achter de rug!

kennis, wijsheid en de sporen van haar charismatische

Zo werd ze een globetrotter, die in alle uithoeken van

persoonlijkheid niet verloren gaan.

deze aardbol les heeft gegeven, op vele conferenties en
congressen heeft gesproken, ontelbare face readings

Bij iemands overlijden, zei Lillian altijd dat het

heeft gegeven, haar boek Face Reading in Chinese Medicine

simpelweg haar of zijn tijd was en dat je niets had

heeft geschreven, in radioprogramma’s heeft gesproken

kunnen doen om het te voorkomen. Nu moeten wij

en op tv is verschenen zoals in de Dr. Oz Show in 2013.

accepteren dat het haar tijd was, terwijl ze druk bezig

Voor de tweede uitgave van Lillians boek maakte ik alle

was met lesgeven, diverse boeken aan het schrijven was

foto’s en werkten we dagenlang samen om ze klaar te

en nog vele andere boeken wilde schrijven.

maken voor de uitgever. Dit versterkte onze band. Voor
iedereen met wie zij sprak, had ze wel een opmerking

Troostende woorden van haar na het overlijden van

of aanbeveling die impact had. Ze zag het mooie in

mijn moeder waren: ‘You never get over losing people

iemands gezicht en benoemde dat met welgemeende

you love, you just get better in living without them...’

overtuiging.

Daar moeten we het nu ook mee doen.
Lieve Lillian, Een veilige reis en een spiritueel avontuur

Na een kort ziekbed overleed Lillian op 26 september jl.

gewenst in de kosmos!

in het bijzijn van haar twee zoons en schoondochter. De

Your friend, Janneke
11

✒

