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MYSTERIES VAN HET L EVEN
INHOUD
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INLEIDING .

2)

EEN ANDERE KIJK OP DE WERKELIJKHEID.

Een omschrijving van het begrip de werkelijkheid.
2.1 FUNDAMENTELE PEILERS:
a. WAT IS DAT IS
b. POLARITEIT
A - ONS LEVEN OP TWEE SPOREN
B - DE SCHADUW
c. DE DRIE - EENHEID
d. HET LEMNISCAAT PRINCIPE - 
e. DE 7 STRALEN
2.2 ONLUSTGEVOELENS
2.3 BEPERKINGEN
3)

HET

SPIEGELPALEIS -

HET SPIEGELSPEL.

4)

VAN

BEDELENDE NAAR ADELENDE LIEFDE.

VOORWOORD

De volgende teksten zijn een bundeling van wat ik, in de loop van mijn leven tot nog toe, heb
mogen 'ontvangen'; zowel van anderen als rechtstreeks.
Hoewel de titel bewust gekozen is, is hij misschien ook wat misleidend. Verwacht niet dat
deze teksten één of ander mysterie kan doorgronden; maar we kunnen wel in voeling komen
met een mysterie, en misschien kunnen deze teksten je daarbij wat inspireren of helpen.
Wat is het doel van jouw en mijn bestaan?
Waar is de weg die elkeen moet gaan?
Het leven is als een labyrint,
waar ik mijn weg zo moeilijk in vind.
Toch bestaat er een wegwijzer, onopvallend opgesteld;
het is Liefde, die de zin van het leven vertelt.

Sommige gedachten of elementen zullen herhaald worden; dat heeft te maken met de graad
van belangrijkheid, maar ook, en vooral, dat eenzelfde gegeven in een andere context ook van
toepassing is. Hierdoor wordt er telkens een stap verder gezet en wordt een groter geheel stap
voor stap 'betreden'.
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1. INLEIDING

Leven is scheppen - Leven is energiestroming - Leven is groeien - Leven is loslaten Leven is transformeren - Leven is Liefde - LEVEN IS MYSTERIE.
Gelukkig zijn…
Wat belet ons mensen om echt gelukkig te zijn ? en wat is eigenlijk Gelukkig Zijn ?
Gelukkig zijn heeft te maken met: Frustratieloos bestaan, tevredenheid;
Jouw Zin, jouw trillingsgraad te vinden en te leven;
Het Mysterie voelen, het Wonder van Leven te ervaren.
Leven is groeien; vanaf de geboorte 'leren' we voortdurend; we leren staan en lopen, we leren
praten, we ontdekken duizend en één dingen; kortom we ontwikkelen, (zoals uit een cocon
komen) ONT - WIKKELEN; de lagen afwikkelen, verwijderen, om bij de kern te (kunnen)
komen.
Een aantal belangrijke hindernissen, die ons kunnen beletten om gelukkig te zijn:
het niet volop DURVEN LEVEN (overgave).
het OORDELEN - goed en kwaad - en daar een WAARDEBEPALING AAN TOEKENNEN.
het niet aanvaarden van de aardse realiteit - (met inbegrip van onze sterfelijkheid) met als
basisgegeven, de POLARITEIT:
WERELD van de HEELHEID & WERELD van de VEELHEID


Deze niet als tegengestelde zien, maar wel als aanvullende en onafscheidelijke polen.
deellijst 1: eerste opsomming ter illustratie (er volgen nog lijsten)

W. V. H.

W. V. V.
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MATERIE

EENHEID

VEELHEID
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MIN

MANNELIJK

VROUWELIJK

RELATIE

PRESTATIE

WORDEN

- ZIJN

DENKEN

- DOEN

… maar het kan, gelukkig zijn; het is dan wel belangrijk om enkele gegevenheden en aspecten
eens opnieuw te bekijken, in de eerste plaats van en in onszelf; het is op weg gaan naar
onszelf.
Aan de hand van een aantal inzichten wordt er een weg getoond, een weg die ieder naar zijn
eigen kern brengt, tot je ware zelf. Via deze weg is het levensgeluk te vinden dat
onverstoorbaar is door uiterlijke omstandigheden; of toch veel minder hieraan onderhevig of
afhankelijk. Deze inzichten tonen een aantal 'mechanismen' die tot vervreemding leiden,
maar die te verwerken en te herwerken zijn tot constructieve bevrijding. Dit alles vereist een
nieuwe taal, een taal die woorden van hun ballast ontdoet, een zuivere taal die verder reikt dan
woorden.
Wie de spirituele dimensie ooit proefde, kan vermoeden hoe geluk meer is dan een toevallig
geluksmoment [*1] (geluk  geluksgevoel), dat gezondheid meer is dan vrij zijn van ziekten,
dat vrijheid ook in een gevangenis kan beleefd worden, dat geloof meer is dan waarheden
aanvaarden op het zeggen van anderen…
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Tevens wordt het dan duidelijk dat wij onze kinderen hierin kunnen begeleiden, zodat zij in
de sfeer van het ware geluk kunnen opgroeien en niet eerst met blokkeringspatronen dienen af
te rekenen, of ten minste dan toch in veel mindere mate.
een geluksgevoel is, net zoals elk gevoel, voorbijgaand; het is een signaal (signaalfunctie).
Een ongeluksgevoel wil zeggen: er hapert wat; een geluksgevoel wil dan zeggen: mijn tekort wordt
hier opgevuld, en is dus tijdelijk.
Er zijn ook gevoelens van een ander niveau, zoals het gevoel dat iemand je begrepen heeft, of dat
iemand van je houdt…
1

[* ]

2. EEN ANDERE KIJK OP DE WERKELIJKHEID
2.1 a. Fundamentele peilers: Wat is dat is
WAT IS DAT, DE WERKELIJKHEID? EEN OMSCHRIJVING

De werkelijkheid is de waarheid, en de waarheid is de werkelijkheid.
Het is een wezenlijk aanvoelen, dat niet zomaar 'te bewijzen is'; maar...er bestaat wel degelijk
zo iets als de waarheid.
De werkelijkheid is neutraal; niet goed of niet kwaad. Nemen we een simpel voorbeeld:
wanneer de zon schijnt zeggen we dat het mooi weer is; maar wanneer de zon altijd schijnt
krijg je een woestijn; of hoe verkwikkend kan de schaduw zijn op een hete zomerdag... en
toch hebben we 'zon' zeer nodig.
De werkelijkheid heeft daarbij verschillende dimensies, die elk uit verschillende 'niveaus'
opgebouwd zijn. Hetgeen dat nu volgt is vooral gericht op 2 verschillende werelden
(dimensies), die samen 7 niveaus omhelzen; de wereld van de heelheid - en de wereld van de
veelheid.
In de Wereld van de Heelheid (W.v.H.) = de wereld van het Wezenlijke, bestaan goed en
kwaad niet; in de Wereld van de Veelheid (W.v.V.) = de wereld van de Materie, bestaan goed
en kwaad wel; er is bv. goed hout om meubels van te maken en er is hout dat er totaal niet
voor deugd. Maar zelfs hier is het belangrijk om niet te 'ver - oordelen', want de houtsoort
waar je geen meubel kan mee maken is beslist voor wat anders 'goed'. (= functioneel)
Ieder zijn wereldbeeld is een afspiegeling van zijn psyche, ieder schept op deze manier als het
ware zijn eigen werkelijkheid, die hij dan naar buiten projecteert.
Ieder beleeft de werkelijkheid anders; het is dan ook van zeer groot belang om ons bewust te
zijn dat we met 'beelden' werken; het onderscheid maken tussen de werkelijkheid en het effect
ervan in onszelf.
Wanneer ik een steen in de lucht gooi komt die onvermijdelijk terug naar beneden; de
zwaartekracht is de werkelijkheid, het is de waarheid. Wanneer die steen nu op mijn hoofd
terecht komt, ervaar ik de werkelijkheid als pijnlijk, maar diezelfde werkelijkheid zorgt
ervoor dat ik niet van de aardbol val !
Maar wat is er gangbaar geworden ? de waarheid hebben we vervangen door 'ieder zijn
waarheid', we hebben als het ware ook de waarheid opgesplitst en / of de waarheid vervangen
door ieder zijn beleving ervan.
Het is echter essentieel om onze psychische werkelijkheid zo dicht mogelijk bij dé
(waarachtige) werkelijkheid te brengen om tot Geluk - Harmonie en Vrede te komen.
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Deze 'houding' maakt het ook mogelijk om het wonder te zien in de werkelijkheid; er is hier
wel een voorwaarde: het opgeven van onze beheersingsreflex.
Je kan niet echt gelukkig zijn, als je wil beheersen. (komt verder nog aan bod) Door dit
wonder te kunnen 'zien' wordt het duidelijk dat de werkelijkheid méér is dan materie. Liefde
is de uiteindelijke werkelijkheid.
In de sfeer van de W.v.H. kan men, en durft men alles te zien, te voelen, te beleven, zoals het
zich voordoet zonder te verdringen. Men kijkt alles in de ogen, ook onze beperkingen, onze
onmacht, onze tekorten, vanuit het besef dat de werkelijkheid neutraal is.
Om het dus aan te kunnen alles in de ogen te kijken is het nodig om niet oordelend in het
leven te staan. Het (ver) - oordelen is een belangrijk blokkeringspatroon dat ons van het ware
geluk afhoudt.
Zolang wij alles opsplitsen in termen van goed en kwaad, verhinderen we dat we onszelf
worden en zolang zullen wij elkaar - en onszelf - veroordelen!
(ver - oordelen = ver gaan in het oordelen)
Dit 'veroordelen' is het ontkennen - bevechten - verdringen van één helft van de
werkelijkheid.
Dit omkeren of doorbreken, alles laten Zijn zoals het is, ook jezelf, is het beginsel van
Aanvaarding, aanvaarding van het Leven en de Werkelijkheid, van jouw leven, van jezelf hetgeen tot innerlijke bevrijding en echte vrijheid leidt. Deze Vrijheid is onontbeerlijk om tot
geluk (gelukkig zijn) te komen.
Daarom, ondanks tekorten e.d. :
schrijf jezelf nooit af (en ook de ander niet) en kom tot je Zelf, (ga niet op een
voetstuk staan, vroeg of laat val je er toch af; ga niet idealiseren)
De vraag zuiver krijgen: De vraag is de kern, de vraag is dynamiek.
Wie ben ik ? - Wie ben jij ? - Wat is mijn levensproject ?...
Wat heeft een bepaald gevoel / symptoom / enz. - mij te vertellen ?

Mysteries van het Leven

6

2.1 b. Fundamentele peilers: POLARITEIT

De twee onafscheidelijke delen van een eenheid.
Het Yang Yin principe - Mannelijke energie & Vrouwelijke energie
het principe van de polariteit: beiden zowel op universeel - collectief niveau als op individueel
niveau.
deellijst 2: Polariteit - de hele lijst zit in elke mens (zie ook bij Inleiding en verder)

Heelheid

Veelheid

Licht = Bewustzijn

Duisternis = Onbewuste

IK

ZELF

Idee

Vorm

mannelijk energie

vrouwelijk energie

Hemel

Aarde

VAN DUALITEIT NAAR POLARITEIT

Ons leven loopt op twee sporen; zoals een trein; of op twee benen staan anders ga je hinkend
door het leven. Alles van het leven binnen de materie is hier een weerspiegeling van.
Er is een dag en een nacht, er is vreugde en verdriet, er is warmte en koude, er is verbonden zijn en onafhankelijkheid, er is een man en een vrouw...
Alles is deel van een Twee - Eenheid, onvermijdelijk en onverbreekbaar met elkaar
verbonden. Kopen en verkopen zijn de twee noodzakelijke delen om het begrip 'handel' te
kunnen laten bestaan; plus en min zijn beide nodig om de energie van een batterij te laten
stromen...
Wanneer we deze realiteit inwendig kunnen aanvaarden, krijgt het leven een andere kleur. Het
komen tot aanvaarden heeft veel te maken met de ene pool als aanvullend en evenwaardig te
beschouwen aan de andere; i.p.v. de één als tegenstelling van de ander te zien.
Tegenstellingen vormen één van de oorzaken van innerlijke strijd, omdat het een oordelen (=
een indeling van goed en kwaad) in zich draagt. De strijd begint daar waar we één van de
polen binnen onszelf niet willen aanvaarden. Dit heeft als effect dat we ons beginnen te
beperken tot een beeld, waarvan we vinden dat we moeten aan beantwoorden.
Het verhaal van het Paradijs, de boom van de Kennis van goed en kwaad, geeft aan waar de
Mensheid in de problemen komt; namelijk het invoeren van het 'oordelen ', het één is goed en
willen we omhelzen, het andere is kwaad en gaan we bevechten. We willen dus maar één helft
van de eenheid integreren, hetgeen onmogelijk is.
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Fundamenteel bekeken is oordelen een onderscheid maken tussen goed en kwaad,
veroordelen is aan dit onderscheid een waarde-bepaling toekennen en er al dan niet een
bestaansrecht aan geven.
De Aarde is de Wereld van de Veelheid; er zijn vele mensen (en mensenrassen), er zijn vele
dieren en planten..., en ook: er zijn vele opties, keuzen, beslissingen die we te nemen
hebben... Wanneer we geen onderscheid kunnen maken tussen al dat vele, om datgene te
selecteren wat we op dat moment nodig hebben, wat op dat moment goed is voor ons, wat
we willen en moeten [*1] doen dan lopen we verloren, worden we bedolven onder de
veelheid, en waarschijnlijk komen we tot niets. We hebben dus wel degelijk een
onderscheidingsvermogen nodig, we moeten kunnen oordelen willen we kunnen (over)leven op aarde. Het is als het ware een vaardigheid die we net zoals andere vaardigheden [*2]
kunnen ontwikkelen.
1

[* ]

moeten vanuit de wetmatigheid van de Aarde.

vb.: lopen en praten, omgaan met materie- met de aarde en haar wetmatigheden, omgaan met
andere mensen, met dieren; maar ook omgaan met gevoelens - uiteindelijk ook met die gevoelens die
we maatschappelijk veroordeeld hebben! een voorbeeld:
2

[* ]

De mens is (ook) een dier (groep van de zoogdieren), met alle natuurlijke woede en agressie
van dien, maar groeit op in een samenleving die weliswaar op het niveau van de staat (natie)
de vreselijkste agressie pleegt, maar individuele agressie onderdrukt; het valt ons daarom
(o.a.) moeilijk dat soort neigingen tot rijpheid te brengen. Een stap in de goede richting is als
we onderkennen of we agressie en vijandigheid al dan niet in onze dromen onderdrukken.

Het komt er op neer om alles op zijn plaats te krijgen, alles in zijn waarde te zien, alles te
laten bestaan en alles het werk te laten doen waarvoor het, in oorsprong, bedoeld is; alles voor
ons te laten werken i.p.v.. het tegen ons te richten; m.a.w. : beheren.
Leven is: het stromen van energie. Deze energie krijgen we als het ware in 'leen'. Deze
energie, die trouwens een mysterie in zich draagt, zou je ook onze Bezieling kunnen noemen.
Wanneer we in deze levensvorm ons 'project' hebben uitgevoerd, verlaat de ziel het lichaam.
Het is voor ons, mensen, een heel werk om tot aanvaarding te komen van onze sterfelijkheid.
Hoe dan ook, we krijgen energie toebedeeld, die we mogen beheren. Al te vaak gaan we
echter over tot beheersen (beheersen is onder controle houden; vooral dan van het kwaad)
i.p.v. beheren, hetgeen ons vroeg of laat zal doen blokkeren. ("zolang ik wil beheersen, ben ik
slaaf"). Dit beheersen heeft veel te maken met de Polariteit én hoe we hiermee omgaan.
Veroordelen is op geen enkel niveau nodig of constructief; oordelen is dat wel op het niveau
van de aarde, maar op het wezenlijke niveau is geen enkel oordeel nog op zijn plaats…
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Zoals alles rondom ons 'polair' is, zo zijn wij dat ook; m.a.w. wij zijn geest en lichaam.
Wij hebben een linker en een rechter hersenhelft (die gekruist werken in ons lichaam);
we hebben een mannelijke en vrouwelijke kant in ons; denken en voelen; prestatie en relatie...
deellijst 3:
GEEST

MATERIE

Eenheid (holistisch)

Veelheid

Wezenskern

Lichaam

Eeuwig

Tijd -Ruimte

RELATIE

PRESTATIE

gevoel

verstand

uniciteit

uniformiteit

vrijheid

beperking

rechter hersenhelft
(links in het lichaam)

linker hersenhelft
(rechts in het lichaam)

onzichtbaar

zichtbaar

gewichtloos

gewicht

kwaliteit

kwantiteit

ELEKTRONISCH

niveau (heel snel)

CELLULAIR

niveau (heel traag)

Wanneer de bewust - wording van de onafscheidelijkheid tussen de polen tot stand komt,
wordt het ook duidelijk dat alles met alles verbonden is.
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BEELD EN GELIJKENIS
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DE TERUGTOCHT VAN DE

L IE F D E

E N N IE T L A N G E R N O G B L IJ F T D E

IS B E G O N N E N

Z IE L

VERDRONGEN

DE TWEE LEVENSLIJNEN
Door ons leven lopen twee lijnen : een opgaande lijn - GROEILIJN - en een dalende lijn –
LIJN van het AFSTERVEN. Om te blijven groeien moeten we veel kunnen achterlaten, zoals de
ballonvaarder ballast moet afwerpen om te stijgen.
Het achterlaten van vele dingen die voor ons ooit belangrijk
waren, moet dus de groeiende lijn ondersteunen, want anders
takelt de persoon zelf mee af.
Wie zich teveel vereenzelvigde met wat hij 'kon' en 'had', is
altijd aan de verliezende hand.
Hij kan steeds minder en van zijn bezit kan hij steeds minder
genieten.
De zin van het leven vinden wij in het uitbouwen van een
'leven gevende relatie', die wij liefde noemen. Veel moeten
wij als bijkomstig kunnen achterlaten om liefde te laten
groeien.
Wat wij willen geven in de liefde is niet wat we 'hebben'
maar wat we 'zijn', onszelf. Veel staat het vinden van onszelf
in de weg. Afstand doen van dingen die ons ontvallen bij het ouder worden, kan een ruimte
doen ontstaan waarin we beter onszelf kunnen vinden.
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2.1 b. A) ONS LEVEN OP TWEE SPOREN : op deze 2 sporen moeten we ons leven 'rijden'.
(zie ook lijst pag. 8)

Er is een constante wisselwerking tussen deze 2 sporen; vb. kind leert fietsen -prestatie- het
kind valt en gaat naar moeder om troost -relatie- en dan terug naar de prestatie.
HET SAMENKOMEN VAN DEZE 2 SPOREN BEPAALT WIE WIJ WORDEN – Deellijst 4
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2.1 b. B) DE SCHADUW
Een belangrijk onderdeel van het polariteitsgegeven, is de psychologische schaduw.
HET ONBEWUSTE

De mens leidt op twee manieren zijn leven. Op de eerste plaats is er het bewuste aspect. Hier
weet hij wat er gaande is en kan hij de gebeurtenissen beïnvloeden. Het brein werkt op dat
moment met het bewuste deel van het individu.
Aan de andere kant is er het onbewuste aspect. Het onbewust deel van het brein gaat uit van
archetypes, symbolische beelden; en van opgeslagen informatie en ervaring. Het onbewuste
compenseert op elk moment het bewuste. Dit is de belangrijkste rol van het onbewuste. Het
evenwicht van het individu is gewaarborgd door de interactie bewust - onbewust. Het is de
andere kant van het decor, een beetje zoals een camera waar alles omgekeerd is.
Herinneringen worden opgestapeld in het onbewuste, zoals in een soort oud magazijn waar
men alles weet en alles kan vinden, en terug vinden.
Er zijn twee vormen van het onbewuste: het PERSOONLIJKE onbewuste en het COLLECTIEVE
onbewuste. Het persoonlijke onbewuste is een geheugen met psychische inhoud, min of meer
aanvaard of verdrongen, betreffende enkel de persoonlijke problemen en zaken van het individu. Het
collectieve onbewuste is een bredere vorm van het per-soonlijke onbewuste, waar de inhoud van de
hele beschaving zich bevindt sinds de creatie van de mens.
Het collectieve onbewuste houdt dus een enorme kennis en macht in. Alle dromen, voorgevoelens,
archetypes, symbolen, legendes, enz. zijn verborgen in de dieptes van het collectieve onbewuste.
Toen wij geboren werden moesten wij het vuur en het wiel niet meer uitvinden; de jongere generaties
groeien nu ook op met de computer als een vanzelfsprekend onderdeel van de wereld… het is een
illustratie van de talloze elementen van het collectief van de mensheid.
DE TAAL VAN HET ONBEWUSTE

Het Griekse woord 'MYTHOS' van MYTHOLOGIE, betekent “gesproken woord” - “verhaal”.
Het zijn vertellingen over het leven en handelswijzen van goden en geesten; over de
scheppingstijd of over het ontstaan van het eigen volk, met de zegen van de goden.
De taal van de mythologie is wezenlijk dezelfde als de taal van de sprookjes, en van onze
dromen. Deze symbool - taal is de universeel - menselijke taal van het onderbewuste.
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ONZE SCHADUW

De lichtkant van onszelf zien, houdt in dat we onvermijdelijk onze schaduwzijde zullen zien;
nog eens hetzelfde voorbeeld: als de zon schijnt is er schaduw, en hoe verkwikkend kan een
schaduw zijn tijdens een hete zomerdag… Onze schaduwzijde is even wezenlijk en kan even
verkwikkend zijn als onze zonzijde. Het is in deze context dat alles mag zijn zoals het is. Je
totale Zelf, waarachtig ontmoeten, slechts dan kan je ook anderen ontmoeten.
SCHEMA VAN DE SCHADUW
ONBEWUST
STAPELPLAATS VAN DE VERDRONGEN WAARHEID

BEWUST
IDEALISERING

HET 'KWADE'

HET 'GOEDE'

SCHADUW

ZELFBEELD

VERDRINGING

IDENTIFICATIE

Het Zelfbeeld (zoals bedoeld in dit schema) wordt opgebouwd vanuit het Uber Ich; het is
gebaseerd op Idealisering, op normen die ons reeds vanaf de kleutertijd zijn voorgehouden.
Hier wordt het "Uber Ich" geprogrammeerd. Dit zelfbeeld kan het individu in zijn bewustzijn
toelaten. In dit zelfbeeld plaats een persoon alles wat hij wil zien (positief en negatief), hoe hij
zich presenteer naar de buitenwereld toe.
Het 'kwade' wordt genegeerd; "dit hoort niet bij mij !", en wordt naar het onbewuste geduwd.
Op deze manier bouwen we een beeld van onszelf, dat we dan hoog moeten houden en
ontstaat "mijn bewust gevormd onbewuste". Het is het niet aanvaarden van de polariteit
waarbij wij het goede willen omhelzen ("zo wil ik zijn") en het kwade verafschuwen. ("zo wil
ik niet zijn, zo mag ik niet zijn")
Schaduw aspecten zijn dus delen van onszelf die verdrongen worden, maar al hetgeen dat
verdrongen wordt, is voedingsbodem voor angsten en kan ziekte veroorzaken.
(psychische, met eventueel een lichamelijke vertaling of signaal)

Een illustratie: Agressie.
Agressie is een kracht, een onmisbaar aspect van ieder zijn wezen. Heel wat mensen gaan in strijd
tegen hun agressie, (ze zijn agressief tegen over hun agressie) uit angst dat deze kracht op een bepaald
moment niet meer te controleren valt.
Bij het begin van de mensheid was deze zelfde agressie één van de belangrijkste aspecten om te
overleven. Men moest zich bv. verdedigen tegen wilde roofdieren, daar is een flinke dosis agressie
voor nodig! Het lijfelijk overleven heeft ook nu nog een weerspiegeling van agressie. Als we niet eten
leven we niet lang, iedereen zal eten (voedsel tot zich nemen) wel als vanzelfsprekend vinden; maar
niet iedereen zal eten als een daad van agressie zien. Noch thans moet je je tanden in het voedsel
zetten, je moet erin bijten. Dan is er nog het hele gebeuren van eten en gegeten worden; kringloop
noemen we het ook. De vruchten en groenten, maar ook vis en vlees (waarvoor wij een dier moeten
doden) maken deel uit van een algemeen voedselpatroon. Wanneer wij sterven wordt ons lichaam op
zijn beurt opgenomen in het organisme van de aarde, en dient als voedsel voor het grote geheel.
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EEN ONTMOETING MET ONZE SCHADUW: MEER VERBONDEN MET JEZELF.
IN DE DONKERTE VAN DE AARDE ONTKIEMT DE GRAANKORREL

Verbonden met jezelf wil zeggen dat de polariteit binnen jezelf in zijn totaliteit mag bestaan;
dat alles binnen jezelf een kracht is en een weerspiegeling is van een energie op een hoger
niveau. D.w.z. dat wij het beeld dat wij over onszelf hebben gevormd moeten loslaten, dat al
datgene waar we innerlijk tegen vechten tot onze bondgenoot moeten maken. Het is niet
hetzelfde als alles zomaar op zijn beloop laten, want dan worden we slachtoffer van onze
goestingen, emoties enz. Het is wel het zuiver krijgen van al wat in ons leeft; van al wat door
ons heen stroomt.
Hoe kom je nu te weten wat er in jouw schaduw zit ?
Hoe kom je in contact met jouw schaduw – aspecten ?
1) via Dromen:
De droom is een verbindende schakel tussen het levensproces en onze bewuste persoonlijkheid.
Het leven bestond al miljoenen jaren alvorens de van zichzelf bewuste menselijke
persoonlijkheid ten tonele verscheen. De oeroude levensprocessen maken nog steeds in
belangrijke mate ons wezen uit, maar we komen er zelden mee in aanraking, behalve dan in onze
dromen. Omdat ons lichamelijk en geestelijk welzijn afhankelijk is van een goed samenspel
tussen de spontane levensprocessen en onze bewuste beslissingen en handelingen, is de droom
van vitaal belang als trefpunt tussen die twee.
2) Projectie:
zie bij "spiegelpaleis".
3) Lichaamssignalen:
Wanneer we niet naar onze projectie luisteren dan komen er vroeg of laat lichamelijke
symptomen, zoals migraine, rugpijnen, ... het probleem verlegt zich naar ons lichaam, dat ons
alzo duidelijk wil maken wat er verdrongen wordt.
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2.1 c. Fundamentele peilers: DE 3 - EENHEID
Trimurti - de drie Oerkrachten - VERBONDEN MET HET GROTE GEHEEL
DE

EVOLUTIE VAN ELK MENS INDIVIDUEEL LOOPT SYNCHROON ENERZIJDS EN LEVERT EEN
BIJDRAGE ANDERZIJDS AAN DE EVOLUTIE VAN DE MENSHEID. HET INNERLIJK PROCES IS VAN
EENZELFDE AARD ALS HET UITERLIJK COLLECTIEF.

DE KRACHTEN VAN HET UNIVERSUM - Deellijst 5
Oorsprong

nu / Heden

Voltooiing

de scheppende

de verzoenende

Brahmâ

Vishnu

Shiva

Geest

Ziel

Materie (matres)

IK, Bewustzijn

Zelf

Lichaam

wil

zijn

functie

denkcentrum

gevoelscentrum

bewegingscentrum

man

kind

vrouw

BEVESTIGENDE

VERBINDENDE

ONTKENNENDE

schepper

leven

schepsel

woord

stroom

vlees

de vernietigende

(*1)

eenheidsbeleving,
huwelijk tussen woord en vlees


Vader



Geest



Zoon

De drie krachten van het universum; de drie krachten van het Leven.
(  een vertaling die tekort schiet is / was in onze cultuur de H. Drievuldigheid  )
Elke kracht heeft zijn waarde; zijn zin; zijn functie.
Elke kracht vindt zijn vertaling op elk niveau.
Met deze krachten moeten we leren omgaan of ze lopen ons onder de voet; ze zijn in staat om
ons te vernietigen. (een extreem maar duidelijk voorbeeld van een bepaald niveau is
atoomenergie)
Dit gegeven laat zich op vele verschillende niveaus en in vele vormen gelden;
een voorbeeld:
DE SCHEPPENDE = HET IDEE
DE VERZOENENDE = HET UITWERKEN VAN HET IDEE
DE VOLTOOIING = EINDRESULTAAT
(*1)

toelichting bij “DE VERNIETIGENDE” :

het kan misschien een afschrikwekkende gedachte lijken, maar wat er bedoeld wordt is dat geenszins. Het
is de opruimer van al wat niet meer levensvatbaar is om al zo ruimte te scheppen voor het nieuwe.
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2.1 d. Fundamentele peilers: HET LEMNISCAAT PRINCIPE - 
Het  teken staat als symbool voor het oneindige, de eeuwigheid. Niemand zal er nog aan
twijfelen dat het heelal een niet te vatten dimensie heeft, namelijk de oneindigheid. Dit weten
kan ons helpen om in voeling te komen met het begrip 'eeuwigheid'... het is een vergelijkbaar
iets.
De Lemniscaat verwijst echter ook naar een aantal gegevens die dichter bij ons staan.
Een eerste illustratie: 'kringloop'.
Om te beginnen ons dag en nacht ritme; dagbewustzijn en nachtbewustzijn; ons bewuste en
ons onbewuste. Waar bevinden we ons eigenlijk tijdens onze slaap, tijdens onze dromen ? De
wetenschap is zodanig geëvolueerd dat dergelijke fenomenen zeer juist en volledig verklaart
en uitgelegd kunnen worden. Maar missen we niet iets wanneer we deze dingen uitsluitend
wetenschappelijk benaderen ? Naar mijn aanvoelen wel; de Lemniscaat toont ons hoe we van
dag naar nacht gaan en in een andere wereld terecht komen, en weer terug. Bij het ontwaken
komen we tot activiteit, gericht, bewust, enz. voorafgegaan door een zekere planning en
organisatie. Na de actie komt er een rusttijd waarin we soms heel kort, soms lang terug
blikken op de voorbije dag om dan nadien helemaal te gaan rusten: slapen. Tijdens onze slaap
recupereren wij; om te beginnen lichamelijk. Er is echter ook een hele slaaptijd die aan
psychische verwerking van de ervaringen van de voorbije dag wordt besteed. De grotere
verwerkingsmomenten hebben plaats tijdens de droomslaap. (R.E.M. slaap – Rapid Eye Movement)
Droomstudies hebben aangetoond dat heel wat dromen het individuele niveau overstijgen, en
contact of aansluiting krijgen met het collectief onbewuste van de mensheid. Dit is een andere
dimensie dan het dagdagelijkse, en is volgens mij niet enkel wetenschappelijk te verklaren.
Dit is van dezelfde orde als datgene wat we de eeuwigheid noemen.
Een tweede illustratie is de levensloop van elke mens.
Schema wezens - levensloop
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Het kruispunt is onze geboorte, het eerste deel van ons leven noemen we de expansieve fase.
Dit is de periode van opgroeien, verkennen en ontwikkelen, studeren, relatie - opbouw,
carrière, enz. Dit gedeelte wordt hoofdzakelijk bepaald door de lijn van de prestatie. Dit wil
niet zeggen dat gevoel en relatie dan onbestaand zijn. Maar ook deze 'gebieden' worden
meebepaald door een prestatiedrang; waarbij de sterkte van deze invloed individueel
verschillend is. Dit hele gebeuren heeft zo zijn specifieke en algemeen voorkomende crisis
perioden. (crisis = keren)
Dé meest opvallende is toch wel de puberteit. Zowat half weg het leven (een algemeen
gemiddelde voor onze cultuur / op de figuur halfweg de cirkel van het linkse deel) is er nog
een opvallende crisisperiode, namelijk de levenswende; bij vorige generaties beter bekend als
de 'midlife' crisis. Het expansieve begint dan af te nemen alsook de fysieke krachten, maar het
innerlijke leven neemt toe. Het relationele (ook de relatie met onszelf - worden wie we
werkelijk zijn) en het spirituele, krijgt meer en meer aandacht en ruimte, en kan indien men
het toelaat tot echte bloei komen die daarbij een nieuw evenwicht tussen uiterlijk en innerlijk
garandeert, en dus ook mede ervoor zorgt dat we gelukkig kunnen blijven; wees je leeftijd,
leef je leeftijd en haal eruit wat erin zit. (zie ook: de twee levenslijnen)
Het kruispunt (van geboorte) is ook het punt van sterven; sterven is eigenlijk geboren worden
in de andere richting, de overgang (je kan het ook 'terug - gang' noemen) naar een andere
dimensie. Daar aangekomen overlopen we het voorbije leven; is het vooropgestelde levensproject al dan niet gerealiseerd? Een eventueel volgend leven wordt - mede hier door gepland, en een nieuw, maar tevens aansluitend project wordt uitgewerkt. Dit is een visie, een
aanvoelen. We kunnen niet concreet bewijzen dat vorige, of toekomstige levens bestaan, maar
we kunnen ook niet bewijzen dat ze niet bestaan! (zie ook bij KARMA)
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2.1 e. Fundamentele peilers: DE 7 STRALEN
Alles is opgebouwd uit 7 stralen, en dit op alle niveaus; dus elk van de 7 stralingsniveaus zijn
op hun beurt opgebouwd uit 7 stralen. In het tastbare deel van het leven zijn er een aantal
illustraties hiervan: 7 muziektonen, 7 dagen in een week, het kleurenspectrum bestaat uit 7
kleuren, de 7 stralen staan ook in relatie met de 7 chakra's.
1 = steen: rots / basis - fundering / edelsteen - wezenskern
2 = plant: onvoorwaardelijk geven / zuivere Liefde
3 = dier: vitaliteit - drift / beweging / kracht in de materie
4 = mens: brug
5 = engel: intuïtie / veranderen / het woord
6 = serafijn: zuivere Vreugde
7 = Mysterie: voltooiing / eeuwige - oorsprong

De Hemel hunkert om op Aarde te komen - "mijn Wezen wil op de Aarde komen".
De weg van de HEELHEID naar de VEELHEID is de mannelijkheid.
Het WOORD krijgt STRAALKRACHT en wordt OPGEBOUWD
7
6
5
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2.2. DE BETEKENIS OF ZIN VAN ONLUSTGEVOELENS
Volgende beschrijvingen vertrekken vanuit gewone dingen die vrijwel iedereen wel eens voelt
en beleeft, geplaatst binnen de sfeer van wat er reeds geschreven is; een toepassing naar en
vanuit het dagelijkse leven…
▪ ANDERS OMGAAN MET ONLUSTGEVOELENS.
• Onlustgevoelens geven aan dat er iets niet in orde is; dat de harmonie, of een deel ervan
verstoord is. Het zijn de verklikkerlichtjes van ons (psychisch) dashboard, die aanduiden dat
er iets fout zit binnen onze psychische wereld.
Wanneer er een lampje gaat branden kunnen wij dit negeren, maar na verloop van tijd zullen
wij 'vast rijden'.
We kunnen ook het betreffende lampje verwijderen, zodat alles normaal lijkt; verdringing.
Het resultaat is hetzelfde, na verloop van tijd zullen we vast rijden, blokkeren. Het zal in een
dergelijk geval nog moeilijker zijn om te achterhalen waar de blokkade zit, aangezien er geen
zichtbare aanduiding meer is.
We kunnen echter ook stoppen, stilstaan met wat er aan de hand is. Dan kan het 'defect'
herstelt worden, om nadien onze weg op een vlotte manier verder te gaan.
Onze onmacht, tekorten, enz. hebben ons iets te zeggen over ons onbewuste, en ze maken elk
individu uniek.
• Onlustgevoelens zijn ook bedoeld om onze dynamiek op peil te houden: ze zorgen ervoor
dat éénieder blijft zoeken om een bepaald tekort te beantwoorden, m.a.w. dat we blijven
groeien en blijven zoeken naar onze individuele echte trillingsgraad. Zonder onlustgevoelens
is berusting dichtbij en valt de groei stil.
Heel veel onlustgevoelens zijn het gevolg van het feit dat iemand niet uit zijn schelp durft /
kan of wil komen. Wij durven onszelf niet te zijn; bezorgd om wat anderen van ons zullen
denken, het beeld dat ieder van zichzelf heeft opgebouwd in stand willen houden.
De kracht van de Liefde zit juist hierin dat je uit je schelp wordt gehaald - of dat je zelf
iemand uit zijn schelp haalt. Anders uitgedrukt: De kracht van de Liefde is: aan het wezen
komen. (aan het wezen van jouw angst komen, aan het wezen van jouw verdriet komen, dan
worden ze opgepakt)
Onlustgevoelens zijn nodig om een doorbraak binnen onszelf tot stand te laten komen.
Belangrijk is geduld in het wachten op de doorbraak, zodat onlust niet meer echt nodig blijft.
• Een ander belangrijk aspect in verband met onze beperkingen en onlustgevoelens:
In beeldspraak kan je de aarde zien als een "stiefmoeder" voor ons. (sprookjes) We lopen hier
nogal eens verloren, dit samen met het gegeven dat de Geest de Materie overvraagd, brengt
(aards) verdriet. De Geest is creatief, wil voortdurend scheppen, steeds verder en 'moeilijker'
(= vanuit het aardse standpunt bekeken). De Geest is daarbij bliksem snel (elektronisch
niveau) maar de materie is traag (cellulair niveau) en heeft dus meer tijd nodig (en soms heel
veel meer) om al deze scheppingsimpulsen te kunnen verwezenlijken of om te zetten in de
tastbare en zichtbare vorm; anders gezegd: om het op aarde te brengen. Dit gegeven is mede
oorzaak van een 'onduidelijk' ongenoegen of frustratiegevoel, en een 'mistig' verdriet.
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2.3. ONZE TEKORTEN EN DE ZIN VAN BEPERKINGEN
Beperkingen zijn er niet zomaar; ze hebben een bedoeling; enkele korte toelichtingen:
Geleidelijkheid: dit is een soort bescherming tegen het frontale. De niet aardse wereld (de
eeuwigheid, de 4e dimensie, de Hemel…) is zo groots en krachtig dat het rechtstreeks contact,
het frontaal tegemoet treden de mens zou 'verpulveren'. Beperkingen zijn als 'schutsels' of
korte muren, die zig - zag en op onregelmatige afstanden zijn geplaatst en waar tussen wij
onze weg gaan naar het 'licht', zonder verblind te worden. (het Licht is uiteindelijk dat wat we
niet kunnen benoemen) Het is als in de zon kijken, je raakt bijna onmiddellijk verblind. Als je
echter met de rug naar de zon staat, verlicht ze heel de weg die voor je ligt.
Uniciteit: door datgene wat iemand niet kan onderscheidt hij zich van alle anderen…
Karma - karmische lessen :
Het begrip karma is controversieel. In feite kan je rationeel niet bewijzen dat er vorige levens
bestaan; maar ook niet dat ze niet zouden bestaan. Daarom, als we het hebben over karma,
betekent dit in de eerste plaats: het resultaat van het verleden en het effect daarvan.
HET TRADITIONELE BEGRIP KARMA: heeft vaak te maken met een mislukking. Men kan het
vergelijken met school; je bent gezakt voor het examen en moet dus nog eens terug naar de
Aarde. Het geeft de mogelijkheid om fouten die in vorige levens begaan zijn, te herstellen.
Karmische lessen zijn situaties en ervaringen die we tot nu toe nog niet geleerd hebben of
waar we ‘verkeerdelijk’ op hebben gereageerd; een les wordt slechts karmisch indien we
'gefaald' hebben. Is de les eenmaal geleerd en begrepen dan hoeft deze niet langer herhaald
te worden.
! Karma wordt door velen nog steeds als een soort straf gezien omdat men nog denkt in
termen van goed en kwaad. Je hebt iets gedaan wat niet goed was en dus heb je karma
opgebouwd. Karma dient afgewikkeld te worden daarom krijg je een (zware) les waardoor je
je straf weer vereffend. Het is heel belangrijk dat de mensheid leert zien dat het zo niet
werkt! Immers wie in termen van goed en kwaad blijft denken zal de 3 e dimensie nooit
overstijgen waardoor karma altijd een negatieve klank blijf houden.
Karma heeft met evolutie te maken, met het groeiproces van ons Wezen; het doorlopen van
steeds weer nieuwe zielen-niveaus, en dus steeds weer nieuwe 'lessen' en belevingen…
Karma geeft ook aan wat er in je persoonlijkheid en je manier van handelen ‘uitgezuiverd’
kan worden om je huidige leven beter te kunnen beleven, om jezelf beter te leren kennen en
anderen beter te leren begrijpen. (zie ook bij Lemniscaat / schema Levensloop)
Het is noodzakelijk dat wij ons eigen karma beleven en niet dat van anderen.
Maat: Een glas half gevuld met water, kan je bekijken als: het glas is half leeg, of dit glas is
half vol; en toch is het dezelfde inhoud. Dit verwijst opnieuw naar het beginsel dat de
werkelijkheid neutraal is en dat wij mensen een (waarde) - interpretatie hieraan kunnen geven.
Het maakt ook duidelijk dat mogelijkheden (talenten) hetzelfde zijn als beperkingen; enkel de
invalshoek is anders.
Een ander gegeven is de wetmatigheid van de Aarde: biologisch gezien behoren wij mensen,
nog steeds, tot de groep van de zoogdieren. Het is de 3 e straal (niveau 330 v) met al zijn
aspecten van driften, (oer) -reflexen (zoals de wet van het zelfbehoud bv.), die wij best wel
ernstig nemen als wij hier willen overleven en tot volheid van leven willen komen. Dat geeft
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ook als gevolg dat een mens x meter per seconde kan lopen, een welbepaalde spierkracht
heeft, een bepaald intelligentie niveau heeft, enz.
Daarbij is dit verschillende voor elk individu (ieder heeft zijn maat), in functie van ieder zijn
levensproject.
Maat heeft, ook weer, een universeel of collectief aspect en een individueel aspect. Ieder mens
heeft de opdracht om zijn Maat te vinden en te leven.
Verder zijn er nog een aantal algemene beperking zoals: tijd; alles op aarde, alles in dit leven
is tijdelijk; een tweede gegeven is ruimte, de aarde is een beperkte ruimte om te leven binnen
een eindeloos heelal… er is ook ieder zijn leefruimte, zijn psychische ruimte, enz.
▪ Gebreken… ermee leren leven, of, houden van hem / haar en dus zijn / haar gebreken er
maar bij nemen. Wat wij gebreken noemen is niet meer dan onze beperktheid en dus deel van
onze eigenheid.
Als het erover gaat dat wij, mensen, geen tekorten, geen fouten mogen hebben of maken dan
wordt het leven al snel een grote ballast. Een kind leert lopen met vallen en terug overeind
klauteren om opnieuw te proberen… hij /zij die kan mislukken is een grote winnaar…
Het gaat er zelfs niet om de 'fouten' van jezelf en van anderen er maar bij te nemen, het gaat er
wel om tot beminnen te komen zoals je echt bent, en zoals de ander nu is; want zoals we zijn zijn we volmaakt beminnenswaardig. Misschien ligt de uitdaging er wel in om te houden van
de 'onvolmaaktheid' (in de vorm) van de ander… Het gaat om het volledig aanvaarden van
jezelf, met alle aspecten, gaande van onze diepste oerlagen, driften en dergelijke tot onze
meest verheven spiritualiteit; het is het aanvaarden van het leven in zijn totaliteit. En toch
mogen wij niet berusten, ons verschuilen achter : "zo ben ik nu eenmaal" ; want dan verstard
de groei…
De bereidheid is een groot deel van het antwoord, als we telkens opnieuw bereid zijn dan zijn
we juist bezig. Het gaat dan over de bereidheid om te groeien, om Liefde te worden, om te
durven het leven in zijn totaliteit te omhelzen… het is ook de weg van denken naar danken.
Van Denken naar Danken, wil ook zeggen: twijfel niet te veel, niet te lang aan jezelf; de
twijfel is de symbolische invulling van Denken, vertrouwen is dan de invulling van Danken.
Mijn eigen ervaring van vergaande beperkingen in de prestatie (algemeen) en fysisch (doen) in het
bijzonder, heeft (o.a.) een beïnvloeding naar ZIJN in zich, waarbij “Aanwezig Zijn” en “Gelukkig
Zijn”, allebei een zeer merkwaardige / opvallende evolutie kennen.

Gebeurtenissen in verband met beperkt worden hebben een betekenis, en dit op verschillende
niveaus. Ook op het niveau van de Materie (de Aarde) is het principe van Oorzaak - Gevolg
of Actie - Reactie niet onbelangrijk.
In zijn totaliteit kan dit echter in twee tegenovergestelde richtingen gaan:
ONTGOOCHELING, VERBITTERING,

e.d. of INNERLIJKE - WEZENLIJKE VERDIEPING.

Een andere vorm van beperking noemen we grenzen. Er zijn territoriale grenzen (op
verscheidene niveaus) er zijn fysieke grenzen, lichamelijke grenzen (zoals de huidgrens) en
ook psychologische grenzen.
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Op het individuele vlak vertalen we grenzen dikwijls te eenzijdig in de zin van: opkomen voor
jezelf. Dit laatste, opkomen voor jezelf, kan nogal eens voor misverstanden zorgen, met alle
gevolgen van dien.
'Een grens is een potentiële gevechtslijn'. Zoals op het wezenlijke niveau goed en kwaad niet
bestaan, maar in de materie wel, zo ook met grenzen; op het wezenlijke niveau hoeven er
geen grenzen te bestaan.
Misschien loopt het fout door het feit dat de mensheid de niveaus door elkaar haalt (net zoals
heel het gebeuren van goed en kwaad), of gewoonweg dat we iets wat thuis hoort op één
niveau, toepassen op alle niveaus, hetgeen onvermijdelijk voor problemen zorgt.
Een illustratie: een paard doen we een tuig over het hoofd om het te berijden (in de hand te
houden, te sturen, te controleren), wanneer dit op de juiste manier gebeurt is dit op het niveau
van het dier perfect in orde; maar wanneer mensen elkaar proberen te 'overtuigen' krijg je
vaak een probleem… terecht; dit is niet het niveau (of de straal – trillingsgraad) van de mens.
Noot:
Daar waar generaties lang 'genieten' dikwijls een negatieve lading mee kreeg (mede vanuit een
religieuze ontsporing van macht, doemdenken en ook wel een tekort aan inzicht en wijsheid)
waardoor ieder 'goed' mens zich dan ook moest wegcijferen voor om het even wie, en om het
even wanneer, zien we nu een totaal andere collectieve trend. Op zich is dit een gewoon
evolutie gebeuren, waar een kans in ligt om heel wat ballast van het verleden op te ruimen, en
om collectief een belangrijke (groei)-stap te zetten. Maar we zien een intense (extreme?)
reactie op dit deel van ons maatschappelijk verleden, die mogelijks een nieuwe ballast gaat
vormen, maar dan in de tegenovergestelde richting. Het opkomen voor zichzelf, zo wordt de
nieuwe trend meestal genoemd, geraakt langzaam verziekt. De noodzakelijke evolutie of
ontwikkeling van individualiteit en egoïsme (de 3 e straal / kracht van het dier) verliest het
contact met de andere helft van dit aspect, namelijk de verbondenheid.
Voor degenen die de keuze willen maken, en die de moed en de kracht kunnen vinden, ligt
hier een grote en belangrijke uitdaging te wachten. Een uitdaging waar onze samenleving nood
aan heeft dat ze wordt opgepakt, nu!
En zoals het reeds eeuwen is, zijn er ook nu pioniers nodig die aantonen dat het kan, die de
weg als het ware verkennen en aangeven…

Een ander gegeven dat bepaald waarom het met grenzen (begrenzen) zo gemakkelijk fout
loopt is de neiging van de mens om alles op te splitsen. 'Alles is één'. E ÉNHEID , alles is
verbonden met alles; wij hebben echter bijna alles opgesplitst, en opnieuw, voor een aantal
niveaus is dit juist, maar voor sommige niveaus is dit een ramp ! Een illustratie van waar het
echt om gaat is 'kernsplitsing', hetgeen geleid heeft tot een wapen dat de aarde totaal kan
vernietigen. Hetzelfde geldt voor onze wezenlijke - en zielen -niveaus. Wanneer we daar gaan
'splitten' (grenzen trekken) verliezen we onze éénheid en riskeren we rampen te veroorzaken.
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LEVENSKLEUR

Kom open je ogen en zie in kleur
zwart wit geeft enkel sleur
laat al het "moeten" voor wat het is
de glimlach voorbij de ergernis
Weet je, telkens opnieuw komt de nacht
De sterren onthullen hun praal en pracht
De donkerte dompelt de aarde in haar sfeer
Toch hunker ik niet naar het licht van weleer
De sterren wijken voor het ochtendlicht
de aarde schrijft een nieuw gedicht
Onleesbaar door een zwart - of roze bril
maar wie het leest valt nooit nog stil
Wel, kom dan en blijf niet staan
Laat me een lach en een traan
en Wees en Leef en Weet en Zweef op de ademzee...
Marc Jacobs
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3. HET SPIEGELPALEIS
De aarde is een spiegelpaleis: ALLES IS WEERSPIEGELING VAN IETS OP EEN ANDER NIVEAU;
ELK DING - ELK ORGANISME - ELK LEVEN - IS AFSTRALING VAN EEN WEZEN OP EEN HOGER
NIVEAU.
Je zou kunnen stellen dat er een bewust en onbewust niveau van spiegelen bestaat; we kunnen
echter met beide op een bewuste manier omgaan. De bewuste vorm zijn vergelijkingen, ze
zijn als spiegels, die we ten alle tijden bewust kunnen bekijken. De onbewuste vorm is het
spiegelgebeuren tussen mensen, (maar ook dieren kunnen een spiegel zijn) de projecties, die
we echter vooral kennen in een beoordelende vorm. (zoiets als: de waarheid kwetst, of kijk
eerst maar eens naar jezelf vooraleer…)
Werken met spiegels, projecties en vergelijkingen kan echter heel verhelderend en helend
werken.

PROJECTIE:

Alles hoort bij elkaar op een niveau dat wij niet zien, achter alles leeft een andere dimensie;
de vierde dimensie. (Als illustratie: de “vlaklanders”, die slechts 2 dimensionaal kunnen
waarnemen; een ring gaat door hun vlakte waardoor zij een beweging merken van 1 punt dat
zich splitst en weer samenkomt. Zij zien slechts een gedeelte van de werkelijkheid.)
Spiegels stellen ons in staat om datgene wat wij rechtstreeks niet kunnen zien toch nog te
kunnen waarnemen, net zoals je je eigen aangezicht enkel in een reflecterend voorwerp of
substantie kan zien. Het is echter noodzakelijk om een vlakke spiegel te hebben; een holle of
bolle spiegel geeft beeldvervorming, een vertekend en onjuist beeld. Om helemaal zuiver te
kunnen spiegelen, moet de spiegel daarbij een ondoorlaatbare achterkant hebben; anders
vervloeien we met het spiegelgebeuren. Slechts dan bekomen we een juiste reflexie, die
groeikracht in zich draagt. (een straal wordt gestuurd die de spiegel terugkaatst)
Projecties brengen dan weer dikwijls schaduwaspecten in het licht; projectie bevind zich
op het 330v niveau; we maken ons een idee en herkennen dit dan overal, bv. eenzaamheid,
"ik zie dan velen die eenzaam zijn"; of angst treedt op de voorgrond en spoedig kan alles
bedreigend zijn. Maar ook alles wat we in onszelf 'bevechten', niet kunnen toelaten, gaan we
bij anderen bekritiseren of verwijten. We projecteren ons innerlijk 'gevecht' of conflict op
degenen die dit bepaald aspect wel kunnen toelaten.
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Een andere belangrijke invulling ivm projecties is de verwijzing naar ieder zijn levens project.
Vergelijkingen kunnen een aantal diepere lagen onthullen; de wonderen van het leven; zij
houden dikwijls een antwoord in betreffende Zin - vragen.
Leerzame vergelijkingen of de bewuste spiegels, vinden we bv. terug in de NoordAmerikaans Indianencultuur, die veel gebruik maken van 'de spiegels der natuur' en vooral
dan van de dieren. Zij zagen hoe in de aspecten van de dieren een kracht, een les of een gids
woont of verborgen zit.
Dieren hebben zeer belangrijke functies én taken. Naast het in stand houden van heel de
ecologische kringloop, spiegelen zij ons elk een specifieke wijsheid, en kunnen zij een
helende invloed hebben op de mens. Ook in de heel concrete vorm kunnen we de helende
invloed van dieren zien; bv. honden als reddingswerkers, of als blindengeleidehond.
Een concrete, eenvoudige illustratie, van de diepgang van vergelijkingen:
"Zoals de regen de aarde overspoeld, zo overspoeld het gevoelsleven mijn Ziel."
Regen en Aarde, twee elementen van de vruchtbaarheid, maar enkel als ze worden verenigd
met - de Zon, licht / in het bewustzijn brengen / en warmte / met Liefde - komt er groei. Door
de Liefde brengt 'over-spoeling' groei.
Ook andere culturen hadden in het verleden reeds een soortgelijke wijsheid; het is niet
toevallig dat de oorspronkelijke Krijgskunsten (martial arts) veel van hun inspiratie haalden
uit het dierenrijk. Dikwijls werden deze vechttechnieken door monniken of dergelijke
leefgemeenschappen ontwikkeld. Zij hadden aandacht voor een aantal spirituele aspecten van
het leven en namen de tijd om 'te kijken' hoe andere wezens (levensvormen) zich
verdedigden. De vergelijkingen uit het dierenrijk brachten technieken én filosofieën tot stand
die nu nog steeds efficiënt en zeer waardevol blijken te zijn.
SPIEGELSCHRIFT:

Projectie is Straalkracht (mannelijk) - Spiegelschrift is Schaal - weerkaatst (vrouwelijk)
Spiegelschrift lezen vereist, net zoals een zuivere spiegel, enkele voorwaarden, willen we er
juiste en ondersteunende informatie uithalen. Wanneer je een tekst voor een spiegel houdt, en
je wil deze lezen, is het nodig om de lettertekens 'om te keren'. We dienen ook in omgekeerde
richting te lezen. Spiegelschrift is dus het ontcijferen van wat anderen ons tonen, ons laten
zien, doorheen gedrag, woorden (het kan hier ook om kritiek en verwijten gaan), 'gewoonten',
enz. Deze ontcijferde boodschappen vertellen ons iets over onszelf, en kunnen in een aantal
gevallen waardevolle informatie bevatten.
Belangrijk bij projectie en spiegelschrift is bewust worden dat wij niet zijn wat wij zeggen en
denken over onszelf. Wat wij zeggen en denken over onszelf is enkel maar een beeld, dat
ieder al denkend (of nadenkend!) vormde van zichzelf. (Is dit zelfbeeld eerder positief of
negatief ?)
"Het is een dia die ik van mezelf maakte en die ik voor deze gelegenheid projecteer op het
scherm van de anderen en van mezelf". Eveneens belangrijk is bewust worden dat iedereen nu
iets anders begrepen heeft. Elk woord heeft immers een andere gevoelswaarde bij iedereen.
Redenerend is het zo moeilijk iets van jezelf over te brengen; maar we kunnen er wel in
'voeling' mee komen.
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4. VAN BEDELENDE NAAR ADELENDE LIEFDE
LIEFDE VANUIT DE PERSOONLIJKHEID, DE 3e STRAAL < of >
LIEFDE VANUIT HET WEZEN, VANUIT DE ZIEL, DE 4e STRAAL
Wanneer een aantal aspecten van alles wat tot nu toe gezegd is, zich beginnen te integreren,
dan is het 'logisch' gevolg, dat het beleven van Liefde steeds meer in de adelende sfeer terecht
zal komen… Adelen heeft met ontmoeten - bevrijden - bevruchten te maken; het is de Liefde
vanuit de persoonlijkheid laten groeien naar Wezenlijke Liefde.
Een mooie en veelzeggende uitdrukking van Kahlil Gibran hierover: (het heeft ook iets
universeel, dat voor alle relaties van belang is…)
DRINK ELKAARS WIJN, MAAR DRINK NIET UIT DEZELFDE BEKER.
dit wil zeggen : deel het leven met je geliefde, maar leef wel je eigen leven.

VERBONDEN MET ANDEREN, DE ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.
Wanneer we er toe komen om op een niet oordelende manier (de polariteit aanvaardend) in
het leven te staan, zullen wij als vanzelf deze houding ook naar andere toe aannemen. We
zullen de andere niet meer gaan oordelen; want uiteindelijk, wat valt er te oordelen ? Het is
natuurlijk zo dat men in naam van de Liefde niet over zich heen moet laten lopen, want dan is
er met de Liefde voor zichzelf ook wat aan de hand. Er zijn daarbij ook de aardse
wetmatigheden, die we best ernstig nemen ! (zie ook bij zin van beperkingen) Wat hier
bedoeld wordt is het niet oordelen over de wezenskern van een mens, over zijn zoektocht, zijn
taak of project in dit leven. Slechts dan kunnen we pas echt in contact komen met de ander en
wordt verbondenheid een levend iets. Slechts dan kunnen we van iemand gaan houden zonder
voorwaarden te stellen.
4. A) LIEFDEVOL DENKEN
Liefdevol denken verruimt onze kijk, ons zicht op het leven; en een ruim zicht geeft inzicht.
Zoals door de lens van een fototoestel het ganse landschap wordt opgenomen en op een
'negatief' (filmrol) gezet (spiegelbeeld) - en dit negatief kunnen ontwikkelen om nadien de
foto te kunnen zien; zo komt de Heelheid door ons brandpunt naar de Aarde.
(een brutaal iemand zou wel eens een zacht innerlijk kunnen zijn, maar die o.a. om zichzelf te
beschermen toch een brutale houding aanneemt)
Er mag geen stofje op de lens zitten, m.a.w. het kruispunt moet vrij - open zijn, =
=



GEEN IDEE OVER MEZELF, GEEN INVULLING AAN WIE IK DENK TE ZIJN

het is beelden en overtuigingen loslaten…
Door deze lens kan men zowel naar de Heelheid als naar de Aarde kijken.
DE MENS IN ZIJN VOLLE KRACHT IS DE MENS DIE DIT PUNT BEREIKT.

Wanneer we bewust worden, bewust zijn, van dit aspect van de werkelijkheid, zal ons denken
veranderen, hetgeen langzaam ook onze mentaliteit en onze levenshouding zal gaan
beïnvloeden.
Wezenlijke groei is gericht op een doel dat zin geeft aan het Geheel. Ware filosofie zoekt naar
de zin van het Geheel; maar antwoorden komen pas wanneer we ons niet beperken tot wat het
verstand kan 'vatten'… ook dat is Liefdevol denken.

Mysteries van het Leven

27

FIG. LIEFDEVOL DENKEN

EEN DAAD WAARIN DE HEELHEID AANWEZIG KOMT; AANWEZIG ZIJN… "MIJN WEZEN IN MIJN DADEN".
HEELHEID KOMT IN DE VEELHEID, DAT IS LIEFDE.
440 v is ook authentiek zijn; het zuivere denken, het zuivere beslissen.
440 v is het individuatie proces; het is de wende en de wende-crisis.
Hoe kunnen wij het 440 niveau herkennen en bereiken ?
Dit is het niveau zonder tegenstrijdigheden: (er is geen 'strijden' meer)
-

Het is een toestand van genieten; niets meer hoeven te bewijzen = jezelf mogen zijn.

-

Het is het niveau van de vrede, vreugde en vrijheid. (de 3 V 's)

-

Niet (meer) vergelijken.

-

vertrouwen; overgave. (openheid naar boven)

-

mildheid; niet meer oordelen.

-

erkennen; de Heelheid in de Veelheid ontdekken. (bv. in onze kinderen, in je baas, enz.)

-

bewonderen; dit is de Eenheid in alles herkennen; het Wonder van het Leven zien…
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Een kind wordt geboren, een wezen daalt vanuit de Heelheid neer naar de Aarde, de wereld
van de Veelheid. Dit wezen heeft alles in zich en dit in een eigen, unieke structuur en vorm;
maar deze kleine mens is in het begin totaal afhankelijk van anderen (zijn ouders meestal) om
te kunnen overleven. Zo een afhankelijkheidspositie leidt onvermijdelijk tot angst wanneer de
nodige overlevingselementen onvoldoende ingevuld worden. Op een dieper niveau kan je ook
zeggen dat deze angst ontstaat wanneer de overlevingselementen onvoldoende aanwezig zijn;
want het gaat hierbij niet uitsluitend over het lichamelijke overleven, maar eveneens, en even
invloedrijk, over psychische- en gevoels- elementen, zoals geborgenheid en menselijke
warmte, welkom zijn en levensruimte. Hier situeert zich ook de behoefte en de drang om 'er
bij te horen' of aanvaard te worden, en dieper liggend de behoefte en de noodzaak om bemind
te worden, en anderen te mogen beminnen.
In onze cultuur (en in vele andere culturen, en in mijn visie en beleving) heeft het één en
ander een 'eigenaardige' evolutie doorgemaakt; hetgeen zich uiteraard ook laat gelden in het
opvoeden van onze kinderen. Iets over deze evolutie:
Vanuit een 'beheers-reflex', die niet noodzakelijk negatieve wortels heeft, en / of in de naam
van de Liefde, heeft de persoonlijke vrijheid en de eigenheid van een mens serieuze klappen
gekregen; we maken een 'beeld' van anderen en daar moet die ander dan aan beantwoorden,
verwachtingen alom, invullingen… (we doen dit ook met onszelf, maar misschien wel om er
bij te mogen horen!, maar ook vanuit een ideaalbeeld) Als de ander dáár aan voldoet, dan
kunnen wij er van houden, zo niet dan verwerpen we die ander, al of niet definitief. Dit is zeer
duidelijk in onze manier van opvoeden te merken: wanneer een kind 'braaf' is ( = doet wat men
als ouder, leraar, enz. denk dat het moet doen - of wil dat het doet) krijgt het complimentjes,
een beloning… dan wordt het graag gezien. Maar een 'stout' kind wordt meestal afgesnauwd,
krijgt straf (hetgeen dikwijls eigenlijk een wraakactie is) en wordt niet meer graag gezien.
Hier vinden we een belangrijke oorsprong van bedelende liefde: het kind zal van alles gaan
doen voor anderen, iedereen ter wille zijn, enz. want "anders houden de anderen misschien
niet meer van mij". Dit leidt tot het gevoel en de overtuiging van dit kind, dat het niet om
"mij" gaat; het gaat niet om het wezen van dit kind. (algemeen -om het wezen van een mens)
Dit brengt verdriet. Dit heeft met Adelende Liefde niets meer te maken, dit is andere onder
controle houden, bezitten (mijn man of vrouw; mijn kinderen; mijn vrienden; enz.) Dikwijls
gieten we deze visie of houding dan nog in termen of omschrijvingen, die algemeen aanvaard
worden en die we ook weer opsplitsen in positief & negatief; zoals: ondankbaarheid, ontrouw,
egoïsme, … het tegenovergestelde zullen we als waarde naar voor schuiven en dikwijls aan
onze kinderen doorgeven (opdringen?) zodat de volgende generatie met dezelfde 'ballast' in de
problemen dreigt te komen.
Als volwassenen zitten we dan met deze kwetsuur die zich kan uiten in patronen, in een
levenshouding en een specifieke mentaliteit.
Mede vanuit ieders uniciteit, is het echter zo belangrijk om, zeker als kind, 'gezien' te worden;
"zie mij - en zie mij graag!" Het oordelen en de beheersreflex zitten het kunnen zien van het
wezen (het aanwezig komen) in de weg. Liefde kan echter de helende kracht zijn om dit te
herstellen… Maar als volwassenen moeten wij, wat dit betreft, niet meer (totaal) afhankelijk
zijn van de anderen. Jezelf echt graag gaan zien; "ik - die mij zie, die mij graag zie". Daar ligt
het begin om de Adelende Liefde te laten ontluiken.
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Hoe kom je er nu toe, jezelf graag te zien ?
Liefde begint daar waar jij jezelf aanvaardt zoals je bent,
daar waar ruimte is om te worden wie jij werkelijk bent,
daar waar je geen beeld meer moet in stand houden,
daar waar het oordelen stopt…want wat is er te oordelen ?…
één - ieder is volmaakt beminnenswaardig zoals hij / zij is.
Als ik de weg kernachtig omschrijf, zou ik zeggen:
ONTDEKKEN - ONTMOETEN - OMHELZEN
ONTDEKKEN - het wonder van het leven ontdekken, waar jij deel van bent; zo kan je jezelf

en de ander beginnen te ontdekken. Het wonder van het leven heeft talloze facetten, het is een
nooit eindigende tocht en dus ook nooit saai of vervelend. Eén van die facetten is de nacht, het
donkere - onze schaduwzijde en ons onbewuste. Alzo ontdek en verwerf je ook de nodige
inzichten die tot bevrijding en geluk leiden.
ONTMOETEN (aanvaarden) - is stoppen met oordelen om uiteindelijk, al wat is, bestaansrecht

te kunnen geven.
Aanvaarden: aan – varen, aan het varen gaan; met een boot op de rivier varen,
het is in de stroom van het leven varen.
We zeggen ook: vaar – wel; het is iemand een 'goede vaart' in het leven wensen.
OMHELZEN - is integreren, er steeds dichter bij komen om er dan oprecht van te gaan

houden.
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4. B) LIEFDEVOL LEVEN
LEVEN IN DE STROOM VAN DE LIEFDE
Wanneer het Liefdevol denken voldoende eigen gemaakt is, komt de volgende stap bijna als
vanzelf, namelijk Liefdevol te gaan leven. Enkele punten ter ondersteuning:
1) Het 'tweede kans' principe: (hij die kan mislukken… zie bij onlustgevoelens)
uiteindelijk doorheen tekorten, vergissingen… groeien, jezelf worden; dit geeft een (innerlijk)
vredig gevoel, waardoor je jezelf r - echt in de ogen kan kijken.
2) Leven zonder te veroordelen:
Levend Zijn heeft te maken met in contact zijn met je Ziel, leven vanuit je Ziel.
Het Hart noemt men de zetel van de Ziel. Zoals het hart onophoudelijk 'pompt' om het
lichaam in leven te houden, zo ook is de Ziel voortdurend 'actief ' maar dan vanuit een andere
dimensie, vanuit de eeuwigheid en de oneindigheid.
Dit is een punt waar de Heelheid in de Veelheid komt; een punt waar de mens - Mens wordt,
brug tussen de 2 werelden. De Mens, zich bewust van de goddelijke vonk in alles en
iedereen, heeft de behoefte niet meer om over het wezenlijke nog te oordelen en laat
zich door de levensstroom naar zijn bestemming voeren, en geniet van de reis. Zonder
inspanning ontmoet hij het wezen bij elke ontmoeting. Liefde is dan zo evident als
ademen…
Geluk is leven zonder gefrustreerd te zijn.

(een frustratie is een onlustgevoelen vanuit een niet aanvaarde onmacht; een aanvaarde
onmacht laat ons toe om fouten te maken, om beperkingen te kunnen aanvaarden)

Jezelf aanvaarden zoals jij bent, echt en authentiek, lost frustratie op, daar begint Geluk.
Gelukkig zijn is bij je wortels komen; hetgeen ook tot vrijheid leidt; en niet in het minst de
vrijheid om voluit te durven leven, om voluit te durven genieten, om voluit te durven zijn…
De mens, relatie van geest en lichaam, relatie van Ziel en Materie; gelukkig zijn begint bij het
evenwicht tussen beiden, het is leven op het kruispunt van jouw Ziel met de Werkelijkheid.
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KERNUITDRUKKINGEN - gedachten of mijmeringen ter inspiratie voor elke dag.

* Als de Zon altijd schijnt, krijg je een woestijn
* alles is ENERGIE - alles heeft Zijn eigen energie
* Authentiek zijn verlost mij van angst - angst is illusie
* Het ene erkennen - één worden met het ene , maar dan moet ik de velen loslaten
* Relativeren is in relatie brengen met het geheel
* Afstand nemen geeft mogelijkheden tot oplossingen
* Genieten is frustratieloos bestaan;
- frustratie is een onlustgevoelen vanuit een niet aanvaarde onmacht
* Zolang ik wil beheersen ben ik slaaf
* Het denken maakt goed en kwaad - de werkelijkheid is neutraal
* MORAAL is: functionele afspraken
* Kennis doordrenkt met Liefde wordt wijsheid
* Alles hoort bij elkaar op een niveau dat we niet zien; er zijn geen verschijnselen zonder
betekenis
* Je komt nooit al denkend bij de kern van het leven
* HET VERLEDEN ALS VOEDINGSBODEM
DE TOEKOMST ALS INSPIRATIEBRON
HET HEDEN ALS HET EEUWIGE NU

* Moge de huidige dag een overgang zijn van de som der ervaringen van gisteren naar een
hoger ervaringsniveau van morgen
* Zonder Aards verdriet vind ik de Hemel niet - Verdriet neutraliseert woede
* een Ogenblik : een blik in het oog . . .
wanneer iemand je in je ogen kijkt met Liefde, voelt het aan alsof de eeuwigheid er is;
toch is een ogenblik slechts enkele seconden…

* De toekomst laat zich zomaar niet doorgronden, misschien hoef ik enkel maar te weten:
“blijf verbonden”
* Emotie is het hart van het voelen
* Aan een depressie zit een verwachting aan de voorgrond
* Een groot winnaar is hij die kan mislukken
* Overtuigen: een tuig over iemand leggen
* We zijn te ongrijpbaar om ons te laten grijpen door begrippen
* Wacht niet met gelukkig zijn tot je volmaakt bent, je bent volmaakt als je gelukkig bent
* Elke reis, hoe kort of hoe lang, begint met één enkele stap...

