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Kerstnacht

Mijn Hart gevuld met Vreugd.

Ondanks de siddering rondom.

Verstomd de vragen of  het deugt,

Het Lichtekind zegt: KOM.

Want Christus Is vóór mij.

Genezer van alle vrees en pijn.

Wie kan er dan nog tegen zijn?

Hij heeft de angel uit gehaald.

Deze nacht is ‘t Lichtekind in mij gedaald.

Strijder van de strijdloze strijd,

ontwapend in Zijn Glorievolle Schoonheid.

Onbevreesd sla ik gade het tumult….

De mooi verpakte leugen, in nevelen gehuld.

U roept mij, mag ik U horen.

Ik Ben die Ik Ben, uit Eeuwigheid geboren.

De wereld is ‘t niet gewend.

Zij voelt nochtans geen barenswee.

De Aarde Moeder heeft U wel herkend.

Vanuit Haar oneindige Liefdeszee,

stoot Zij met kracht uit Hare Schede,

de vliezen en het vruchtenwater.

En met Haar Ogen ziet zij lede,

het grijpen en ‘s werelds goud geklater.

Onwetend draait de wereld nog ‘t wiel in ‘t rond.

Zuigend aan lege borsten met onlesbare mond...

En toch:

De rups ontpopt zich als een vlinder

van weerstand en druk ondervindt zij geen hinder

op vrije vleugelen van Licht

wiekt zij naar het meest verheven vergezicht.

Laat vloeien Haar Liefde over ‘s werelds akker

zo rijk, zo zoet, zo teder en volmaakt

en zegt:

Stil maar, wacht maar, ‘t is nog maar even

dan zal Alles door Haar Liefde worden aangeraakt....

Lydia  Schaap
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Wonderbaarlijke Sterfbedvisioenen

Rudolf H. Smit

In het verlengde  van het onderzoek

naar bijna-doodervaringen (BDE) ligt

het onderzoek naar de zogenoemde

sterfbedvisioenen.  Dat fenomeen

krijgt steeds meer aandacht, want de

overeenkomsten met de BDE zijn op

zijn minst opvallend. Laat ik dit be-

lichten aan de hand van twee erva-

ringen zoals die opgetekend zijn in de

boeken van Peter Fenwick: The Art of

Dying, en Chris Carter: The science

of the Near-Death Experience, en

waaruit blijkt hoe bijzonder indru-

kwekkend deze visioenen kunnen

zijn, ook voor de fysiek aanwezigen in de sterfkamer. Zo ver-

telt Fenwick in The Art of Dying over de volgende casus:

‘In 1968 was de moeder van Sheena Harden erg ziek. Op een

nacht toen haar ziekte op zijn hoogtepunt was, zag zij aan het

voeteinde van haar bed iemand staan. Het bleek haar vader te

zijn, die echter kort daarvoor was overleden. Hij glimlachte

naar haar. Ze wilde met hem meegaan en trad aldus uit haar

lichaam, maar haar vader schudde zijn hoofd en liet weten dat

het haar tijd nog niet was. Maar dat als haar tijd wel kwam hij

er zou zijn om haar te halen.

Welnu, tien jaar later, in januari 1978, lag de moeder van

Sheena Harden weer in het ziekenhuis, erg ziek na een zware

operatie.

Sheena: “Toen ik haar op een middag opzocht begon ze te

praten over wat ik moest doen nadat ze was heengegaan. Ik

vroeg haar waar ze dan heenging. Haar antwoord was: ik ga

dood. Immers, haar hele familie was haar die middag komen

bezoeken – en daarmee bedoelde ze haar moeder, haar broer

en haar zuster die echter allemaal gestorven waren in de acht

jaren daarvoor.  En die hadden gezegd dat ze nú op haar

wachtten in de hemel en dat het dus tijd voor haar was om te

gaan. Haar vader, die er kennelijk ook was, had haar opnieuw

beloofd dat hij haar zou komen halen. Ze beschreef hen staan-

de in een halve cirkel rondom haar bed en ze zagen er allemaal

heel gelukkig uit. Blijkbaar vond ze het heel fijn ze allemaal

weer te zien.

Natuurlijk was ik hierover een beetje van slag, maar ik

nam er tegelijkertijd niet veel notitie van. Mijn vader had kort

daarvoor de doktoren gevraagd hoe het met haar was, en die

beschouwden haar als zijnde aan de beterende hand (“on the

mend”) en hoewel haar herstel langzaam zou gaan, was ze be-

slist buiten levensgevaar.  Maar… mijn moeder stierf plotse-

ling in de vroege uurtjes van de volgende dag.’

Hier volgt een casus zoals beschreven in het boek van Chris

Carter en die afkomstig is van twee verpleegkundigen die de

casus van nabij hadden meegemaakt (in mijn vertaling):

‘Su, een oude en statige Chinese dame ontving toegewijde

verzorging van haar dochter Lily. Beiden waren Boeddhist en

aanvaardden dat moeder Su termi-

naal was. “Ik ben 93 jaar en heb een

goed leven gehad”, zei ze, “ik ben

nu lang genoeg geweest op deze

Aarde.” Ze droomde vaak over haar

echtgenoot die enkele jaren daarvoor

overleden was. “Ik zal gauw bij hem

zijn,”zei ze.

Maar op een dag leek ze wat ver-

baasd. “Waarom is mijn zuster bij

mijn man?” vroeg ze, “Ze roepen me

allebei om te komen.”  “Is uw zuster

dan dood”, vroeg één van de twee

verpleegkundigen. “Neen, ze woont

nog steeds in China”, antwoordde ze, “ik heb haar in jaren niet

gezien!”

Toen de zuster dit vertelde aan dochter Lily was die hoge-

lijk verbaasd en in tranen. Ze zei: “Mijn tante in China stierf

twee dagen geleden. We besloten dit niet aan moeder te vertel-

len – haar zuster had dezelfde soort kanker. Het was een heel

pijnlijke dood; ze leefde in een afgelegen dorpje waar geen

goede medische voorzieningen beschikbaar waren.

We wilden onze moeder niet van streek brengen, omdat ze

zelf zo ziek is.”

Toen de moeder op de hoogte werd gebracht van de ziekte

en dood van haar zuster, glimlachte ze en zei: “Nou begrijp ik

het”. Ze stierf drie weken later – in vrede.’

Ter afsluiting nog een verhaal dat werd verteld aan de beroem-

de psychiater Elizabeth Kübler-Ross:

Het betreft de casus van een Amerikaans-indiaanse vrouw die

op een weg werd aangereden. De automobilist die het gedaan

had, reed door en liet de vrouw dus voor dood langs de weg

liggen. Een andere automobilist stopte wel voor haar, en kon

nog enkele woorden met haar wisselen. Zij vroeg hem naar het

reservaat te gaan naar haar moeder om te vertellen wat er met

haar was gebeurd. Ze zei er ook bij dat ze haar vader had ge-

zien – kennelijk had zij een sterfbedvisioen gehad. De vrouw

overleed, en nadat een ambulance haar lichaam had opgehaald,

reed de man honderden kilometers om, naar het reservaat om

de moeder van de aangereden vrouw te vertellen wat er was

gebeurd. Hij hoorde toen van de moeder dat juist die ochtend

haar echtgenoot, dus de vader van de aangereden vrouw, ook

plotseling overleden was…

De aangereden vrouw had dat onmogelijk kunnen weten…

Deze ontroerende verhalen zijn veelzeggend en bieden veel

troost. Ze kunnen niet zonder meer worden afgeschreven als

hallucinaties van een stervend brein, zoals maar al te graag

wordt beweerd door mensen die hier niets van willen weten.

* * *

*
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Woord Vooraf

Waarde lezers, hiermee het winternummer 2010.

Door onverwacht snel ontvangen kopij, ondanks het verla-

te herfstnummer, kon ook deze uitgave weer samengesteld

worden. Nogal wat van elkaar verschillende artikelen, zo op

het eerste oog, maar toch alle van “het universeel religieuze”

getuigend en van “er is méér tussen hemel en aarde”. Het zijn

er, met inbegrip van gedichten, zestien.

Maar dan … deze zestien kwamen uit tien schrijvershan-

den. Meerdere artikelen dus van dezelfde auteur (m/v).

Mogen we nog eens een oproep plaatsen met de bedoeling

van méérderen, VKK’ers of niet, een bijdrage te mogen ont-

vangen? Dat hoeven geen lange of “geleerde” artikelen te zijn.

Kort en vanuit het hart (zie bijvoorbeeld het zomernummer

2010) is zeker ook welkom.

Over de artikelen in dit nummer hoeven we hier niet uit te

weiden. Leest u ze maar, op een rustig moment, en bepaalt u

zelf maar wat ze u te zeggen hebben.

Dit winternummer is geen themanummer “Kerstmis”. Toch

willen we niet nalaten onze kerstwens 2010 uit te spreken. We

doen dat met een ingezonden vers van (mevrouw) Paul van

Rooijen, (bestuurs)lid van- en subdiaken in de kerkgemeente

Den Haag, met dank aan haar:

Moge ons leven zijn als vlinders,

getransformeerd

in veelkleurigheid en vrijheid.

Moge de gouden verbindingen

van het levensweb dat ons draagt,

voor ieder gaan stralen.

Moge de ongevormde duisternis,

de potentie van de ruimte zelf,

allen verbinden

met het Licht dat aan haar ontspringt.

Moge jij gelukkig en in vrede zijn.

Paul van Rooijen

***

Dan ook nog even het volgende:

We ontvingen weer vier exemplaren ‘Reflectie’ terug met

de mededeling: verhuisd. Maar de adreswijziging van die

abonnees ontvingen we nooit. Geeft u ze nog door aan het re-

dactieadres van ‘Reflectie’? (zie colofon, pagina links)

Mocht u als niet-lid VKK uw abonnementsgeld (17,50)

voor 2010 nog niet voldaan hebben, wilt u dat dan spoedig

doen op het banknummer van de penningmeester VKK. Zie

colofon.

Ten slotte dan nog dit: mogen we veel kopij ontvangen,

van wie dan ook, voor ons voorjaarsnummer 2011 ?

Sluitingsdatum kopij > 5 februari 2011.

Het voorjaarsnummer verschijnt dan begin april 2011.

Frits  Moers,

eindredacteur.

Bisschopsconsecratie, een terugblijk
en een dankwoord

X Gert Jan van der Steen

Op 19 september 2010 zijn Jean-Marc Warnon en ikzelf ge-

consacreerd tot bisschop in de Vrij-Katholieke Kerk. De

plechtigheid vond plaats in de Sint Gabriëlkerk te Amsterdam.

In dit artikel wil ik een persoonlijk verslag geven, mijn diepe

dank uitspreken en enkele gedachten wijden aan de toekomst.

Kenmerkend voor deze dag was voor mij de grote harmo-

nie waarin alles plaatsvond en de geestelijke atmosfeer die

zich gaandeweg opbouwde. De geestelijkheid in het hoogkoor

functioneerde als één geheel, waarin Jean-Marc en ik eenvou-

dig werden opgenomen.

In de voorbereidingsperiode werd ik vrijgehouden van elke

bemoeienis, zowel landelijk als in Zwolle. Het voelde wonder-

lijk om je met niets te hoeven bemoeien, terwijl je omgeving

zó betrokken is. De innerlijke voorbereiding zelf valt niet te

plannen, die overkomt je. Het is dan een weldaad om je vrij te

kunnen voelen.

Bij aankomst in het kerkgebouw werd ik verrast door de

vele aanwezigen, het koor van de kerkgemeente Zwolle, liefst

zes bisschoppen en andere geestelijken uit allerlei landen.

Het rituaal heeft zijn eigen logica. De transformatie tot bis-

schop gaat stap voor stap. Eerst de ondervraging, dan de be-

noeming van taken, de beloftes, de wijdingslitanie, het Veni

Creator met de ontroerende handoplegging van alle bisschop-

pen, de uitrusting voor de bisschoppelijke functies: het zege-

nen van handen en hoofd met gewijde olie, het zegenen van

staf, ring en borstkruis, de overhandiging daarna, ook van de

mijter; het tonen aan de kerkprovincie, de rondgang met het

door mij zo geliefde Te Deum. Alles met een benadering van

en een aanroeping van de Heilige Drievuldigheid.

Verrassend was op het eind het “Ad multos annos”. De er-

varing is alsof je een zee oversteekt en aan de andere kant ver-

welkomd wordt. De eindprocessie was een waar feest, met

daarna felicitaties in de kerk en een fotosessie, ter vastlegging

voor de eeuwigheid.

Tijdens de receptie werden mooie en lieve toespraken ge-

houden. Het koor zong nogmaals. Er waren zoveel gelukwen-

sen en cadeaus dat ik tijd en handen tekort kwam.

Pas later heb ik, samen met echtgenote Annette en dochter

Rozemarijn, de cadeaus uitgepakt. Dat waren ontroerende mo-

menten. Zeker toen we het boek van de kerkgemeente Zwolle

openden: zoveel bijdragen, zo origineel, zo hartverwarmend.

Ook een voor mij onbevattelijk groot geldbedrag kwam la-

ter binnen, vanuit de kerkgemeentes, de synode en van kerkle-

den. Er waren felicitaties, cadeaus, bloemen en toespraken.

Ook vele schriftelijke felicitaties. Zoveel dat het mij niet mo-

gelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken.

Veel dank wil ik zeggen aan XMaurice, mijn consecrator,

XPeter die mij begeleidde, de andere bisschoppen, de drie ce-

remoniemeesters Frank Kouwe, Christiaan de Moraaz en Piet

Standaar, die zich voortreffelijk van hun taak kweten, mijn

“paranimfen” Wies Kuiper en Carla Brinksma, organist Ewout

de Haan, de vele andere geestelijken, kerkleden en alle andere

aanwezigen.

Aparte dank wil ik geven aan de koorleden voor hun bij-

drage, evenals aan dirigent Piet Vessies.
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Wonderbaarlijke Sterfbedvisioenen

Rudolf H. Smit

In het verlengde  van het onderzoek

naar bijna-doodervaringen (BDE) ligt

het onderzoek naar de zogenoemde

sterfbedvisioenen.  Dat fenomeen

krijgt steeds meer aandacht, want de

overeenkomsten met de BDE zijn op

zijn minst opvallend. Laat ik dit be-

lichten aan de hand van twee erva-

ringen zoals die opgetekend zijn in de

boeken van Peter Fenwick: The Art of

Dying, en Chris Carter: The science

of the Near-Death Experience, en

waaruit blijkt hoe bijzonder indru-

kwekkend deze visioenen kunnen

zijn, ook voor de fysiek aanwezigen in de sterfkamer. Zo ver-

telt Fenwick in The Art of Dying over de volgende casus:

‘In 1968 was de moeder van Sheena Harden erg ziek. Op een

nacht toen haar ziekte op zijn hoogtepunt was, zag zij aan het

voeteinde van haar bed iemand staan. Het bleek haar vader te

zijn, die echter kort daarvoor was overleden. Hij glimlachte

naar haar. Ze wilde met hem meegaan en trad aldus uit haar

lichaam, maar haar vader schudde zijn hoofd en liet weten dat

het haar tijd nog niet was. Maar dat als haar tijd wel kwam hij

er zou zijn om haar te halen.

Welnu, tien jaar later, in januari 1978, lag de moeder van

Sheena Harden weer in het ziekenhuis, erg ziek na een zware

operatie.

Sheena: “Toen ik haar op een middag opzocht begon ze te

praten over wat ik moest doen nadat ze was heengegaan. Ik

vroeg haar waar ze dan heenging. Haar antwoord was: ik ga

dood. Immers, haar hele familie was haar die middag komen

bezoeken – en daarmee bedoelde ze haar moeder, haar broer

en haar zuster die echter allemaal gestorven waren in de acht

jaren daarvoor.  En die hadden gezegd dat ze nú op haar

wachtten in de hemel en dat het dus tijd voor haar was om te

gaan. Haar vader, die er kennelijk ook was, had haar opnieuw

beloofd dat hij haar zou komen halen. Ze beschreef hen staan-

de in een halve cirkel rondom haar bed en ze zagen er allemaal

heel gelukkig uit. Blijkbaar vond ze het heel fijn ze allemaal

weer te zien.

Natuurlijk was ik hierover een beetje van slag, maar ik

nam er tegelijkertijd niet veel notitie van. Mijn vader had kort

daarvoor de doktoren gevraagd hoe het met haar was, en die

beschouwden haar als zijnde aan de beterende hand (“on the

mend”) en hoewel haar herstel langzaam zou gaan, was ze be-

slist buiten levensgevaar.  Maar… mijn moeder stierf plotse-

ling in de vroege uurtjes van de volgende dag.’

Hier volgt een casus zoals beschreven in het boek van Chris

Carter en die afkomstig is van twee verpleegkundigen die de

casus van nabij hadden meegemaakt (in mijn vertaling):

‘Su, een oude en statige Chinese dame ontving toegewijde

verzorging van haar dochter Lily. Beiden waren Boeddhist en

aanvaardden dat moeder Su termi-

naal was. “Ik ben 93 jaar en heb een

goed leven gehad”, zei ze, “ik ben

nu lang genoeg geweest op deze

Aarde.” Ze droomde vaak over haar

echtgenoot die enkele jaren daarvoor

overleden was. “Ik zal gauw bij hem

zijn,”zei ze.

Maar op een dag leek ze wat ver-

baasd. “Waarom is mijn zuster bij

mijn man?” vroeg ze, “Ze roepen me

allebei om te komen.”  “Is uw zuster

dan dood”, vroeg één van de twee

verpleegkundigen. “Neen, ze woont

nog steeds in China”, antwoordde ze, “ik heb haar in jaren niet

gezien!”

Toen de zuster dit vertelde aan dochter Lily was die hoge-

lijk verbaasd en in tranen. Ze zei: “Mijn tante in China stierf

twee dagen geleden. We besloten dit niet aan moeder te vertel-

len – haar zuster had dezelfde soort kanker. Het was een heel

pijnlijke dood; ze leefde in een afgelegen dorpje waar geen

goede medische voorzieningen beschikbaar waren.

We wilden onze moeder niet van streek brengen, omdat ze

zelf zo ziek is.”

Toen de moeder op de hoogte werd gebracht van de ziekte

en dood van haar zuster, glimlachte ze en zei: “Nou begrijp ik

het”. Ze stierf drie weken later – in vrede.’

Ter afsluiting nog een verhaal dat werd verteld aan de beroem-

de psychiater Elizabeth Kübler-Ross:

Het betreft de casus van een Amerikaans-indiaanse vrouw die

op een weg werd aangereden. De automobilist die het gedaan

had, reed door en liet de vrouw dus voor dood langs de weg

liggen. Een andere automobilist stopte wel voor haar, en kon

nog enkele woorden met haar wisselen. Zij vroeg hem naar het

reservaat te gaan naar haar moeder om te vertellen wat er met

haar was gebeurd. Ze zei er ook bij dat ze haar vader had ge-

zien – kennelijk had zij een sterfbedvisioen gehad. De vrouw

overleed, en nadat een ambulance haar lichaam had opgehaald,

reed de man honderden kilometers om, naar het reservaat om

de moeder van de aangereden vrouw te vertellen wat er was

gebeurd. Hij hoorde toen van de moeder dat juist die ochtend

haar echtgenoot, dus de vader van de aangereden vrouw, ook

plotseling overleden was…

De aangereden vrouw had dat onmogelijk kunnen weten…

Deze ontroerende verhalen zijn veelzeggend en bieden veel

troost. Ze kunnen niet zonder meer worden afgeschreven als

hallucinaties van een stervend brein, zoals maar al te graag

wordt beweerd door mensen die hier niets van willen weten.

* * *

*
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Woord Vooraf

Waarde lezers, hiermee het winternummer 2010.

Door onverwacht snel ontvangen kopij, ondanks het verla-

te herfstnummer, kon ook deze uitgave weer samengesteld

worden. Nogal wat van elkaar verschillende artikelen, zo op

het eerste oog, maar toch alle van “het universeel religieuze”

getuigend en van “er is méér tussen hemel en aarde”. Het zijn

er, met inbegrip van gedichten, zestien.

Maar dan … deze zestien kwamen uit tien schrijvershan-

den. Meerdere artikelen dus van dezelfde auteur (m/v).

Mogen we nog eens een oproep plaatsen met de bedoeling

van méérderen, VKK’ers of niet, een bijdrage te mogen ont-

vangen? Dat hoeven geen lange of “geleerde” artikelen te zijn.

Kort en vanuit het hart (zie bijvoorbeeld het zomernummer

2010) is zeker ook welkom.

Over de artikelen in dit nummer hoeven we hier niet uit te

weiden. Leest u ze maar, op een rustig moment, en bepaalt u

zelf maar wat ze u te zeggen hebben.

Dit winternummer is geen themanummer “Kerstmis”. Toch

willen we niet nalaten onze kerstwens 2010 uit te spreken. We

doen dat met een ingezonden vers van (mevrouw) Paul van

Rooijen, (bestuurs)lid van- en subdiaken in de kerkgemeente

Den Haag, met dank aan haar:

Moge ons leven zijn als vlinders,

getransformeerd

in veelkleurigheid en vrijheid.

Moge de gouden verbindingen

van het levensweb dat ons draagt,

voor ieder gaan stralen.

Moge de ongevormde duisternis,

de potentie van de ruimte zelf,

allen verbinden

met het Licht dat aan haar ontspringt.

Moge jij gelukkig en in vrede zijn.

Paul van Rooijen

***

Dan ook nog even het volgende:

We ontvingen weer vier exemplaren ‘Reflectie’ terug met

de mededeling: verhuisd. Maar de adreswijziging van die

abonnees ontvingen we nooit. Geeft u ze nog door aan het re-

dactieadres van ‘Reflectie’? (zie colofon, pagina links)

Mocht u als niet-lid VKK uw abonnementsgeld (17,50)

voor 2010 nog niet voldaan hebben, wilt u dat dan spoedig

doen op het banknummer van de penningmeester VKK. Zie

colofon.

Ten slotte dan nog dit: mogen we veel kopij ontvangen,

van wie dan ook, voor ons voorjaarsnummer 2011 ?

Sluitingsdatum kopij > 5 februari 2011.

Het voorjaarsnummer verschijnt dan begin april 2011.

Frits  Moers,

eindredacteur.

Bisschopsconsecratie, een terugblijk
en een dankwoord

X Gert Jan van der Steen

Op 19 september 2010 zijn Jean-Marc Warnon en ikzelf ge-

consacreerd tot bisschop in de Vrij-Katholieke Kerk. De

plechtigheid vond plaats in de Sint Gabriëlkerk te Amsterdam.

In dit artikel wil ik een persoonlijk verslag geven, mijn diepe

dank uitspreken en enkele gedachten wijden aan de toekomst.

Kenmerkend voor deze dag was voor mij de grote harmo-

nie waarin alles plaatsvond en de geestelijke atmosfeer die

zich gaandeweg opbouwde. De geestelijkheid in het hoogkoor

functioneerde als één geheel, waarin Jean-Marc en ik eenvou-

dig werden opgenomen.

In de voorbereidingsperiode werd ik vrijgehouden van elke

bemoeienis, zowel landelijk als in Zwolle. Het voelde wonder-

lijk om je met niets te hoeven bemoeien, terwijl je omgeving

zó betrokken is. De innerlijke voorbereiding zelf valt niet te

plannen, die overkomt je. Het is dan een weldaad om je vrij te

kunnen voelen.

Bij aankomst in het kerkgebouw werd ik verrast door de

vele aanwezigen, het koor van de kerkgemeente Zwolle, liefst

zes bisschoppen en andere geestelijken uit allerlei landen.

Het rituaal heeft zijn eigen logica. De transformatie tot bis-

schop gaat stap voor stap. Eerst de ondervraging, dan de be-

noeming van taken, de beloftes, de wijdingslitanie, het Veni

Creator met de ontroerende handoplegging van alle bisschop-

pen, de uitrusting voor de bisschoppelijke functies: het zege-

nen van handen en hoofd met gewijde olie, het zegenen van

staf, ring en borstkruis, de overhandiging daarna, ook van de

mijter; het tonen aan de kerkprovincie, de rondgang met het

door mij zo geliefde Te Deum. Alles met een benadering van

en een aanroeping van de Heilige Drievuldigheid.

Verrassend was op het eind het “Ad multos annos”. De er-

varing is alsof je een zee oversteekt en aan de andere kant ver-

welkomd wordt. De eindprocessie was een waar feest, met

daarna felicitaties in de kerk en een fotosessie, ter vastlegging

voor de eeuwigheid.

Tijdens de receptie werden mooie en lieve toespraken ge-

houden. Het koor zong nogmaals. Er waren zoveel gelukwen-

sen en cadeaus dat ik tijd en handen tekort kwam.

Pas later heb ik, samen met echtgenote Annette en dochter

Rozemarijn, de cadeaus uitgepakt. Dat waren ontroerende mo-

menten. Zeker toen we het boek van de kerkgemeente Zwolle

openden: zoveel bijdragen, zo origineel, zo hartverwarmend.

Ook een voor mij onbevattelijk groot geldbedrag kwam la-

ter binnen, vanuit de kerkgemeentes, de synode en van kerkle-

den. Er waren felicitaties, cadeaus, bloemen en toespraken.

Ook vele schriftelijke felicitaties. Zoveel dat het mij niet mo-

gelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken.

Veel dank wil ik zeggen aan XMaurice, mijn consecrator,

XPeter die mij begeleidde, de andere bisschoppen, de drie ce-

remoniemeesters Frank Kouwe, Christiaan de Moraaz en Piet

Standaar, die zich voortreffelijk van hun taak kweten, mijn

“paranimfen” Wies Kuiper en Carla Brinksma, organist Ewout

de Haan, de vele andere geestelijken, kerkleden en alle andere

aanwezigen.

Aparte dank wil ik geven aan de koorleden voor hun bij-

drage, evenals aan dirigent Piet Vessies.
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Ook ben ik dankbaar voor het interne proces van bisschops-

electie dat wij binnen de VKK in Nederland hebben uitge-

voerd, in harmonie. Ik heb het ambt niet geambieerd, maar ik

voel mij nu uitgenodigd en gesteund door de kerkprovincie.

Er zal tijd nodig zijn om in het bisschopsambt te groeien.

De taken van een bisschop zijn vele, en je vraagt je af hoe je

dat allemaal moet doen. Maar ik heb het vertrouwen dat alles

zijn eigen weg zal vinden.

Geleidelijk aan zal ik taken overnemen van XPeter. Daar-

bij behoren het bezoeken van kerkgemeenten en het geven van

wijdingen. De warmte die ik tijdens deze consecratie heb ge-

voeld, hoop ik dan terug te kunnen geven.

Een andere taak is het werken aan de uitdagingen voor de

VKK, samen met de kerkprovincie.

Boeiend in onze tijd is het opbloeien van ongebonden spiritua-

liteit en religie. Door internet, reizen en televisie worden wij

meer bewust van veel vormen van religie en spiritualiteit.

Een uitdaging voor de VKK is de essentie van religie te tonen

en te beleven. Ook om esoterie, gnostiek en mystiek verder te

integreren en voor deze tijd bruikbaar te maken.

Ikzelf sta in de traditie van de VKK: vrijheid in denken,

maar met eerbied voor wat ons is overgeleverd. Onze esoteri-

sche achtergrond ligt mij na aan het hart. Ik zie de processen

van ontwikkeling en vernieuwing werken, wanneer mens en

God samengaan.

Op die manier wil ik het aloude werk van de Kerk voort-

zetten: de mens tot zijn God brengen, een meer leefbare en

spirituele wereld maken en Gods kracht en zegen in de wereld

brengen.

Ik zie er naar uit om, samen met mgr. Peter en onze andere

geestelijken, onze kerkprovincie te dienen en verder te bren-

gen. “Ad multos annos”.

X Gert Jan, met echtgenote Annette, dochter Rozemarijn en

zoon Niels.
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Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?

De Vrij-Katholieke Kerk

· is één van de meer dan dertig katholieke Kerken in de

wereld, die onafhankelijk zijn van ‘Rome’;

· verkondigt de christelijke leer, geïnspireerd vanuit theoso-

fie en gnosis, zoals zij die verstaat en weergeeft in het licht

van de voortgaande spirituele ontwikkeling van de mens;

· beschouwt die leer daarom als niet-dogmatisch, evenmin

stelt zij onderschrijven daarvan als voorwaarde tot lid-

maatschap;

· bedient de zeven Sacramenten, in naam van Christus;

· richt geen scheidsmuren op rond haar altaren: eenieder is

welkom bij haar erediensten, en ieder wordt bij de Heilige

Mis van harte uitgenodigd tot de Communie, ongeacht

lidmaatschap of geloof;

· laat eenieder de grootste mate van vrijheid in denken en

geloven; en eerbiedigt ieders persoonlijke geweten, in de

overtuiging dat zonder volledige vrijheid spirituele groei

van de mens niet mogelijk is;

· is een Kerk met apostolische successie, verkregen in het

begin van de 20e eeuw via de Oud-Katholieke Kerk,

waardoor zij zich verbonden weet met de historische Kerk

aller eeuwen.

De geestelijkheid van de Vrij-Katholieke Kerk wordt geen

celibaat voorgeschreven en verricht haar diensten zonder

persoonlijke, geldelijke vergoeding; zij moet dus zelf in haar

levensonderhoud voorzien.

Zij maakt geen aanspraak op gezag over het persoonlijke

geweten van mensen. De nadruk ligt op haar functie als bedie-

naar van de Sacramenten en het voorgaan in de erediensten,

alsook  op het verlenen van hulp aan hen die dat nodig hebben

of daarom vragen.

In de ‘VKK in Nederland’ (en aangesloten landen) staan

alle wijdingen en ambten open voor zowel mannen als vrou-

wen. Onder de geestelijken van deze Kerk in Nederland bevin-

den zich momenteel drie vrouwelijke  priesters en een vrouwe-

lijke diaken.

Adressen

Episcopaat Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Regionaris: Mgr. P.O. Baaij. Kajuit 11, 1319  AL  Almere.

Mgr. GJ van der Steen. Winkelsteeg  5, 7975  PV  Uffelte

Vicaris-generaal a.i.

Pr. Th. Mensink. Snoeckgensheuvel 57, 3817 HL Amersfoort.

Centraal Kerkbestuur

Secr.: Gijsselterweg  17.a, 7963  PG  Ruinen

Penningm.: bank 73.24.53.690; giro 302100, t.n.v. penningm.

VKK-CKB, Amersfoort

Clericale Synode

Secr. : Brinklaan  39 –A, 1404  JS  Bussum.

Web-site VKK-NL: www.vkk.nl

Adressen kerkgemeenten in Nederland

Amsterdam

St. Gabriëlkerk, Deurloostraat 17.

Secr.: Kajuit  11, 1319  AL Almere.

Arnhem

Kerk van Onze Lieve Vrouwe en al Haar Engelen,

Cattepoelseweg/Wagnerlaan.

Secr.: Hans Tiemeierhof  13, 6836  MK  Arnhem.

Den Haag

St. Albaankerk, Rietzangerlaan 2a.

Secr.: Rietzangerlaan  4-II, 2566 SV Den Haag .

Haarlem

St. Raphaëlkerk, Popellaan 1, Bloemendaal.

Secr.: Rollandstraat  3, 2013  SL  Haarlem.

Naarden

Kerk van de H.Michaël en alle Engelen, Meentweg 9.

Secr.: Badhuislaan 18, 1402  ST  Bussum

Raalte

Christus Pantocratorkerk, Stationsstraat 21.

Secr.: Wielewaalstraat 11, 7471  HC Goor.

Rotterdam

St. Franciscuskerk, Gerrit van der Lindestraat 65.

Secr.: Jan Steenstraat 25, 3117  TB  Schiedam.

Utrecht

St. Maartenkapel, Herenstraat 27.

Secr.: Ambt. Dorknoperlaan 41, 1336 GA Almere.

Zwolle

St. Michaëlkerk, Enkstraat 44.

Secr.:  Lhee 26, 7991  PG  Dwingeloo

Bewijzen voor Leven na de Dood?

Titus Rivas

Jeffrey Long (m.m.v. Paul Perry). Evi-

dence of the Afterlife: The Science of

Near-Death Experiences. In het Ne-

derlands uitgegeven als “Bijna Dood

Ervaringen, wetenschappelijke analy-

se van ervaringsverhalen. De Arbei-

derspers, 2010.

Oncoloog Jeffrey Long en zijn

vrouw Jody runnen al jaren een

zeer uitgebreide website over bij-

na-doodervaringen die gekoppeld

is aan hun Near Death Experience

Research Foundation,

www.nderf.org. In het boek Evi-

dence of the Afterlife zet Long uit-

een waarom hij de ervaringen die

door de stichting verzameld zijn beschouwt als goed weten-

schappelijk bewijsmateriaal voor een leven na de dood.

Nu staan empirische aanwijzingen voor een voortbestaan

ook bij schrijver dezes prominent op zijn eigen agenda. Dus ik

had gehoopt dat ik een uitputtend overzicht of anders ten min-

ste nieuwe bewijskrachtige gevallen zou aantreffen in het

boek. Ik ben het zeker eens met de voornaamste conclusie van

de auteur, namelijk dat er inmiddels echt overtuigend bewijs-

materiaal voor een geestelijk voortbestaan is en dat het ronduit

negatief is dat dit nog steeds grotendeels wordt genegeerd.

Jeffrey Long en ik brengen echter wel beduidend andere

accenten aan en hebben daar zelfs al eens over gemaild met el-

kaar. Voor mij geldt dat men zich in het geval van onderzoek

naar spontane paranormale verschijnselen op de eerste plaats

moet concentreren op casussen die slechts heel moeilijk of he-

lemaal niet normaal kunnen worden verklaard. Alleen van

daaruit is het intellectueel gerechtvaardigd ook minder ‘sterke’

casussen met eenzelfde basisstructuur serieus te nemen en te

bechouwen als aanvullende informatiebron voor het verschijn-

sel in kwestie. De harde kern waar ik de nadruk op leg, zet de

rest van het bewijsmateriaal met andere woorden in een be-

paald licht. Zonder duidelijke anomalieën op een bepaald ge-

bied heeft het voor mij geen zin om er meer achter te zoeken

dan bijvoorbeeld de naturalistische skeptici doen. Zeker zo-

lang een gebied controversieel blijft onder reguliere weten-

schappers is het bovendien belangrijk om de harde kern steeds

verder uit te breiden. Pim van Lommel heeft weliswaar gelijk

wanneer hij (in navolging van William James) stelt dat één

witte raaf reeds voldoende is om de stelling te weerleggen dat

alle raven zwart zijn. Maar hoe meer witte raven we aantref-

fen, des te zwakker de tegenwerping wordt dat het niet echt

om raven ging of dat ze niet echt wit waren.

Jeffrey Long kiest doelbewust voor een andere strategie. Hij

concentreert zich op algemene patronen in de verhalen die de

vele bezoekers aan zijn website met een bijna-doodervaring

hem hebben verteld. Ook ikzelf vind de speurtocht naar zulke

algemene patronen uiteraard waardevol en informatief. Maar dit

kan volgens mij niet raken aan de harde kern van bewijsmateri-

aal voor een geestelijk voortbestaan na het uitvallen van de cor-

ticale activiteit. Juist wat dat betreft, gaat het erom dat je zoveel

mogelijk ondersteunende verklaringen van derden vastlegt. Een

casus waarbij uitsluitend de BDE-er zelf beweert dat hij speci-

fieke gedragingen van artsen of verpleegkundigen heeft gadege-

slagen tijdens een vlak EEG, hoort dus niet bij genoemde harde

kern. Een casus zoals die van Al Sullivan wel, omdat zijn uit-

spraken goed onderbouwd zijn door anderen.

Met andere woorden: dit boek heeft mij behoorlijk teleur-

gesteld, omdat het m.i. ondanks de titel niet primair draait om

het beste bewijsmateriaal voor een leven na de dood dat

BDE’s ons kunnen bieden.

Voor Long zijn veel voorkomende uitspraken van BDE-ers

over uittredingen en verhoogde mentale vermogens bijvoor-

beeld al sterk genoeg om ze te mogen beschouwen als bewijs-

materiaal voor een voortbestaan. Zelf hecht ik er zoals gezegd

wel waarde aan en ik vind ze van belang voor een zo realis-

tisch mogelijk beeld van bijna-doodervaringen en van een le-

ven na het aardse bestaan. Maar ik zou zelf niet overtuigd zijn

van hun relevantie voor een voortbestaan als er geen harde

kern van ‘paranormale’ bijna-doodervaringen bestond. Dit be-

doel ik trouwens in de ruimste zin van het woord. Dan zou ik

eerder aannemen dat er misschien toch zuiver psychologische

verklaringen mogelijk zijn voor BDE’s.

Overeenkomsten wijzen hoe dan ook op een gemeenschap-

pelijke oorsprong. Zonder paranormale kern zou je dan kun-

nen denken aan een algemeen menselijk defensiemechanisme.

Om ons te verzoenen met ons besef dat we allemaal sterfelijk

zijn, zou er in geval van doodsdreiging een aangeboren, ge-

ruststellend neuropsychologisch ‘programma’ worden geacti-

veerd. In plaats van vernietiging zou de dood volgens zo´n

programma een poort zijn naar een betere, liefdevollere en

mooiere werkelijkheid. Let wel, in dat geval zou het slechts

om illusies of dromen gaan!

Long lijkt te weinig te beseffen dat het voornaamste ratio-

nele argument om meer te zien in BDE’s dan dergelijke illu-

sies berust op ondersteuning van beweringen door andere

mensen dan de BDE-er zelf. Overigens is hij zich natuurlijk

wel bewust van genoemde harde kern en in hoofdstuk 2 be-

steedt hij er zelfs wat meer aandacht aan. Zo noemt hij onder-

zoek van Michael Sabom en Penny Sartori naar correcte bui-

tenzintuiglijke waarneming en wonderbaarlijke genezingen,

het AWARE-onderzoek en een belangrijk literatuuronderzoek

van Jan Holden naar alle gepubliceerde uittredingen tijdens

een BDE met een verifieerbaar aspect. Ook de man met het

gebit en de casus van Maria met de tennisschoen ontbreken

niet. Wel valt op hoe summier een en ander steeds door Long

wordt behandeld.

Hoe dan ook zou men verwachten dat de auteur zelf ook

nieuwe gevallen ontdekt heeft temidden van zijn talloze eigen

casussen. Dat is dus niet zo, want hij zoekt zelf niet naar be-

vestiging van de gemelde verhalen, allthans daar is in dit boek

niets van te merken.

Is het daarmee een volkomen waardeloos boek geworden?

Nee, dat zeker niet. Jeffrey Long geeft een goed overzicht van

allerlei aspecten van BDE’s. Tenzij je daar reeds alles van

weet, is het boek hoe dan ook een interessante aanwinst.

* * *
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Ook ben ik dankbaar voor het interne proces van bisschops-

electie dat wij binnen de VKK in Nederland hebben uitge-

voerd, in harmonie. Ik heb het ambt niet geambieerd, maar ik

voel mij nu uitgenodigd en gesteund door de kerkprovincie.

Er zal tijd nodig zijn om in het bisschopsambt te groeien.

De taken van een bisschop zijn vele, en je vraagt je af hoe je

dat allemaal moet doen. Maar ik heb het vertrouwen dat alles

zijn eigen weg zal vinden.

Geleidelijk aan zal ik taken overnemen van XPeter. Daar-

bij behoren het bezoeken van kerkgemeenten en het geven van

wijdingen. De warmte die ik tijdens deze consecratie heb ge-

voeld, hoop ik dan terug te kunnen geven.

Een andere taak is het werken aan de uitdagingen voor de

VKK, samen met de kerkprovincie.

Boeiend in onze tijd is het opbloeien van ongebonden spiritua-

liteit en religie. Door internet, reizen en televisie worden wij

meer bewust van veel vormen van religie en spiritualiteit.

Een uitdaging voor de VKK is de essentie van religie te tonen

en te beleven. Ook om esoterie, gnostiek en mystiek verder te

integreren en voor deze tijd bruikbaar te maken.

Ikzelf sta in de traditie van de VKK: vrijheid in denken,

maar met eerbied voor wat ons is overgeleverd. Onze esoteri-

sche achtergrond ligt mij na aan het hart. Ik zie de processen

van ontwikkeling en vernieuwing werken, wanneer mens en

God samengaan.

Op die manier wil ik het aloude werk van de Kerk voort-

zetten: de mens tot zijn God brengen, een meer leefbare en

spirituele wereld maken en Gods kracht en zegen in de wereld

brengen.

Ik zie er naar uit om, samen met mgr. Peter en onze andere

geestelijken, onze kerkprovincie te dienen en verder te bren-

gen. “Ad multos annos”.

X Gert Jan, met echtgenote Annette, dochter Rozemarijn en

zoon Niels.
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Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?

De Vrij-Katholieke Kerk

· is één van de meer dan dertig katholieke Kerken in de

wereld, die onafhankelijk zijn van ‘Rome’;

· verkondigt de christelijke leer, geïnspireerd vanuit theoso-

fie en gnosis, zoals zij die verstaat en weergeeft in het licht

van de voortgaande spirituele ontwikkeling van de mens;

· beschouwt die leer daarom als niet-dogmatisch, evenmin

stelt zij onderschrijven daarvan als voorwaarde tot lid-

maatschap;

· bedient de zeven Sacramenten, in naam van Christus;

· richt geen scheidsmuren op rond haar altaren: eenieder is

welkom bij haar erediensten, en ieder wordt bij de Heilige

Mis van harte uitgenodigd tot de Communie, ongeacht

lidmaatschap of geloof;

· laat eenieder de grootste mate van vrijheid in denken en

geloven; en eerbiedigt ieders persoonlijke geweten, in de

overtuiging dat zonder volledige vrijheid spirituele groei

van de mens niet mogelijk is;

· is een Kerk met apostolische successie, verkregen in het

begin van de 20e eeuw via de Oud-Katholieke Kerk,

waardoor zij zich verbonden weet met de historische Kerk

aller eeuwen.

De geestelijkheid van de Vrij-Katholieke Kerk wordt geen

celibaat voorgeschreven en verricht haar diensten zonder

persoonlijke, geldelijke vergoeding; zij moet dus zelf in haar

levensonderhoud voorzien.

Zij maakt geen aanspraak op gezag over het persoonlijke

geweten van mensen. De nadruk ligt op haar functie als bedie-

naar van de Sacramenten en het voorgaan in de erediensten,

alsook  op het verlenen van hulp aan hen die dat nodig hebben

of daarom vragen.

In de ‘VKK in Nederland’ (en aangesloten landen) staan

alle wijdingen en ambten open voor zowel mannen als vrou-

wen. Onder de geestelijken van deze Kerk in Nederland bevin-

den zich momenteel drie vrouwelijke  priesters en een vrouwe-

lijke diaken.

Adressen

Episcopaat Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Regionaris: Mgr. P.O. Baaij. Kajuit 11, 1319  AL  Almere.

Mgr. GJ van der Steen. Winkelsteeg  5, 7975  PV  Uffelte

Vicaris-generaal a.i.

Pr. Th. Mensink. Snoeckgensheuvel 57, 3817 HL Amersfoort.

Centraal Kerkbestuur

Secr.: Gijsselterweg  17.a, 7963  PG  Ruinen

Penningm.: bank 73.24.53.690; giro 302100, t.n.v. penningm.

VKK-CKB, Amersfoort

Clericale Synode

Secr. : Brinklaan  39 –A, 1404  JS  Bussum.

Web-site VKK-NL: www.vkk.nl

Adressen kerkgemeenten in Nederland

Amsterdam

St. Gabriëlkerk, Deurloostraat 17.

Secr.: Kajuit  11, 1319  AL Almere.

Arnhem

Kerk van Onze Lieve Vrouwe en al Haar Engelen,

Cattepoelseweg/Wagnerlaan.

Secr.: Hans Tiemeierhof  13, 6836  MK  Arnhem.

Den Haag

St. Albaankerk, Rietzangerlaan 2a.

Secr.: Rietzangerlaan  4-II, 2566 SV Den Haag .

Haarlem

St. Raphaëlkerk, Popellaan 1, Bloemendaal.

Secr.: Rollandstraat  3, 2013  SL  Haarlem.

Naarden

Kerk van de H.Michaël en alle Engelen, Meentweg 9.

Secr.: Badhuislaan 18, 1402  ST  Bussum

Raalte

Christus Pantocratorkerk, Stationsstraat 21.

Secr.: Wielewaalstraat 11, 7471  HC Goor.

Rotterdam

St. Franciscuskerk, Gerrit van der Lindestraat 65.

Secr.: Jan Steenstraat 25, 3117  TB  Schiedam.

Utrecht

St. Maartenkapel, Herenstraat 27.

Secr.: Ambt. Dorknoperlaan 41, 1336 GA Almere.

Zwolle

St. Michaëlkerk, Enkstraat 44.

Secr.:  Lhee 26, 7991  PG  Dwingeloo

Bewijzen voor Leven na de Dood?

Titus Rivas

Jeffrey Long (m.m.v. Paul Perry). Evi-

dence of the Afterlife: The Science of

Near-Death Experiences. In het Ne-

derlands uitgegeven als “Bijna Dood

Ervaringen, wetenschappelijke analy-

se van ervaringsverhalen. De Arbei-

derspers, 2010.

Oncoloog Jeffrey Long en zijn

vrouw Jody runnen al jaren een

zeer uitgebreide website over bij-

na-doodervaringen die gekoppeld

is aan hun Near Death Experience

Research Foundation,

www.nderf.org. In het boek Evi-

dence of the Afterlife zet Long uit-

een waarom hij de ervaringen die

door de stichting verzameld zijn beschouwt als goed weten-

schappelijk bewijsmateriaal voor een leven na de dood.

Nu staan empirische aanwijzingen voor een voortbestaan

ook bij schrijver dezes prominent op zijn eigen agenda. Dus ik

had gehoopt dat ik een uitputtend overzicht of anders ten min-

ste nieuwe bewijskrachtige gevallen zou aantreffen in het

boek. Ik ben het zeker eens met de voornaamste conclusie van

de auteur, namelijk dat er inmiddels echt overtuigend bewijs-

materiaal voor een geestelijk voortbestaan is en dat het ronduit

negatief is dat dit nog steeds grotendeels wordt genegeerd.

Jeffrey Long en ik brengen echter wel beduidend andere

accenten aan en hebben daar zelfs al eens over gemaild met el-

kaar. Voor mij geldt dat men zich in het geval van onderzoek

naar spontane paranormale verschijnselen op de eerste plaats

moet concentreren op casussen die slechts heel moeilijk of he-

lemaal niet normaal kunnen worden verklaard. Alleen van

daaruit is het intellectueel gerechtvaardigd ook minder ‘sterke’

casussen met eenzelfde basisstructuur serieus te nemen en te

bechouwen als aanvullende informatiebron voor het verschijn-

sel in kwestie. De harde kern waar ik de nadruk op leg, zet de

rest van het bewijsmateriaal met andere woorden in een be-

paald licht. Zonder duidelijke anomalieën op een bepaald ge-

bied heeft het voor mij geen zin om er meer achter te zoeken

dan bijvoorbeeld de naturalistische skeptici doen. Zeker zo-

lang een gebied controversieel blijft onder reguliere weten-

schappers is het bovendien belangrijk om de harde kern steeds

verder uit te breiden. Pim van Lommel heeft weliswaar gelijk

wanneer hij (in navolging van William James) stelt dat één

witte raaf reeds voldoende is om de stelling te weerleggen dat

alle raven zwart zijn. Maar hoe meer witte raven we aantref-

fen, des te zwakker de tegenwerping wordt dat het niet echt

om raven ging of dat ze niet echt wit waren.

Jeffrey Long kiest doelbewust voor een andere strategie. Hij

concentreert zich op algemene patronen in de verhalen die de

vele bezoekers aan zijn website met een bijna-doodervaring

hem hebben verteld. Ook ikzelf vind de speurtocht naar zulke

algemene patronen uiteraard waardevol en informatief. Maar dit

kan volgens mij niet raken aan de harde kern van bewijsmateri-

aal voor een geestelijk voortbestaan na het uitvallen van de cor-

ticale activiteit. Juist wat dat betreft, gaat het erom dat je zoveel

mogelijk ondersteunende verklaringen van derden vastlegt. Een

casus waarbij uitsluitend de BDE-er zelf beweert dat hij speci-

fieke gedragingen van artsen of verpleegkundigen heeft gadege-

slagen tijdens een vlak EEG, hoort dus niet bij genoemde harde

kern. Een casus zoals die van Al Sullivan wel, omdat zijn uit-

spraken goed onderbouwd zijn door anderen.

Met andere woorden: dit boek heeft mij behoorlijk teleur-

gesteld, omdat het m.i. ondanks de titel niet primair draait om

het beste bewijsmateriaal voor een leven na de dood dat

BDE’s ons kunnen bieden.

Voor Long zijn veel voorkomende uitspraken van BDE-ers

over uittredingen en verhoogde mentale vermogens bijvoor-

beeld al sterk genoeg om ze te mogen beschouwen als bewijs-

materiaal voor een voortbestaan. Zelf hecht ik er zoals gezegd

wel waarde aan en ik vind ze van belang voor een zo realis-

tisch mogelijk beeld van bijna-doodervaringen en van een le-

ven na het aardse bestaan. Maar ik zou zelf niet overtuigd zijn

van hun relevantie voor een voortbestaan als er geen harde

kern van ‘paranormale’ bijna-doodervaringen bestond. Dit be-

doel ik trouwens in de ruimste zin van het woord. Dan zou ik

eerder aannemen dat er misschien toch zuiver psychologische

verklaringen mogelijk zijn voor BDE’s.

Overeenkomsten wijzen hoe dan ook op een gemeenschap-

pelijke oorsprong. Zonder paranormale kern zou je dan kun-

nen denken aan een algemeen menselijk defensiemechanisme.

Om ons te verzoenen met ons besef dat we allemaal sterfelijk

zijn, zou er in geval van doodsdreiging een aangeboren, ge-

ruststellend neuropsychologisch ‘programma’ worden geacti-

veerd. In plaats van vernietiging zou de dood volgens zo´n

programma een poort zijn naar een betere, liefdevollere en

mooiere werkelijkheid. Let wel, in dat geval zou het slechts

om illusies of dromen gaan!

Long lijkt te weinig te beseffen dat het voornaamste ratio-

nele argument om meer te zien in BDE’s dan dergelijke illu-

sies berust op ondersteuning van beweringen door andere

mensen dan de BDE-er zelf. Overigens is hij zich natuurlijk

wel bewust van genoemde harde kern en in hoofdstuk 2 be-

steedt hij er zelfs wat meer aandacht aan. Zo noemt hij onder-

zoek van Michael Sabom en Penny Sartori naar correcte bui-

tenzintuiglijke waarneming en wonderbaarlijke genezingen,

het AWARE-onderzoek en een belangrijk literatuuronderzoek

van Jan Holden naar alle gepubliceerde uittredingen tijdens

een BDE met een verifieerbaar aspect. Ook de man met het

gebit en de casus van Maria met de tennisschoen ontbreken

niet. Wel valt op hoe summier een en ander steeds door Long

wordt behandeld.

Hoe dan ook zou men verwachten dat de auteur zelf ook

nieuwe gevallen ontdekt heeft temidden van zijn talloze eigen

casussen. Dat is dus niet zo, want hij zoekt zelf niet naar be-

vestiging van de gemelde verhalen, allthans daar is in dit boek

niets van te merken.

Is het daarmee een volkomen waardeloos boek geworden?

Nee, dat zeker niet. Jeffrey Long geeft een goed overzicht van

allerlei aspecten van BDE’s. Tenzij je daar reeds alles van

weet, is het boek hoe dan ook een interessante aanwinst.

* * *
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tallen en merkte dat deze navenant veranderden als ze werden blootge-

steld aan verschillende zaken als muziek, woorden en zelfs landschap-

pen. Zo worden ijskristallen misvormd door negatieve invloeden als hea-

vy metal, computers of scheldwoorden, maar vormen prachtige constel-

laties bij positieve voorbeelden als muziek van Beethoven of Mozart of

een boodschap van liefde en dankbaarheid. Deze laatste vormt de kern

van zijn veranderingsboodschap, daar water - waaruit wij en de aarde

voor het merendeel bestaan - dat niet slechts kopieert, maar ook vlie-

gensvlug mondiaal verspreidt. Zijn theorie ondersteunt hij door talrijke

kleurenfoto’s van aldus beïnvloede ijskristallen, waarbij zijn interpretatie

ervan vaker gestuurd lijkt te worden door wat hij erin wil zien.

Net als zijn vorige boeken met rooie oren gelezen… Denk voort-

aan keuken en badkamer maar positief. Scheelt weer!

Dorine Tolley: Leon Mac Laren - Een herinne-

ring aan zijn leven en werk. De kracht van Bin-

nen. Vertaald door: Paul van Oyen. Conversion

Productions 2009.

Een unieke blik achter de schermen van een spiri-

tuele leermeester uit het Engeland van de twintig-

ste eeuw. In 1938 stichtte Leon MacLaren de

School of Economic Science. Deze biografie van

Leon MacLaren is een heel persoonlijk en open-

hartig verslag van het fascinerende leven van Leon

MacLaren en vooral ook hoe Dorine Tolley meer dan twintig jaar in zijn

nabijheid doorbracht. Vanuit haar eigen beleving laat zij licht schijnen

op de achtergronden van Leon MacLarens filosofisch wereldbeeld. Zo

schetst zij een portret van een oorspronkelijk en tegelijkertijd contro-

versieel denker. De Kracht van Binnen is meer dan een historische

analyse; dit boek is de weerslag van een jarenlange samenwerking die

je aanspoort tot nadenken.

Ton van der Kroon: Het labyrint van de tijd.

Een reis door 10.000 jaar geschiedenis.

Ankh-Hermes 2010.

Christendom, Jodendom, Islam; drie godsdien-

sten die in essentie veel van elkaar weg heb-

ben. Sterker nog: ze stammen alle drie uit de-

zelfde bron. In een tijd waarin het spanningsveld

tussen deze drie godsdiensten groter lijkt te wor-

den en gevoelens van nationalisme en racisme

de kop opsteken, is Ton van der Kroon op zoek gegaan naar de wor-

tels van het geloof. Hij deed tien jaar lang onderzoek in het Midden

Oosten en reisde met een team van mensen naar Egypte, Ethiopië,

Syrië, Jordanië en Israël. Daarnaast werkte hij zeven jaar als trauma-

hulpverlener in de Gazastrook en organiseerde een jaarlijkse Healing

Conferentie voor Israëliërs, Palestijnen en Westerlingen in Jericho, de

oudste stad op aarde. Het resultaat van al deze reizen en avonturen is

een roman geworden, een reis door 10.000 jaar geschiedenis. Ver-

schillende levensverhalen vertellen de esoterische of verborgen ge-

schiedenis van mensen die door alle tijden heen zijn blijven geloven in

eenheid, verbinding en broederschap. Mensen die niet kozen voor

strijd of dualiteit, maar de menselijkheid en diversiteit van culturen en

religies boven alles stelden.

Anil Kumar Metha/ José van Burik: Ayurveda

en spiritualiteit. Een visie op leven en Dood.

Ankh-Hermes 2010.

In het westen staat ayurveda - de ‘wetenschap

van het leven’ - vooral bekend als een lichamelijke

geneeswijze uit India. Maar ayurveda gaat veel

verder. Het biedt tevens zowel preventieve als cu-

ratieve kennis op geestelijk gebied. Wijze zieners

(rishi’s) verkregen circa 5000 jaar geleden inzicht

in leven en dood. Zij begrepen dat al het stoffelijke

veranderlijk en vergankelijk is, maar dat het leven

zelf een eigen onvergankelijke kern heeft, de ziel,

die een afspiegeling is van het Ene Onvergankelijke, het Zelf.

De auteurs willen met dit boek een poging doen om de angst voor

de dood weg te nemen en willen dat ieder mens bewust mag worden

wat LEVEN en DOOD werkelijk zijn. Leven en dood: één geheel, on-

losmakelijk met elkaar verbonden, bieden ons onze ziel volgens hen

volop mogelijkheden om zichzelf bewust te worden van het ZELF. We

moeten dan wel, zo zeggen zij, ons van deze mogelijkheden bewust

durven worden en ze willen zien.

Anil Kumar Mehta studeerde Ayurvedische medicijnen en chirurgie aan

de Maharishi Dayanand University te Rohtak in India. Daarna werkte

hij in het Delhi Ayurvedic Center als arts. Sinds 1980 woont en werkt

hij in Nederland.

A.H. Almaas: Het Nu van moment tot moment.

De Realisatie van je Ware Natuur door de be-

oefening van Aanwezigheid.  Zwerk 2010.

Almaas heeft een methode ontwikkeld: de Dia-

mant Benadering; waarbij men leert hoe men de

ware natuur kan uitnodigen zichzelf te ontvou-

wen. Via oefeningen leert men te zijn zoals men

nu in dit moment is, zonder inspanning, zonder

enig oordeel of reactie, zonder enige uitleg of

rechtvaardiging en zonder enig verlangen of zoe-

ken naar iets anders. Het is een open en nieuws-

gierige houding om de waarheid van de ervaring,

precies zoals zij is, te leren kennen. Dit boek is een bewerking van zo-

genoemde ‘teachings’ tijdens een zomerretraite van deze spirituele

school. Aan het einde van elk hoofdstuk staan oefeningen voor con-

templatief zelfonderzoek en zelfobservatie.

Omraam Mikhaël Aïvanhov: De zaden van

geluk. Prosveta 2010. Het licht van de

levende geest. Prosveta 2009.

Twee juweeltjes uit de Izvor-reeks. Het gaat

ook hier om het mondeling onderricht dat de

mysticus en wijsgeeer Omraam Mikhaël

Aïvanhov (1900-1986) gaf. In “De zaden

van geluk” zegt hij onder meer:

Het geluk is als een bal die je achterna

loopt, maar op het moment dat je hem in-

haalt, geef je hem een schop… om hem

achterna te lopen! Want juist door dat ren-

nen voel je je gestimuleerd; juist in dat stre-

ven, die geestdrift om het doel te bereiken,

vind je het geluk.

Op het moment dat je erin slaagt te verkrij-

gen wat je verlangde, ben je natuurlijk gelukkig, maar onmiddellijk daar-

na voel je een leegte: je moet weer op zoek naar iets anders en je bent

nooit voldaan. Wat kun je dan doen? Op zoek gaan naar wat het verst

verwijderd en het meest onbereikbaar is: de 999volmaaktheid, de onein-

digheid, de eeuwigheid en onderweg zul je al het overige vinden: kennis,

rijkdom, kracht, liefde… Ja, je zult het krijgen zonder erom te vragen.”

In de voordrachten van de Bulgaarse wijsgeer Mikael Aivanhov,

vastgelegd in boeken, op cd’s en dvd’s, staat de mens en zijn spirituele

ontwikkeling centraal. Het boek “Het licht van de levende geest “ gaat

over het licht, dat volgens de Ingewijden de levende substantie van het

universum is. Zonder licht (geschapen door het oorspronkelijke vuur

dat God genoemd wordt) is, zo zegt hij, geen leven mogelijk. In negen

hoofdstukken wordt het onderwerp van alle kanten belicht. Door uitge-

breid te vertellen wat hij onder het licht verstaat, hoe het zich manifes-

teert en hoe we  er gebruik van kunnen maken in ons eigen leven, krij-

gen we gaandeweg een goed beeld van de impact ervan. Aïvanhov

geeft, zoals we dat van hem gewend zijn, ook hier weer eenvoudige

voorbeelden en gebruikt duidelijke metaforen. Zo legt hij uit dat we ons

op ieder vrij moment kunnen voorstellen dat we in een bundel licht

staan die verwarmt, rust geeft en voedt.

Twee juweeltjes die op vele nachtkastjes horen te liggen, zoals ook

de door uitgeverij Prosveta jaarlijks uitgeven dagteksten. Voor overige

boeken: www.prosveta.nl.

* * *
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Spiritualiteit kan werken in je crisis

Socrates, Jezus en Boeddha als  veeleisende welwillende verloskundigen.

Aat (Lambèrt) de Kwant

“Kiest u voor zekerheid of geluk?”, zo luidde de tekst op een

auto van een verzekeringsbedrijf .Ik had erbij willen schrijven:

“ik kies voor geluk”. Die tekst op de auto geeft treffend weer

waar het in onze samenleving om gaat: zekerheid. Van de

wieg tot het graf.

Geluk is abstract, iets ongrijpbaars, maar door zekerheid

weet je waar je aan toe bent, heb je geen zorgen en kun je dus

geluk ervaren, zo denken velen. Toch werd het de laatste jaren

duidelijk dat die zekerheid ook maar betrekkelijk is.

Hoezo zekerheid, als je geld had belegd bij een Finse bank

om daarna te zien dat er van je spaargeld letterlijk niets over-

bleef. Hoezo zekerheid, als je steeds meer signalen krijgt dat

je de zekerheid van je pensioen ook wel kunt vergeten. Dat

zullen we de komende jaren wel gaan merken. En reken maar

dat er door de knabbels en babbels van dit kabinet ook aan je

AOW geknabbeld gaat worden. Dit is geen politieke column,

zoals ik die vroeger als parlementsredacteur had en die de

naam Haags Dagboek droeg. Wekelijks gunde ik wat badine-

rend een kijkje in de Haagse keuken en schreef ook nog een

boekje: ‘De Kamer te kijk’ waarin ik wat badinerend het reilen

en zeilen van de dames en heren politici beschreef.

De Volkskrant sprak in recensie dat ik mij aan onderbroe-

kenlol schuldig maakte. Wat ik deed was in die tijd nog heilig-

schennis, maar wat ik deed was kinderspel in vergelijking met

wat er vandaag de dag over de politici gezegd wordt.

De vingers van Rutte
Nu, jaren later, kijk ik met verbijstering naar wat er in Den

Haag gebeurt, waar gewelddadige PVV-politici de Haagse

agenda lijken te bepalen. Op het moment waarop ik dit schrijf,

kunnen er al PVV–Kamerleden uit de fractie verwijderd zijn

of een eigen toko begonnen zijn, want ook al heb je iemand tot

moes geslagen of ben je handtastelijk geweest of erger, je kunt

Kamerlid blijven.

Nee, van wat er nu in Den Haag gebeurt, word ik niet be-

paald gelukkig, maar ge-luk-kig ben ik nu geen politiek ver-

slaggever meer, ook al jeuken m’n vingers om erover te schrij-

ven, zoals ik dat nu even doe. Even maar!

Volgens Rutte zouden we bij dit regeerakkoord onze ving-

ers moeten aflikken. Nou, geef mijn portie maar aan Fikkie!

Moet ik m’n vingers aflikken als iedereen mij op de snel-

weg met 130 km per uur voorbij raast? Moet ik m’n vingers

aflikken waar dit kabinet het begrip duurzaamheid in de ijskast

heeft gezet en de giga milieuproblemen bagatelliseert? Moet ik

m’n vingers aflikken als ik lees hoe het Muziekcentrum en

drie gerenommeerde orkesten de nek worden omgedraaid en

we met een culturele kaalslag te maken krijgen die zijn weerga

niet kent?

Alles wat met cultuur heeft te maken schijnt bij de linkse

elite te horen, waarop nu meesmuilend wraak genomen wordt.

Moet ik mijn vingers aflikken als ik lees dat Nederland koplo-

per illegalenjacht is en roept over onze nationale identiteit, ter-

wijl vele volkeren, ook Nederland, juist door immigratie zijn

ontstaan (2)

Ik citeer in dit verband ook met instemming Rik Torfs (een

bekende Vlaming. Hij is hoogleraar kerkelijk recht, schrijver,

columnist en politicus voor de Belgische christendemocraten).

‘Ik ben politiek gezien een absolute anti-populist want wie

de taal van het volk spreekt, minacht eigenlijk het volk. De po-

pulist gebruikt de mindere gevoelens van de mensen, het buik-

gevoel, om hen uiteindelijk te manipuleren.(3) Torfs kritiseert

ook de deelname van het CDA aan dit kabinet.

Nee, in plaats van het vingers likken wordt het meer nagel-

bijten en tandenknarsen. Het woord zekerheid zal straks uit de

Dikke van Dalen verdwijnen, ook al kun je de huidige crisis

dit kabinet niet alleen verwijten. Er is sprake van een mondiale

crisis die ons financiële en pensioenstelsel onder druk zetten,

een crisis die ook weer kansen biedt.

Geluk overkomt je
Aan ons geluksgevoel en welbevinden wordt geknaagd, zo niet

een bom onder gelegd. Onze levenswijze die is gebaseerd op

een voortdurende groei van de consumptie, zullen we moeten

wijzigen, of we willen of niet. Maar, kunnen we nog gelukkig

zijn zonder de allernieuwste auto, het nieuwste model dvd-spe-

ler of mobiele telefoon? Zonder televisie of PC in elk vertrek?

In zijn fascinerende boek Socrates, Jezus, Boeddha, drie

leermeesters (1) van de Franse filosoof en godsdienstweten-

schapper, Fréderic Lenoir, zegt hij te geloven dat de huidige

crisis een positieve uitwerking kan en moet krijgen. Ze kan

ons volgens hem helpen om voor onze beschaving, die voor

het eerst wereldomvattend is geworden, een nieuwe grondslag

te vinden, op basis van andere criteria dan enkel geld en con-

sumptie. “Deze crisis,” zo zegt hij, “is niet alleen economisch

en financieel, maar ook filosofisch en spiritueel. Die plaatst

ons voor universele vragen: wat maakt een mens gelukkig?

Wat kunnen we ware vooruitgang noemen? Wat zijn de voor-

waarden voor een harmonieus en sociaal leven?”

Lenoir is gegrepen door de boodschap van de Boeddha en

Socrates. De woorden van Jezus raakten niet alleen zijn ver-

stand, maar ook zijn hart. Bij hem rees het verlangen om hun

getuigenis, die hem in zijn leven al jaren helpt, te delen. Hij is

ervan overtuigd dat ze antwoord geven op de diepste vragen

en behoeften van de wereldwijde crisis die wij doormaken. De

vraag die zich echt aan ons opdringt is: kan de mens gelukkig

zijn en in harmonie met anderen leven als de beschaving vol-

ledig is opgebouwd rond het ideaal van het ‘hebben’?

Nee, luidt het stellige antwoord van Boeddha, Socrates en

Jezus. Geld en materieel bezit zijn slechts middelen die welis-

waar waardevol zijn, maar nooit een doel op zichzelf vormen.
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tallen en merkte dat deze navenant veranderden als ze werden blootge-

steld aan verschillende zaken als muziek, woorden en zelfs landschap-

pen. Zo worden ijskristallen misvormd door negatieve invloeden als hea-

vy metal, computers of scheldwoorden, maar vormen prachtige constel-

laties bij positieve voorbeelden als muziek van Beethoven of Mozart of

een boodschap van liefde en dankbaarheid. Deze laatste vormt de kern

van zijn veranderingsboodschap, daar water - waaruit wij en de aarde

voor het merendeel bestaan - dat niet slechts kopieert, maar ook vlie-

gensvlug mondiaal verspreidt. Zijn theorie ondersteunt hij door talrijke

kleurenfoto’s van aldus beïnvloede ijskristallen, waarbij zijn interpretatie

ervan vaker gestuurd lijkt te worden door wat hij erin wil zien.

Net als zijn vorige boeken met rooie oren gelezen… Denk voort-

aan keuken en badkamer maar positief. Scheelt weer!

Dorine Tolley: Leon Mac Laren - Een herinne-

ring aan zijn leven en werk. De kracht van Bin-

nen. Vertaald door: Paul van Oyen. Conversion

Productions 2009.

Een unieke blik achter de schermen van een spiri-

tuele leermeester uit het Engeland van de twintig-

ste eeuw. In 1938 stichtte Leon MacLaren de

School of Economic Science. Deze biografie van

Leon MacLaren is een heel persoonlijk en open-

hartig verslag van het fascinerende leven van Leon

MacLaren en vooral ook hoe Dorine Tolley meer dan twintig jaar in zijn

nabijheid doorbracht. Vanuit haar eigen beleving laat zij licht schijnen

op de achtergronden van Leon MacLarens filosofisch wereldbeeld. Zo

schetst zij een portret van een oorspronkelijk en tegelijkertijd contro-

versieel denker. De Kracht van Binnen is meer dan een historische

analyse; dit boek is de weerslag van een jarenlange samenwerking die

je aanspoort tot nadenken.

Ton van der Kroon: Het labyrint van de tijd.

Een reis door 10.000 jaar geschiedenis.

Ankh-Hermes 2010.

Christendom, Jodendom, Islam; drie godsdien-

sten die in essentie veel van elkaar weg heb-

ben. Sterker nog: ze stammen alle drie uit de-

zelfde bron. In een tijd waarin het spanningsveld

tussen deze drie godsdiensten groter lijkt te wor-

den en gevoelens van nationalisme en racisme

de kop opsteken, is Ton van der Kroon op zoek gegaan naar de wor-

tels van het geloof. Hij deed tien jaar lang onderzoek in het Midden

Oosten en reisde met een team van mensen naar Egypte, Ethiopië,

Syrië, Jordanië en Israël. Daarnaast werkte hij zeven jaar als trauma-

hulpverlener in de Gazastrook en organiseerde een jaarlijkse Healing

Conferentie voor Israëliërs, Palestijnen en Westerlingen in Jericho, de

oudste stad op aarde. Het resultaat van al deze reizen en avonturen is

een roman geworden, een reis door 10.000 jaar geschiedenis. Ver-

schillende levensverhalen vertellen de esoterische of verborgen ge-

schiedenis van mensen die door alle tijden heen zijn blijven geloven in

eenheid, verbinding en broederschap. Mensen die niet kozen voor

strijd of dualiteit, maar de menselijkheid en diversiteit van culturen en

religies boven alles stelden.

Anil Kumar Metha/ José van Burik: Ayurveda

en spiritualiteit. Een visie op leven en Dood.

Ankh-Hermes 2010.

In het westen staat ayurveda - de ‘wetenschap

van het leven’ - vooral bekend als een lichamelijke

geneeswijze uit India. Maar ayurveda gaat veel

verder. Het biedt tevens zowel preventieve als cu-

ratieve kennis op geestelijk gebied. Wijze zieners

(rishi’s) verkregen circa 5000 jaar geleden inzicht

in leven en dood. Zij begrepen dat al het stoffelijke

veranderlijk en vergankelijk is, maar dat het leven

zelf een eigen onvergankelijke kern heeft, de ziel,

die een afspiegeling is van het Ene Onvergankelijke, het Zelf.

De auteurs willen met dit boek een poging doen om de angst voor

de dood weg te nemen en willen dat ieder mens bewust mag worden

wat LEVEN en DOOD werkelijk zijn. Leven en dood: één geheel, on-

losmakelijk met elkaar verbonden, bieden ons onze ziel volgens hen

volop mogelijkheden om zichzelf bewust te worden van het ZELF. We

moeten dan wel, zo zeggen zij, ons van deze mogelijkheden bewust

durven worden en ze willen zien.

Anil Kumar Mehta studeerde Ayurvedische medicijnen en chirurgie aan

de Maharishi Dayanand University te Rohtak in India. Daarna werkte

hij in het Delhi Ayurvedic Center als arts. Sinds 1980 woont en werkt

hij in Nederland.

A.H. Almaas: Het Nu van moment tot moment.

De Realisatie van je Ware Natuur door de be-

oefening van Aanwezigheid.  Zwerk 2010.

Almaas heeft een methode ontwikkeld: de Dia-

mant Benadering; waarbij men leert hoe men de

ware natuur kan uitnodigen zichzelf te ontvou-

wen. Via oefeningen leert men te zijn zoals men

nu in dit moment is, zonder inspanning, zonder

enig oordeel of reactie, zonder enige uitleg of

rechtvaardiging en zonder enig verlangen of zoe-

ken naar iets anders. Het is een open en nieuws-

gierige houding om de waarheid van de ervaring,

precies zoals zij is, te leren kennen. Dit boek is een bewerking van zo-

genoemde ‘teachings’ tijdens een zomerretraite van deze spirituele

school. Aan het einde van elk hoofdstuk staan oefeningen voor con-

templatief zelfonderzoek en zelfobservatie.

Omraam Mikhaël Aïvanhov: De zaden van

geluk. Prosveta 2010. Het licht van de

levende geest. Prosveta 2009.

Twee juweeltjes uit de Izvor-reeks. Het gaat

ook hier om het mondeling onderricht dat de

mysticus en wijsgeeer Omraam Mikhaël

Aïvanhov (1900-1986) gaf. In “De zaden

van geluk” zegt hij onder meer:

Het geluk is als een bal die je achterna

loopt, maar op het moment dat je hem in-

haalt, geef je hem een schop… om hem

achterna te lopen! Want juist door dat ren-

nen voel je je gestimuleerd; juist in dat stre-

ven, die geestdrift om het doel te bereiken,

vind je het geluk.

Op het moment dat je erin slaagt te verkrij-

gen wat je verlangde, ben je natuurlijk gelukkig, maar onmiddellijk daar-

na voel je een leegte: je moet weer op zoek naar iets anders en je bent

nooit voldaan. Wat kun je dan doen? Op zoek gaan naar wat het verst

verwijderd en het meest onbereikbaar is: de 999volmaaktheid, de onein-

digheid, de eeuwigheid en onderweg zul je al het overige vinden: kennis,

rijkdom, kracht, liefde… Ja, je zult het krijgen zonder erom te vragen.”

In de voordrachten van de Bulgaarse wijsgeer Mikael Aivanhov,

vastgelegd in boeken, op cd’s en dvd’s, staat de mens en zijn spirituele

ontwikkeling centraal. Het boek “Het licht van de levende geest “ gaat

over het licht, dat volgens de Ingewijden de levende substantie van het

universum is. Zonder licht (geschapen door het oorspronkelijke vuur

dat God genoemd wordt) is, zo zegt hij, geen leven mogelijk. In negen

hoofdstukken wordt het onderwerp van alle kanten belicht. Door uitge-

breid te vertellen wat hij onder het licht verstaat, hoe het zich manifes-

teert en hoe we  er gebruik van kunnen maken in ons eigen leven, krij-

gen we gaandeweg een goed beeld van de impact ervan. Aïvanhov

geeft, zoals we dat van hem gewend zijn, ook hier weer eenvoudige

voorbeelden en gebruikt duidelijke metaforen. Zo legt hij uit dat we ons

op ieder vrij moment kunnen voorstellen dat we in een bundel licht

staan die verwarmt, rust geeft en voedt.

Twee juweeltjes die op vele nachtkastjes horen te liggen, zoals ook

de door uitgeverij Prosveta jaarlijks uitgeven dagteksten. Voor overige

boeken: www.prosveta.nl.

* * *
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Spiritualiteit kan werken in je crisis

Socrates, Jezus en Boeddha als  veeleisende welwillende verloskundigen.

Aat (Lambèrt) de Kwant

“Kiest u voor zekerheid of geluk?”, zo luidde de tekst op een

auto van een verzekeringsbedrijf .Ik had erbij willen schrijven:

“ik kies voor geluk”. Die tekst op de auto geeft treffend weer

waar het in onze samenleving om gaat: zekerheid. Van de

wieg tot het graf.

Geluk is abstract, iets ongrijpbaars, maar door zekerheid

weet je waar je aan toe bent, heb je geen zorgen en kun je dus

geluk ervaren, zo denken velen. Toch werd het de laatste jaren

duidelijk dat die zekerheid ook maar betrekkelijk is.

Hoezo zekerheid, als je geld had belegd bij een Finse bank

om daarna te zien dat er van je spaargeld letterlijk niets over-

bleef. Hoezo zekerheid, als je steeds meer signalen krijgt dat

je de zekerheid van je pensioen ook wel kunt vergeten. Dat

zullen we de komende jaren wel gaan merken. En reken maar

dat er door de knabbels en babbels van dit kabinet ook aan je

AOW geknabbeld gaat worden. Dit is geen politieke column,

zoals ik die vroeger als parlementsredacteur had en die de

naam Haags Dagboek droeg. Wekelijks gunde ik wat badine-

rend een kijkje in de Haagse keuken en schreef ook nog een

boekje: ‘De Kamer te kijk’ waarin ik wat badinerend het reilen

en zeilen van de dames en heren politici beschreef.

De Volkskrant sprak in recensie dat ik mij aan onderbroe-

kenlol schuldig maakte. Wat ik deed was in die tijd nog heilig-

schennis, maar wat ik deed was kinderspel in vergelijking met

wat er vandaag de dag over de politici gezegd wordt.

De vingers van Rutte
Nu, jaren later, kijk ik met verbijstering naar wat er in Den

Haag gebeurt, waar gewelddadige PVV-politici de Haagse

agenda lijken te bepalen. Op het moment waarop ik dit schrijf,

kunnen er al PVV–Kamerleden uit de fractie verwijderd zijn

of een eigen toko begonnen zijn, want ook al heb je iemand tot

moes geslagen of ben je handtastelijk geweest of erger, je kunt

Kamerlid blijven.

Nee, van wat er nu in Den Haag gebeurt, word ik niet be-

paald gelukkig, maar ge-luk-kig ben ik nu geen politiek ver-

slaggever meer, ook al jeuken m’n vingers om erover te schrij-

ven, zoals ik dat nu even doe. Even maar!

Volgens Rutte zouden we bij dit regeerakkoord onze ving-

ers moeten aflikken. Nou, geef mijn portie maar aan Fikkie!

Moet ik m’n vingers aflikken als iedereen mij op de snel-

weg met 130 km per uur voorbij raast? Moet ik m’n vingers

aflikken waar dit kabinet het begrip duurzaamheid in de ijskast

heeft gezet en de giga milieuproblemen bagatelliseert? Moet ik

m’n vingers aflikken als ik lees hoe het Muziekcentrum en

drie gerenommeerde orkesten de nek worden omgedraaid en

we met een culturele kaalslag te maken krijgen die zijn weerga

niet kent?

Alles wat met cultuur heeft te maken schijnt bij de linkse

elite te horen, waarop nu meesmuilend wraak genomen wordt.

Moet ik mijn vingers aflikken als ik lees dat Nederland koplo-

per illegalenjacht is en roept over onze nationale identiteit, ter-

wijl vele volkeren, ook Nederland, juist door immigratie zijn

ontstaan (2)

Ik citeer in dit verband ook met instemming Rik Torfs (een

bekende Vlaming. Hij is hoogleraar kerkelijk recht, schrijver,

columnist en politicus voor de Belgische christendemocraten).

‘Ik ben politiek gezien een absolute anti-populist want wie

de taal van het volk spreekt, minacht eigenlijk het volk. De po-

pulist gebruikt de mindere gevoelens van de mensen, het buik-

gevoel, om hen uiteindelijk te manipuleren.(3) Torfs kritiseert

ook de deelname van het CDA aan dit kabinet.

Nee, in plaats van het vingers likken wordt het meer nagel-

bijten en tandenknarsen. Het woord zekerheid zal straks uit de

Dikke van Dalen verdwijnen, ook al kun je de huidige crisis

dit kabinet niet alleen verwijten. Er is sprake van een mondiale

crisis die ons financiële en pensioenstelsel onder druk zetten,

een crisis die ook weer kansen biedt.

Geluk overkomt je
Aan ons geluksgevoel en welbevinden wordt geknaagd, zo niet

een bom onder gelegd. Onze levenswijze die is gebaseerd op

een voortdurende groei van de consumptie, zullen we moeten

wijzigen, of we willen of niet. Maar, kunnen we nog gelukkig

zijn zonder de allernieuwste auto, het nieuwste model dvd-spe-

ler of mobiele telefoon? Zonder televisie of PC in elk vertrek?

In zijn fascinerende boek Socrates, Jezus, Boeddha, drie

leermeesters (1) van de Franse filosoof en godsdienstweten-

schapper, Fréderic Lenoir, zegt hij te geloven dat de huidige

crisis een positieve uitwerking kan en moet krijgen. Ze kan

ons volgens hem helpen om voor onze beschaving, die voor

het eerst wereldomvattend is geworden, een nieuwe grondslag

te vinden, op basis van andere criteria dan enkel geld en con-

sumptie. “Deze crisis,” zo zegt hij, “is niet alleen economisch

en financieel, maar ook filosofisch en spiritueel. Die plaatst

ons voor universele vragen: wat maakt een mens gelukkig?

Wat kunnen we ware vooruitgang noemen? Wat zijn de voor-

waarden voor een harmonieus en sociaal leven?”

Lenoir is gegrepen door de boodschap van de Boeddha en

Socrates. De woorden van Jezus raakten niet alleen zijn ver-

stand, maar ook zijn hart. Bij hem rees het verlangen om hun

getuigenis, die hem in zijn leven al jaren helpt, te delen. Hij is

ervan overtuigd dat ze antwoord geven op de diepste vragen

en behoeften van de wereldwijde crisis die wij doormaken. De

vraag die zich echt aan ons opdringt is: kan de mens gelukkig

zijn en in harmonie met anderen leven als de beschaving vol-

ledig is opgebouwd rond het ideaal van het ‘hebben’?

Nee, luidt het stellige antwoord van Boeddha, Socrates en

Jezus. Geld en materieel bezit zijn slechts middelen die welis-

waar waardevol zijn, maar nooit een doel op zichzelf vormen.
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De tekst op de verzekeringsauto is eigenlijk al achterhaald,

want de huidige crisis laat pijnlijk zien dat die zekerheid op

drijfzand is gebouwd. “Ik zou voor geluk kiezen”, zei ik, ook

al roept dat natuurlijk weer vragen op.

Welk geluk?
Voor mij is geluk iets wat je overkomt. Je kunt het niet grijpen.

Je kunt niet ’s morgens wakker worden en zeggen: “Hé, laat ik

vandaag nou eens gelukkig zijn”, maar je kunt wel besluiten je

gelukkig te voelen. Dat is de paradox. Geluk overkomt je, net

zoals het leven je overkomt. Wij gaan niet (altijd) over de din-

gen in ons leven, maar kunnen er wel mee leren omgaan.

Ik ben op dit moment alleen, zonder partner, maar kan niet

zeggen dat ik daardoor perse ongelukkig ben, ook al zijn er

wel eens wat minder makkelijke momenten. Ik kan intens ge-

nieten van het alleen zijn, van mijn muziek, boeken, een

mooie sfeer met kaarsjes. Er zijn van die momenten waarop

het geluk door je lichaam stroomt, een pulserende energie die

niet te beschrijven is. Een gevoel dat ik in Den Haag niet er-

voer, ook niet na het nuttigen van spiritualiën die ik frequen-

teerde, in-nemend als ik toen was.

Ik voel me thuis bij de uitspraak van kerkvader Augusti-

nus: “Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U.”

Niet dat ik nu verlicht ben of zoiets; en mijn godsbeeld is

ook anders dan dat van Augustinus. Een goede vriendin zei

eens: “Het gaat er in deze fase om je geluk niet bij een partner

te zoeken, maar bij de bron te komen. Klinkt vaag en mis-

schien zweverig, maar ik ervaar wel dat zij gelijk heeft.

Ik vraag me wel eens af of ik me ook gelukkig zou voelen

zonder een comfortabele flat met een uitzicht over een fraai

bos en de duinen van Egmond aan Zee. Zonder al die mooie

spirituele boeken en honderden klassieke cd’s. Kijken hoe ik

me voel als ik ooit in een  klein kamertje in een verzorgings-

flat terecht zou komen met slechts enkele boeken en cd’s.

‘Blessing In disguise’
We kunnen ons met al ons comfort natuurlijk heel spiritueel

voelen, maar Socrates, Boedha en Jezus droegen universele

waarheden uit die in onze tijd heel actueel zijn. Zij stellen alle

drie dat het belangrijk is om je te richten op de ontwikkeling

van een innerlijk leven. Op zoek naar, zoals Lenoir dat zegt,

naar onszelf, door ons los te maken van de groep, zodat we vrij

kunnen worden. “Ware Vrijheid, is innerlijke vrijheid”, stellen

ze alle drie. We moeten leren onszelf te beheersen, onze versla-

vingen af te zweren en beseffen dat het leven constant veran-

dert. Gehechtheid aan materieel bezit, of zelfs aan situaties, is

eigenlijk verzet tegen die verandering en… maakt ongelukkig.

O ja, ik weet het, ik moet met dit verhaal niet aankomen bij

iemand die ver onder het minimum zit of bij een Amerikaan

die met zijn gezin in een auto woont, maar er zijn ook mensen

die een crisis in hun leven achteraf als een ‘blessing In

disguise’ ervaren hebben.

Ik denk dat heel wat mensen nu ervaren dat geluk niet zit

in een schitterend huis of auto of welk bezit dan ook. Geluk

van de wieg tot het graf, het zit er niet meer in en de overheid

werkt ook niet mee aan je materiële welzijn en geluk. Zij zorgt

er zelfs voor dat je ook niet meer in je vertrouwde buurthuis of

bibliotheek terecht kunt.

In zijn onlangs verschenen boek ’Mentaal Vermogen, in-

vesteren in geluk’ gaat Trimbosdirecteur Jan Walburg in op de

rol van de overheid bij het bevorderen van geluk. Hij staat stil

bij de invloed van het overheidsbeleid op armoedebestrijding,

werkgelegenheid, sociale samenhang en onderwijs. Walburg

vindt dat de overheid een sociaal en economisch belang heeft

bij het bevorderen van welbevinden van burgers, omdat geluk-

kige mensen volgens hem productiever en creatiever zijn.

Het ziet er niet naar uit dat dit kabinet een dergelijk beleid

gaat voeren. We zijn dus op onszelf aangewezen. Frederic Le-

noir noemt Socrates, Boedha en Jezus onze ‘levensmeesters’. Ze

voeden ons op en helpen ons te leven. Ze beloven ons geen

kant-en-klaar geluk, maar wel succes als we daadwerkelijk aan

onszelf werken. Ze spreken niet zozeer over genot als wel over

vreugde. Het zijn veeleisende gidsen, welwillende verloskundi-

gen, eeuwige ontwakers. Ze leren ons veranderingen te aanvaar-

den en ermee om te gaan en die veranderingen zullen giga zijn!

Wakker blijven
Dus toch spiritualiteit? Ja, want spiritualiteit kan inzicht brengen

tijdens een crisis en als het leven je overkomt, kan het je geluk-

kiger maken waardoor je met die crisis om kunt leren gaan.

Dus toch spiritualiteit? Ja, want spiritualiteit kan werken in

je crisis en kan leiden tot meer inzicht als het leven je overkomt

waardoor je met die crisis en al die veranderingen om kunt le-

ren gaan en je je gelukkiger voelt. Bedenk wel dat je gelukkig

voelen wel de functie is van je bewustzijn als het wakker is.

Niet gelukkig zijn is de functie van je bewustzijn als het slaapt.

Wakker worden leidt tot inzicht, tot zicht niet tot zekerheid.

Maar goed ook, want zekerheid is statisch en onzekerheid zet je

in beweging en leidt tot groei. Leven is beweging, evolutie, net

zoals ook God evolueert. We maken vaak een sprong op ons

pad van evolutie, maar het blijft niet bij die ene ervaring; er zul-

len er nog vele volgen. Om je wakker te houden. In die zin wens

ik alle lezers verstilde kerstdagen en een wakker 2011!

In wel zijn.

Noten
1.  Frédéric Lenoir:  Socrates, Jezus, Boeddha: Drie leermeesters. Ten Have/

Van Halewyck 2010.

2.  Tien jaar geleden schreef Samuel Huntington zijn ophefmakende boek The

Clash of Civilizations and the Remaking of World Order waarin hij wees

op de toenemende spanning tussen diverse beschavingen. De Indische

Nobelprijswinnaar voor Economie Amartya Sen maakt in zijn recente

boek Identity and violence brandhout van deze visie. Mensen zijn niet

lid van één bepaalde groep en hebben niet één specifieke en vastom-

lijnde identiteit. In werkelijkheid behoren we tot diverse groepen die

voortdurend de diverse aspecten van onze complexe identiteit bepalen en

dat is een goede zaak. Het tegendeel is pas gevaarlijk. Juist de opdeling

en opsluiting van mensen in één specifieke identiteit leidt tot gevoelens

van meerderwaardigheid en geweld. Heel wat barbaarse conflicten die in

de loop van de geschiedenis gebeurden, kwamen voort uit de ver-

onderstelling van het bestaan van een unieke en superieure identiteit.

3.  Ikon TV: Het Vermoeden. 13 november 2010.

Lambèrt (Aat) de Kwant is freelance religiejour-

nalist en verzorgt programma’s voor OHM, de

Hindoe-omroep. Via zijn bureau Quantum Rese-

arch & Journalistiek is hij ook betrokken bij re-

search voor andere organisaties en schrijft hij

o.a. in bladen als Prana, Terugkeer en Koörd-

danser. Hij is programmamaker bij Indigo Soul-

station. (www.indiggosoulstation). Hij organiseert

symposia via de stichting Quantum Symposia.

(www.quantumsymposia.nl). Hij verdiept zich

ook in het fenoneem van de helende stem, geeft daar ook lezingen en

workshops over E-mail: Lambert43@chello.nl.

Wie het leuk vindt mij op twitter te volgen: @feeling1943.

Wellicht komen we elkaar daar of op Facebook tegen. ||
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schap, die hij vastlegde in zijn meesterwerk Arthashastra. Kautilya was

daarmee één van de eerste managementgoeroes ter wereld.

Door de adviezen van Kautilya, die 2400 jaar geleden werden ge-

formuleerd, te bestuderen, zal volgens Sharda Nandram, een leefbaar-

der Nederland kunnen ontstaan. Niet alleen voor de komende vier jaar

maar ook voor nieuwe generaties. De adviezen van Kautilya zullen ook

volgens Sharda Nandram dan ook over 2400 jaar nog altijd actueel zijn

Mariëlle Hagemans : Overal Boeddha’s en

hoe ik geen verlichting bereikte. Thot 2010

In de overtuiging rust, vrede en zelfs verlich-

ting te vinden, vertrekt Mariëlle Hageman naar

een boeddhistisch klooster in Nepal. Daar be-

landt ze in een ordinaire en keiharde strijd om

de aandacht van een spiritueel leider en

schreef er een boek over. Nadat ze een paar

keer bij een voordracht van een Franse

boeddhistische monnik was geweest, wilde ze

de rust, de vrede die de man uitstraalde ook

eens meemaken. In plaats van dertig jaar me-

diteren om dat te bereiken, leek het haar han-

diger om bij hem in de buurt te zijn. Zij ver-

koopt haar huis, geeft haar inboedel weg, laat de bank wegtakelen,

zegt haar vrienden vaarwel en vertrekt naar een klooster in Nepal, in

de overtuiging dat ze zonder aardse bezittingen en in de buurt van

haar spirituele leider – door haar de Monnik genoemd – binnen afzien-

bare tijd een gelukkiger mens zou zijn In Nepal belandt ze bij een

groep westerlingen die rondom de charismatische Franse monnik loopt

te hangen. Ik zag het zo voor me!

Het verwondert me niet als blijkt, dat de volgelingen elkaar het licht

in de ogen niet gunnen. Niet zo gek dat Hageman in zo’n verstikkende

sfeer geen verlichting bereikt. Wel pure wanhoop en frustratie. Ze zit

vaak huilend op haar bed. Ongelukkig verstrikt in een web van kan-

toorguerrilla en kleine intriges die het dagelijks leven niet gemakkelijk

maken. Ze wordt wel een soort van secretaresse van de Monnik, maar

officieel mag ze die functie niet uitvoeren. Als de Monnik haar opdrach-

ten geeft, doet zijn persoonlijke assistente vanuit Canada met zieden-

de e-mails deze weer teniet en blijkt een westerse ons-kent-ons-groep

nieuwkomers op hardhandige wijze buiten te sluiten. Zelfs tegen een

achtergrond van stoepa’s en gebedsmolens blijkt het ideaal van vrede

en verlichting ver weg.

“Overal boeddha’s” is een met diepgang geschreven lichtvoetig

boek. Met de nodige zelfspot en relativeringsvermogen beschrijft Mari-

ëlle Hageman hoe haar zoektocht naar geluk een pad naar nieuwe in-

zichten wordt.

Een nuchter en eerlijk verslag van een spiritueel avontuur, met een

onverwachte ontknoping. ‘Voor wie ze wil zien, zijn de boeddha’s

overal’, zegt de monnik, ‘want iedereen heeft een boeddha in zich en

iedereen kan ons helpen op het pad naar verlichting’.

Het boek doet denken aan het eerder besproken boek van Andre

van der Braak “Goeroes en Charisma. Het riskante pad van leraar en

leerling. Altamira-Becht 2006. Ook Van der Braak vertelt een verhaal

waar je niet vrolijk van wordt.

Erik van Zuydam. De ontdekking van het

Nu. Het antwoord op al je vragen is dit mo-

ment zoals het is. Ankh-Hermes 2010

‘Wees bereid om te sterven. Laat je leven maar

mislukken.’ Deze woorden sprak een wijze leraar

tegen de auteur van De ontdekking van het Nu,

op het moment dat deze in een diepe levenscri-

sis verkeerde. Deze radicale woorden leidden tot

een spontane overgave aan het leven.

Dit boek gaat over de mogelijkheid om te

stoppen met al het streven en zoeken naar

toekomstig geluk, om controlezucht en zorgen

over de toekomst te laten varen en je te laten dragen door het mo-

ment. In plaats van een worsteling tegen de stroom in wordt het leven

een geheel verzorgde reis.

Aan het boek is duidelijk merkbaar dat Van Zuydam als sannyasin be-

ïnvloed is door Osho, zoals uit deze woorden blijkt. “Nog dieper dan het

geloof in het beeld dat we van de wereld hebben, is het geloof in het beeld

dat we van onszelf hebben. Er is moed voor nodig om diep gekoesterde

aannames waarin we altijd rotsvast hebben geloofd te betwisten.

De mogelijkheid dat je altijd in een onwaarheid hebt geloofd, is een

pijnlijk vooruitzicht. Bovendien gaf de overtuiging waar je altijd in hebt

geloofd je een gevoel van zekerheid, van houvast en identiteit. Wat nu,

als je dat gevoel kwijt zou raken?`

Volgens Eric van Zuydam is er geen recept om tot inzicht te ko-

men. Het is niet nodig om eerst de bodem van je bestaan te moeten

raken. Toegegeven, het kan wel helpen. Een crisis is vaak een gewel-

dig klimaat voor overgave. Als de situatie onhoudbaar is geworden,

dan is het nu eenmaal wat makkelijker om de sprong in het ongewisse

te maken dan wanneer alles op rolletjes loopt in je leven. Maar er zijn

geen voorwaarden voor bevrijding, het is on-voorwaardelijk. Alles kan

aanleiding zijn om tot inzicht te komen, niet alleen pijn en ellende,

maar ook gewoon een wandeling in het bos, de aanblik van een baby,

de zon die opkomt, een vers kopje thee …

Ik moest zelf diep gaan, omdat ik zo hardleers was. Het leven liet

me zo overduidelijk zien dat de manier waarop ik bezig was niet werk-

te, maar ik bleef steeds maar koppig doorgaan op de oude weg van

wilskracht en controle, totdat ik er uitgeput bij neerviel, de wanhoop na-

bij. Er was geen andere optie meer dan te stoppen met het geknok.”

Voor de liefhebbers van Eckhart Tolle is dit boek een must.

Erik van Zuydam (1959) geeft workshops, lezingen NU-dialogen) en

retraites in Nederland, België en Frankrijk en is, vanuit de Advaita-filo-

sofie, veel met het thema “gedachten” bezig waarbij hij kritische kantte-

keningen plaatst.

Eric Huysmans: Licht op bewustzijn.

Tattwa 2010.

Op duidelijke wijze geeft Eric Huysmans –

in navolging van “Stairway to Heaven”– in

dit boek een helder inzicht in de zingeving

en betekenis van ons leven. Hij laat een

andere ‘werkelijkheid’ zien dan die we ken-

nen. Een werkelijkheid die zich uitstrekt

over meerdere werelden of dimensies. In

iedere wereld is alles exact wat het lijkt,

maar daarbuiten strekt zich een veel grotere realiteit uit waarin het be-

wustzijn zich ontwikkelt in talloze materiële vormen.

Huysmans laat zien dat we slechts één van die vormen zijn op weg

naar een steeds hoger bewustzijn. Onze evolutietocht is volgens de

oude esoterie veel langer dan wetenschappers veronderstellen. Dit

boek geeft daar een boeiende beschrijving van. Daarnaast wordt in dit

boek een geschiedkundige onderbouwing gegeven van het tijdschema

die de Maya-kalender van onze evolutie geeft. Door velen wordt ver-

wacht dat wij in 2012 een kwantumsprong zullen maken naar een-

heidsbewustzijn, maar in dit boek legt de Huysmans uit dat er verschil-

lende definities en niveaus van dit veel gebruikte begrip bestaan.

Carl Johan Calleman: Doelgerichte evolutie.

Verklaard vanuit de kwantumtheorie en

Maya-kosmologie. Ankh-Hermes 2010.

Carl Johan Calleman beschrijft een alternatief

voor Darwins evolutietheorie en maakt hierbij

gebruik van recente vondsten binnen de kos-

mologie en zijn diepgaande kennis van de

Maya-kalender. Hij verbindt de recent ontdekte

centrale as van het universum met de levens-

boom van de Maya’s. Callemans onderzoek wil

laten zien dat het leven niet toevallig op Aarde

ontstond, maar dat onze planeet daar speciaal

voor was bestemd. Het geeft een nieuwe ver-

klaring voor het ontstaan en de evolutie van het leven en de ontwikke-

ling van bewustzijn. Calleman zegt dat het doelgerichte universum

werkelijkheid is en legt uit dat niet alleen DNA maar ook hele organis-

men opgenomen zijn in de blauwdruk van de levensboom. Met deze

nieuwe theorie van biologische evolutie zou volgens Calleman ook de

kloof tussen wetenschap en religie verdwijnen.

Masuro Emoto: Water en het universum.

Ankh-Hermes 2010.

De auteur onderstreept in deze uitgave nog eens zijn

universele boodschap over de spiegel- en verande-

ringskwaliteiten op individueel, collectief en mondiaal

niveau van het natuurelement water van zijn eerder uit-

gebrachte titel ‘De boodschap van water’. Ruim tien

jaar geleden begon hij met het fotograferen van ijskris-
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De tekst op de verzekeringsauto is eigenlijk al achterhaald,

want de huidige crisis laat pijnlijk zien dat die zekerheid op

drijfzand is gebouwd. “Ik zou voor geluk kiezen”, zei ik, ook

al roept dat natuurlijk weer vragen op.

Welk geluk?
Voor mij is geluk iets wat je overkomt. Je kunt het niet grijpen.

Je kunt niet ’s morgens wakker worden en zeggen: “Hé, laat ik

vandaag nou eens gelukkig zijn”, maar je kunt wel besluiten je

gelukkig te voelen. Dat is de paradox. Geluk overkomt je, net

zoals het leven je overkomt. Wij gaan niet (altijd) over de din-

gen in ons leven, maar kunnen er wel mee leren omgaan.

Ik ben op dit moment alleen, zonder partner, maar kan niet

zeggen dat ik daardoor perse ongelukkig ben, ook al zijn er

wel eens wat minder makkelijke momenten. Ik kan intens ge-

nieten van het alleen zijn, van mijn muziek, boeken, een

mooie sfeer met kaarsjes. Er zijn van die momenten waarop

het geluk door je lichaam stroomt, een pulserende energie die

niet te beschrijven is. Een gevoel dat ik in Den Haag niet er-

voer, ook niet na het nuttigen van spiritualiën die ik frequen-

teerde, in-nemend als ik toen was.

Ik voel me thuis bij de uitspraak van kerkvader Augusti-

nus: “Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U.”

Niet dat ik nu verlicht ben of zoiets; en mijn godsbeeld is

ook anders dan dat van Augustinus. Een goede vriendin zei

eens: “Het gaat er in deze fase om je geluk niet bij een partner

te zoeken, maar bij de bron te komen. Klinkt vaag en mis-

schien zweverig, maar ik ervaar wel dat zij gelijk heeft.

Ik vraag me wel eens af of ik me ook gelukkig zou voelen

zonder een comfortabele flat met een uitzicht over een fraai

bos en de duinen van Egmond aan Zee. Zonder al die mooie

spirituele boeken en honderden klassieke cd’s. Kijken hoe ik

me voel als ik ooit in een  klein kamertje in een verzorgings-

flat terecht zou komen met slechts enkele boeken en cd’s.

‘Blessing In disguise’
We kunnen ons met al ons comfort natuurlijk heel spiritueel

voelen, maar Socrates, Boedha en Jezus droegen universele

waarheden uit die in onze tijd heel actueel zijn. Zij stellen alle

drie dat het belangrijk is om je te richten op de ontwikkeling

van een innerlijk leven. Op zoek naar, zoals Lenoir dat zegt,

naar onszelf, door ons los te maken van de groep, zodat we vrij

kunnen worden. “Ware Vrijheid, is innerlijke vrijheid”, stellen

ze alle drie. We moeten leren onszelf te beheersen, onze versla-

vingen af te zweren en beseffen dat het leven constant veran-

dert. Gehechtheid aan materieel bezit, of zelfs aan situaties, is

eigenlijk verzet tegen die verandering en… maakt ongelukkig.

O ja, ik weet het, ik moet met dit verhaal niet aankomen bij

iemand die ver onder het minimum zit of bij een Amerikaan

die met zijn gezin in een auto woont, maar er zijn ook mensen

die een crisis in hun leven achteraf als een ‘blessing In

disguise’ ervaren hebben.

Ik denk dat heel wat mensen nu ervaren dat geluk niet zit

in een schitterend huis of auto of welk bezit dan ook. Geluk

van de wieg tot het graf, het zit er niet meer in en de overheid

werkt ook niet mee aan je materiële welzijn en geluk. Zij zorgt

er zelfs voor dat je ook niet meer in je vertrouwde buurthuis of

bibliotheek terecht kunt.

In zijn onlangs verschenen boek ’Mentaal Vermogen, in-

vesteren in geluk’ gaat Trimbosdirecteur Jan Walburg in op de

rol van de overheid bij het bevorderen van geluk. Hij staat stil

bij de invloed van het overheidsbeleid op armoedebestrijding,

werkgelegenheid, sociale samenhang en onderwijs. Walburg

vindt dat de overheid een sociaal en economisch belang heeft

bij het bevorderen van welbevinden van burgers, omdat geluk-

kige mensen volgens hem productiever en creatiever zijn.

Het ziet er niet naar uit dat dit kabinet een dergelijk beleid

gaat voeren. We zijn dus op onszelf aangewezen. Frederic Le-

noir noemt Socrates, Boedha en Jezus onze ‘levensmeesters’. Ze

voeden ons op en helpen ons te leven. Ze beloven ons geen

kant-en-klaar geluk, maar wel succes als we daadwerkelijk aan

onszelf werken. Ze spreken niet zozeer over genot als wel over

vreugde. Het zijn veeleisende gidsen, welwillende verloskundi-

gen, eeuwige ontwakers. Ze leren ons veranderingen te aanvaar-

den en ermee om te gaan en die veranderingen zullen giga zijn!

Wakker blijven
Dus toch spiritualiteit? Ja, want spiritualiteit kan inzicht brengen

tijdens een crisis en als het leven je overkomt, kan het je geluk-

kiger maken waardoor je met die crisis om kunt leren gaan.

Dus toch spiritualiteit? Ja, want spiritualiteit kan werken in

je crisis en kan leiden tot meer inzicht als het leven je overkomt

waardoor je met die crisis en al die veranderingen om kunt le-

ren gaan en je je gelukkiger voelt. Bedenk wel dat je gelukkig

voelen wel de functie is van je bewustzijn als het wakker is.

Niet gelukkig zijn is de functie van je bewustzijn als het slaapt.

Wakker worden leidt tot inzicht, tot zicht niet tot zekerheid.

Maar goed ook, want zekerheid is statisch en onzekerheid zet je

in beweging en leidt tot groei. Leven is beweging, evolutie, net

zoals ook God evolueert. We maken vaak een sprong op ons

pad van evolutie, maar het blijft niet bij die ene ervaring; er zul-

len er nog vele volgen. Om je wakker te houden. In die zin wens

ik alle lezers verstilde kerstdagen en een wakker 2011!

In wel zijn.

Noten
1.  Frédéric Lenoir:  Socrates, Jezus, Boeddha: Drie leermeesters. Ten Have/

Van Halewyck 2010.

2.  Tien jaar geleden schreef Samuel Huntington zijn ophefmakende boek The

Clash of Civilizations and the Remaking of World Order waarin hij wees

op de toenemende spanning tussen diverse beschavingen. De Indische

Nobelprijswinnaar voor Economie Amartya Sen maakt in zijn recente

boek Identity and violence brandhout van deze visie. Mensen zijn niet

lid van één bepaalde groep en hebben niet één specifieke en vastom-

lijnde identiteit. In werkelijkheid behoren we tot diverse groepen die

voortdurend de diverse aspecten van onze complexe identiteit bepalen en

dat is een goede zaak. Het tegendeel is pas gevaarlijk. Juist de opdeling

en opsluiting van mensen in één specifieke identiteit leidt tot gevoelens

van meerderwaardigheid en geweld. Heel wat barbaarse conflicten die in

de loop van de geschiedenis gebeurden, kwamen voort uit de ver-

onderstelling van het bestaan van een unieke en superieure identiteit.

3.  Ikon TV: Het Vermoeden. 13 november 2010.

Lambèrt (Aat) de Kwant is freelance religiejour-

nalist en verzorgt programma’s voor OHM, de

Hindoe-omroep. Via zijn bureau Quantum Rese-

arch & Journalistiek is hij ook betrokken bij re-

search voor andere organisaties en schrijft hij

o.a. in bladen als Prana, Terugkeer en Koörd-

danser. Hij is programmamaker bij Indigo Soul-

station. (www.indiggosoulstation). Hij organiseert

symposia via de stichting Quantum Symposia.

(www.quantumsymposia.nl). Hij verdiept zich

ook in het fenoneem van de helende stem, geeft daar ook lezingen en

workshops over E-mail: Lambert43@chello.nl.

Wie het leuk vindt mij op twitter te volgen: @feeling1943.

Wellicht komen we elkaar daar of op Facebook tegen. ||
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schap, die hij vastlegde in zijn meesterwerk Arthashastra. Kautilya was

daarmee één van de eerste managementgoeroes ter wereld.

Door de adviezen van Kautilya, die 2400 jaar geleden werden ge-

formuleerd, te bestuderen, zal volgens Sharda Nandram, een leefbaar-

der Nederland kunnen ontstaan. Niet alleen voor de komende vier jaar

maar ook voor nieuwe generaties. De adviezen van Kautilya zullen ook

volgens Sharda Nandram dan ook over 2400 jaar nog altijd actueel zijn

Mariëlle Hagemans : Overal Boeddha’s en

hoe ik geen verlichting bereikte. Thot 2010

In de overtuiging rust, vrede en zelfs verlich-

ting te vinden, vertrekt Mariëlle Hageman naar

een boeddhistisch klooster in Nepal. Daar be-

landt ze in een ordinaire en keiharde strijd om

de aandacht van een spiritueel leider en

schreef er een boek over. Nadat ze een paar

keer bij een voordracht van een Franse

boeddhistische monnik was geweest, wilde ze

de rust, de vrede die de man uitstraalde ook

eens meemaken. In plaats van dertig jaar me-

diteren om dat te bereiken, leek het haar han-

diger om bij hem in de buurt te zijn. Zij ver-

koopt haar huis, geeft haar inboedel weg, laat de bank wegtakelen,

zegt haar vrienden vaarwel en vertrekt naar een klooster in Nepal, in

de overtuiging dat ze zonder aardse bezittingen en in de buurt van

haar spirituele leider – door haar de Monnik genoemd – binnen afzien-

bare tijd een gelukkiger mens zou zijn In Nepal belandt ze bij een

groep westerlingen die rondom de charismatische Franse monnik loopt

te hangen. Ik zag het zo voor me!

Het verwondert me niet als blijkt, dat de volgelingen elkaar het licht

in de ogen niet gunnen. Niet zo gek dat Hageman in zo’n verstikkende

sfeer geen verlichting bereikt. Wel pure wanhoop en frustratie. Ze zit

vaak huilend op haar bed. Ongelukkig verstrikt in een web van kan-

toorguerrilla en kleine intriges die het dagelijks leven niet gemakkelijk

maken. Ze wordt wel een soort van secretaresse van de Monnik, maar

officieel mag ze die functie niet uitvoeren. Als de Monnik haar opdrach-

ten geeft, doet zijn persoonlijke assistente vanuit Canada met zieden-

de e-mails deze weer teniet en blijkt een westerse ons-kent-ons-groep

nieuwkomers op hardhandige wijze buiten te sluiten. Zelfs tegen een

achtergrond van stoepa’s en gebedsmolens blijkt het ideaal van vrede

en verlichting ver weg.

“Overal boeddha’s” is een met diepgang geschreven lichtvoetig

boek. Met de nodige zelfspot en relativeringsvermogen beschrijft Mari-

ëlle Hageman hoe haar zoektocht naar geluk een pad naar nieuwe in-

zichten wordt.

Een nuchter en eerlijk verslag van een spiritueel avontuur, met een

onverwachte ontknoping. ‘Voor wie ze wil zien, zijn de boeddha’s

overal’, zegt de monnik, ‘want iedereen heeft een boeddha in zich en

iedereen kan ons helpen op het pad naar verlichting’.

Het boek doet denken aan het eerder besproken boek van Andre

van der Braak “Goeroes en Charisma. Het riskante pad van leraar en

leerling. Altamira-Becht 2006. Ook Van der Braak vertelt een verhaal

waar je niet vrolijk van wordt.

Erik van Zuydam. De ontdekking van het

Nu. Het antwoord op al je vragen is dit mo-

ment zoals het is. Ankh-Hermes 2010

‘Wees bereid om te sterven. Laat je leven maar

mislukken.’ Deze woorden sprak een wijze leraar

tegen de auteur van De ontdekking van het Nu,

op het moment dat deze in een diepe levenscri-

sis verkeerde. Deze radicale woorden leidden tot

een spontane overgave aan het leven.

Dit boek gaat over de mogelijkheid om te

stoppen met al het streven en zoeken naar

toekomstig geluk, om controlezucht en zorgen

over de toekomst te laten varen en je te laten dragen door het mo-

ment. In plaats van een worsteling tegen de stroom in wordt het leven

een geheel verzorgde reis.

Aan het boek is duidelijk merkbaar dat Van Zuydam als sannyasin be-

ïnvloed is door Osho, zoals uit deze woorden blijkt. “Nog dieper dan het

geloof in het beeld dat we van de wereld hebben, is het geloof in het beeld

dat we van onszelf hebben. Er is moed voor nodig om diep gekoesterde

aannames waarin we altijd rotsvast hebben geloofd te betwisten.

De mogelijkheid dat je altijd in een onwaarheid hebt geloofd, is een

pijnlijk vooruitzicht. Bovendien gaf de overtuiging waar je altijd in hebt

geloofd je een gevoel van zekerheid, van houvast en identiteit. Wat nu,

als je dat gevoel kwijt zou raken?`

Volgens Eric van Zuydam is er geen recept om tot inzicht te ko-

men. Het is niet nodig om eerst de bodem van je bestaan te moeten

raken. Toegegeven, het kan wel helpen. Een crisis is vaak een gewel-

dig klimaat voor overgave. Als de situatie onhoudbaar is geworden,

dan is het nu eenmaal wat makkelijker om de sprong in het ongewisse

te maken dan wanneer alles op rolletjes loopt in je leven. Maar er zijn

geen voorwaarden voor bevrijding, het is on-voorwaardelijk. Alles kan

aanleiding zijn om tot inzicht te komen, niet alleen pijn en ellende,

maar ook gewoon een wandeling in het bos, de aanblik van een baby,

de zon die opkomt, een vers kopje thee …

Ik moest zelf diep gaan, omdat ik zo hardleers was. Het leven liet

me zo overduidelijk zien dat de manier waarop ik bezig was niet werk-

te, maar ik bleef steeds maar koppig doorgaan op de oude weg van

wilskracht en controle, totdat ik er uitgeput bij neerviel, de wanhoop na-

bij. Er was geen andere optie meer dan te stoppen met het geknok.”

Voor de liefhebbers van Eckhart Tolle is dit boek een must.

Erik van Zuydam (1959) geeft workshops, lezingen NU-dialogen) en

retraites in Nederland, België en Frankrijk en is, vanuit de Advaita-filo-

sofie, veel met het thema “gedachten” bezig waarbij hij kritische kantte-

keningen plaatst.

Eric Huysmans: Licht op bewustzijn.

Tattwa 2010.

Op duidelijke wijze geeft Eric Huysmans –

in navolging van “Stairway to Heaven”– in

dit boek een helder inzicht in de zingeving

en betekenis van ons leven. Hij laat een

andere ‘werkelijkheid’ zien dan die we ken-

nen. Een werkelijkheid die zich uitstrekt

over meerdere werelden of dimensies. In

iedere wereld is alles exact wat het lijkt,

maar daarbuiten strekt zich een veel grotere realiteit uit waarin het be-

wustzijn zich ontwikkelt in talloze materiële vormen.

Huysmans laat zien dat we slechts één van die vormen zijn op weg

naar een steeds hoger bewustzijn. Onze evolutietocht is volgens de

oude esoterie veel langer dan wetenschappers veronderstellen. Dit

boek geeft daar een boeiende beschrijving van. Daarnaast wordt in dit

boek een geschiedkundige onderbouwing gegeven van het tijdschema

die de Maya-kalender van onze evolutie geeft. Door velen wordt ver-

wacht dat wij in 2012 een kwantumsprong zullen maken naar een-

heidsbewustzijn, maar in dit boek legt de Huysmans uit dat er verschil-

lende definities en niveaus van dit veel gebruikte begrip bestaan.

Carl Johan Calleman: Doelgerichte evolutie.

Verklaard vanuit de kwantumtheorie en

Maya-kosmologie. Ankh-Hermes 2010.

Carl Johan Calleman beschrijft een alternatief

voor Darwins evolutietheorie en maakt hierbij

gebruik van recente vondsten binnen de kos-

mologie en zijn diepgaande kennis van de

Maya-kalender. Hij verbindt de recent ontdekte

centrale as van het universum met de levens-

boom van de Maya’s. Callemans onderzoek wil

laten zien dat het leven niet toevallig op Aarde

ontstond, maar dat onze planeet daar speciaal

voor was bestemd. Het geeft een nieuwe ver-

klaring voor het ontstaan en de evolutie van het leven en de ontwikke-

ling van bewustzijn. Calleman zegt dat het doelgerichte universum

werkelijkheid is en legt uit dat niet alleen DNA maar ook hele organis-

men opgenomen zijn in de blauwdruk van de levensboom. Met deze

nieuwe theorie van biologische evolutie zou volgens Calleman ook de

kloof tussen wetenschap en religie verdwijnen.

Masuro Emoto: Water en het universum.

Ankh-Hermes 2010.

De auteur onderstreept in deze uitgave nog eens zijn

universele boodschap over de spiegel- en verande-

ringskwaliteiten op individueel, collectief en mondiaal

niveau van het natuurelement water van zijn eerder uit-

gebrachte titel ‘De boodschap van water’. Ruim tien

jaar geleden begon hij met het fotograferen van ijskris-
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BOEKENINFO

Aat / Lambèrt de Kwant.

Rectificatie
In ons vorige nummer (herfst 2010, p.27) is bij de bespre-

king van het boek van Hans Stolp “Het geheim van de

twee Jezuskinderen” een storende fout geslopen. In plaats

van “Jezuskinderen” stond er ‘Gelukskinderen’. Onze ex-

cuses.

Noorse Prinses schreef boek over Engelen
“Een hobby-psychologische gereedschapskist die mensen moet hel-

pen hun stress aan te pakken”, schreef een Noorse krant over ‘Ontdek

je beschermengel’, toen het boek een jaar geleden in Noorwegen uit-

kwam. “Een flinke portie geestelijke kwakzalverij”, meende een andere

recensent. De lezer maakte het niet uit. De door prinses Märtha Louise

en compagnon Elisabeth Sanmøy geschreven parapsychologische

handleiding stond binnen de kortste keren op de bestsellerlijst. Prinses

M L (39), dochter van koning Harald en koningin Sonja van Noorwe-

gen, heeft bovendien de afgelopen jaren wel wat meer over zich heen

gekregen dan slechte recensies. Onlangs nog stormde het rond haar

persoon, omdat ze in een interview verklaarde niet alleen met paarden

en engelen te kunnen praten. Het is volgens haar ook niet moeilijk in

contact te komen met de doden. “Engelen helpen je”, menen beide au-

teurs. Niet alleen in tijden van crisis, maar gewoon in je dagelijkse le-

ven. In het volgende nummer meer over dit boek, dat ik nog niet heb

ontvangen. Het verscheen bij uitgeverij Lannoo.

Drs Titus Rivas/ Anny Dirven: Van en naar

het licht. Spirituele preëxistentie, sterfbed-

visioenen, bijna-doodervaringen en uittre-

dingen, Elikser 2010.

Titus Rivas is filosoof, parapsychologisch on-

derzoeker en -publicist; zijn paranormaal be-

gaafde co-auteur is assistente en onderzoek-

ster van Stichting Athanasia die zich op de

onderwerpen van dit boek toelegt. De teksten

en hoofdstukken in dit boek zijn eerder als ar-

tikel verschenen in diverse tijdschriften, zoals

het tijdschrift Terugkeer en het Tijdschrift voor

Parapsychologie, en Paravisie. De onderwer-

pen beslaan het terrein van de parapsychologie en werden vroeger be-

schouwd als van paranormale aard: naast het normale, net niet ge-

woon. In dit boek staat niet het discours of de wetenschappelijke ana-

lyse voorop, maar het verslag van vele buitengewone ervaringen zoals

die naar voren komen in interviews en artikelen van de afgelopen tijd.

Dit maakt het boek voor een breed publiek boeiend en leesbaar.

Jammer is dat het boek nogal wat overlappingen en herhalingen

bevat. Rivas gaat soms ook wat al te veel in op details. Toch een aan-

rader dit boek die zich verdiepen wil leven na de dood en bijna-dooder-

varingen. Met een uitgebreid voorwoord van Rudolf Smit, voormalig

hoofdredacteur van Terugkeer, tijdschrift van Stichting Merkawah.

Wiel Smeets: Is er leven na de dood?

Eigentijdse antwoorden op welgestelde

vragen, Lannoo 2009

In dit boek gaat de onderzoeker en adviseur

op het vlak van jongeren en geloof dieper in

op een aantal vragen over het hiernamaals.

In een woord vooraf richt Smeets zich expli-

ciet tot diegenen die geen genoegen willen

nemen met actuele visies op de dood, zoals

het zogenaamde. ‘ietsisme’. Het boek gaat

onder andere in op de vraag wat er gebeurt,

als iemand sterft .De volgende hoofdstukken

bespreken vragen rond de menselijke ziel, de

hel, het vagevuur en de hemel. Wiel Smeets

zet zich sterk af tegen materialistische opvat-

tingen waarbij de mens wordt beschouwd als louter stof. Volgens hem

komt men na de dood immers in een andere bestaanslaag terecht. Hij

verwijst in dit verband onder meer naar getuigenissen van bijna-dooder-

varingen, en gaat hij te rade bij een groot aantal mystici uit verschillende

religies en tradities.

Een helder geschreven boek, waarin oud-studentenpastor Wiel

Smeets een geslaagde poging onderneemt om vergeten religieuze en

spirituele tradities in ere te herstellen.

In een “kernachtige samenvatting” zegt Smeets: ”De christelijke

Kerken leren dat de verheerlijkte persoonlijkheid in de hemel God voor

eeuwig zal aanschouwen van ‘aangezicht tot Aangezicht’. Het lijkt me

logisch dat voor de meesten van ons een enkel leven aan het ‘poets-

beurten van de ziel’ onvoldoende zal zijn om transparant te zijn voor

Gods Licht. Logischer lijkt het me dat de meesten van ons daarvoor

nog vele reïncarnaties nodig zullen hebben.” Waarvan acte!

Teresa van Marcke: Wij sterven niet. Een

zoektocht.  Artipress 2010.

“Is er leven na de dood?” Aan de hand voor-

beeldsituaties zoekt Teresa van Marcke ant-

woord op deze vraag. Rode draad door het

boek is haar eigen verhaal dat begint bij het

overlijden van haar ouders. Voor haar was dit

het kennismaken met een nieuwe wereld die

bestond uit gesproken of geschreven bood-

schappen uit de andere wereld en visioenen.

In haar nieuwste boek gaat Teresa Van

Marcke dieper in op deze problematiek. “ Wij

sterven niet ” is een zoektocht naar waarhe-

den die tot nog toe verborgen bleven.

Wat haar vooral opviel, is dat de wetenschap in feite achter de ont-

wikkelingen aan loopt. Critici ontkennen, wetenschappers huiveren.

Het bewijs te kunnen en te moeten leveren van het bestaan van een

fenomeen als de geest, een hoger bewustzijn, schrikt hen af.

Tijdens haar jarenlange zoektocht ontdekte ze dat veel bewijsmateri-

aal wordt achtergehouden en heel wat academici zichzelf het zwijgen

opleggen als onze rationele denkwereld in het gedrang komt. Onderzoek

naar het leven na de dood blijkt dus nog altijd taboe. Menige weten-

schap zal echter binnen afzienbare tijd de aard van onze werkelijkheid,

zoals we die beleven op dit ondermaans bestaan, moeten herzien.

Teresa Van Marcke was nieuwsgierig; zij wilde wéten, wat heeft

geleid tot een prima gedocumenteerd boek. Soms wat al te uitvoerig

en gedetailleerd, maar niet hinderlijk.

Sharda Nandram: De Betekenis van

Kautilya’s Arthashastra, holistisch regeren,

ondernemen en managen vanuit een

financieel en economisch perspectief.

Praan uitgeverij 2010

Met het oog op de drastische bezuinigingen van

het nieuwe kabinet is het volgens Sharda Nan-

dram belangrijk dat politici, ondernemers en

(bank)managers zich realiseren dat harde eco-

nomische spelregels niet zonder spiritualiteit zijn

te hanteren. Dat economische welvaart en in-

nerlijk welzijn heel goed te combineren zijn, be-

wees de Indiër Kautilya al voor onze jaartelling.

De in Suriname geboren econoom en psycho-

loog, is werkzaam bij het Nyenrode Center for Entrepreneurshi en is ook

Lector Ondernemerschap van de hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Zij houdt zich dagelijks bezig met het thema ondernemerschap in onder-

zoek, advies en begeleiding van studenten en het bedrijfsleven.

Sharda Nandram heeft een deel van Arthashastra, het manage-

mentboek avant la lettre van Kautilya, voor het eerst in het Nederlands

vertaald. In haar toegankelijke en prettig leesbare boek De Betekenis

van Kautilya’s Arthashastra, holistisch regeren, ondernemen en mana-

gen vanuit een financieel en economisch perspectief schetst zij tevens

hoe Kautilya’s wijsheid kan worden toegepast in de actuele economi-

sche situatie van westerse landen, in het bijzonder Nederland. In haar

boek reflecteert zij op de Indiase sociaal-culturele tradities, het huidige

Indiase ondernemerschap en bespreekt daarbij ook de keerzijde van

economische groei. Het boek veroorzaakte bij mij een aha erlebnis ge-

voel waarbij de kwartjes bij bosjes vielen. Onder Kautilya, premier in

het koninkrijk van Chandragupta beleefde India haar gouden eeuw.

Geschoold als econoom, filosoof, militair strateeg en holistisch denker

ontwikkelde hij een rechtvaardige en pragmatische visie op leider-
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De Kracht van het Vrouwelijke

Licht in een door mannen beheerste wereld

Ojas Th. de Ronde

Vrouwen hebben in mijn leven een grote rol gespeeld. Ze hebben me geleerd te voelen waar we mee bezig zijn, warm en koud er-

gens van worden zodat het leven niet verzandt in koele berekening. In crisissen waren zij vaak rolmodellen. Zij konden het lang

volhouden en, ondanks alle pijn, zichzelf blijven. En misschien wel omdat zij het in hun genen hebben kinderen op te voeden, wa-

ren zij in staat duizenden dingen tegelijkertijd te doen en daarbij ook nog een goed humeur te bewaren. Zij bleken daarbij ook in

staat de samenhang van alles te blijven zien en voor iedereen, ook de zwakkeren, een plekje te vinden. Een kwaliteit die nu meer

dan nodig is om de crisis waarin onze planeet zich bevindt het hoofd te kunnen bieden .

Daarom verbaas ik me er des te meer over dat het maar moei-

lijk lukt deze vrouwelijke energie in het publieke domein te la-

ten doordringen. Onze wereld is nog steeds een wereld die

door mannen en mannelijke energie wordt gedomineerd. En de

Kerken zijn niet geneigd hier verandering in te brengen. Inte-

gendeel. Ook de kerkelijke wereld wordt nog steeds beheerst

door mannelijke energie. Het besluit van de Nederlandse

Vrij-Katholieke Kerk in 2002 om over te gaan tot de wijding

van vrouwen is een loffelijke, maar unieke uitzondering.

Dit legt een wonderlijke tegenstrijdigheid bloot. Want in de

christelijke wereld, zowel in het Westen als in de Oosters-

Orthodoxe Kerken, wordt de naam van Jezus’ moeder Maria

door kerkelijke leiders hoog in het vaandel gedragen. In alle

pelgrimsoorden, aan Maria gewijd, lopen zij graag voorop in de

processies. En sinds het christendom in de vierde eeuw staats-

godsdienst werd, hebben zij overal in Europa en daarbuiten

prachtige kerken aan Maria gewijd. Is dit niet innerlijk tegen-

strijdig? Waarom aan de ene kant in Maria de vrouw verheffen,

bijna vergoddelijken – zij kreeg op het Concilie van Efese in

431 de unieke titel van Moeder van God – en aan de andere

kant in de kerkelijke praktijk van alledag de vrouw niet meer

dan een ondergeschikte plaats geven? Is dit alleen sociaal-cultu-

reel bepaald door onze westerse cultuur, die nu eenmaal een

mannelijke cultuur is, of is hier iets anders aan de hand?

Wat me verbaast, wekt ook altijd mijn interesse. Daarom

heb ik in de donkere dagen van midwinter en kerstmis – nu in

de christelijke wereld Maria weer een centrale plaats krijgt –

tijd genomen om me in deze vraagstelling te verdiepen. En een

groot aantal ontdekkingen gedaan, waarvan ik u bij deze graag

deelgenoot maak.

Oeroude Venuskunst
Als we teruggaan naar het begin van de geschiedenis van de

mensheid, toen de eerste mensen in kleine groepjes als ja-

ger-verzamelaars vanuit Zuid Afrika de aarde bevolkten, zien

wij dat de vrouw en het vrouwelijke groot respect genoot. Daar

waren economische redenen voor, want onderzoek wijst uit dat

zij gemiddeld 75% van het dagelijkse voedsel bij elkaar sprok-

kelden. En toen het ijs ging smelten en er aan de laatste ijstijd

rond het jaar 10.000 v.Chr. een einde kwam, gingen vrouwen

als eersten over op het cultiveren van tuinen en akkers.

Een andere belangrijke reden voor groot respect voor de

vrouw was het feit dat de vrouw het bindmiddel bij uitstek

was van de familie en de stam. Om de eenvoudige reden dat

altijd zeker is wie de moeder is, maar niet zeker wie de vader

is.

En tenslotte is misschien dit wel de belangrijkste reden

voor het grote respect dat mensen in de oertijd voor de vrouw

hadden: hun opvatting dat de vrouw niet alleen de sleutel

blijkt te hebben van geboorte, maar ook van dood en wederge-

boorte. De vrouw begeleidt de stervenden en wordt gezien als

moeder van incarnerende voorouders en heeft daarmee de

sleutel van dood en wedergeboorte in handen.
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BOEKENINFO

Aat / Lambèrt de Kwant.

Rectificatie
In ons vorige nummer (herfst 2010, p.27) is bij de bespre-

king van het boek van Hans Stolp “Het geheim van de

twee Jezuskinderen” een storende fout geslopen. In plaats

van “Jezuskinderen” stond er ‘Gelukskinderen’. Onze ex-

cuses.

Noorse Prinses schreef boek over Engelen
“Een hobby-psychologische gereedschapskist die mensen moet hel-

pen hun stress aan te pakken”, schreef een Noorse krant over ‘Ontdek

je beschermengel’, toen het boek een jaar geleden in Noorwegen uit-

kwam. “Een flinke portie geestelijke kwakzalverij”, meende een andere

recensent. De lezer maakte het niet uit. De door prinses Märtha Louise

en compagnon Elisabeth Sanmøy geschreven parapsychologische

handleiding stond binnen de kortste keren op de bestsellerlijst. Prinses

M L (39), dochter van koning Harald en koningin Sonja van Noorwe-

gen, heeft bovendien de afgelopen jaren wel wat meer over zich heen

gekregen dan slechte recensies. Onlangs nog stormde het rond haar

persoon, omdat ze in een interview verklaarde niet alleen met paarden

en engelen te kunnen praten. Het is volgens haar ook niet moeilijk in

contact te komen met de doden. “Engelen helpen je”, menen beide au-

teurs. Niet alleen in tijden van crisis, maar gewoon in je dagelijkse le-

ven. In het volgende nummer meer over dit boek, dat ik nog niet heb

ontvangen. Het verscheen bij uitgeverij Lannoo.

Drs Titus Rivas/ Anny Dirven: Van en naar

het licht. Spirituele preëxistentie, sterfbed-

visioenen, bijna-doodervaringen en uittre-

dingen, Elikser 2010.

Titus Rivas is filosoof, parapsychologisch on-

derzoeker en -publicist; zijn paranormaal be-

gaafde co-auteur is assistente en onderzoek-

ster van Stichting Athanasia die zich op de

onderwerpen van dit boek toelegt. De teksten

en hoofdstukken in dit boek zijn eerder als ar-

tikel verschenen in diverse tijdschriften, zoals

het tijdschrift Terugkeer en het Tijdschrift voor

Parapsychologie, en Paravisie. De onderwer-

pen beslaan het terrein van de parapsychologie en werden vroeger be-

schouwd als van paranormale aard: naast het normale, net niet ge-

woon. In dit boek staat niet het discours of de wetenschappelijke ana-

lyse voorop, maar het verslag van vele buitengewone ervaringen zoals

die naar voren komen in interviews en artikelen van de afgelopen tijd.

Dit maakt het boek voor een breed publiek boeiend en leesbaar.

Jammer is dat het boek nogal wat overlappingen en herhalingen

bevat. Rivas gaat soms ook wat al te veel in op details. Toch een aan-

rader dit boek die zich verdiepen wil leven na de dood en bijna-dooder-

varingen. Met een uitgebreid voorwoord van Rudolf Smit, voormalig

hoofdredacteur van Terugkeer, tijdschrift van Stichting Merkawah.

Wiel Smeets: Is er leven na de dood?

Eigentijdse antwoorden op welgestelde

vragen, Lannoo 2009

In dit boek gaat de onderzoeker en adviseur

op het vlak van jongeren en geloof dieper in

op een aantal vragen over het hiernamaals.

In een woord vooraf richt Smeets zich expli-

ciet tot diegenen die geen genoegen willen

nemen met actuele visies op de dood, zoals

het zogenaamde. ‘ietsisme’. Het boek gaat

onder andere in op de vraag wat er gebeurt,

als iemand sterft .De volgende hoofdstukken

bespreken vragen rond de menselijke ziel, de

hel, het vagevuur en de hemel. Wiel Smeets

zet zich sterk af tegen materialistische opvat-

tingen waarbij de mens wordt beschouwd als louter stof. Volgens hem

komt men na de dood immers in een andere bestaanslaag terecht. Hij

verwijst in dit verband onder meer naar getuigenissen van bijna-dooder-

varingen, en gaat hij te rade bij een groot aantal mystici uit verschillende

religies en tradities.

Een helder geschreven boek, waarin oud-studentenpastor Wiel

Smeets een geslaagde poging onderneemt om vergeten religieuze en

spirituele tradities in ere te herstellen.

In een “kernachtige samenvatting” zegt Smeets: ”De christelijke

Kerken leren dat de verheerlijkte persoonlijkheid in de hemel God voor

eeuwig zal aanschouwen van ‘aangezicht tot Aangezicht’. Het lijkt me

logisch dat voor de meesten van ons een enkel leven aan het ‘poets-

beurten van de ziel’ onvoldoende zal zijn om transparant te zijn voor

Gods Licht. Logischer lijkt het me dat de meesten van ons daarvoor

nog vele reïncarnaties nodig zullen hebben.” Waarvan acte!

Teresa van Marcke: Wij sterven niet. Een

zoektocht.  Artipress 2010.

“Is er leven na de dood?” Aan de hand voor-

beeldsituaties zoekt Teresa van Marcke ant-

woord op deze vraag. Rode draad door het

boek is haar eigen verhaal dat begint bij het

overlijden van haar ouders. Voor haar was dit

het kennismaken met een nieuwe wereld die

bestond uit gesproken of geschreven bood-

schappen uit de andere wereld en visioenen.

In haar nieuwste boek gaat Teresa Van

Marcke dieper in op deze problematiek. “ Wij

sterven niet ” is een zoektocht naar waarhe-

den die tot nog toe verborgen bleven.

Wat haar vooral opviel, is dat de wetenschap in feite achter de ont-

wikkelingen aan loopt. Critici ontkennen, wetenschappers huiveren.

Het bewijs te kunnen en te moeten leveren van het bestaan van een

fenomeen als de geest, een hoger bewustzijn, schrikt hen af.

Tijdens haar jarenlange zoektocht ontdekte ze dat veel bewijsmateri-

aal wordt achtergehouden en heel wat academici zichzelf het zwijgen

opleggen als onze rationele denkwereld in het gedrang komt. Onderzoek

naar het leven na de dood blijkt dus nog altijd taboe. Menige weten-

schap zal echter binnen afzienbare tijd de aard van onze werkelijkheid,

zoals we die beleven op dit ondermaans bestaan, moeten herzien.

Teresa Van Marcke was nieuwsgierig; zij wilde wéten, wat heeft

geleid tot een prima gedocumenteerd boek. Soms wat al te uitvoerig

en gedetailleerd, maar niet hinderlijk.

Sharda Nandram: De Betekenis van

Kautilya’s Arthashastra, holistisch regeren,

ondernemen en managen vanuit een

financieel en economisch perspectief.

Praan uitgeverij 2010

Met het oog op de drastische bezuinigingen van

het nieuwe kabinet is het volgens Sharda Nan-

dram belangrijk dat politici, ondernemers en

(bank)managers zich realiseren dat harde eco-

nomische spelregels niet zonder spiritualiteit zijn

te hanteren. Dat economische welvaart en in-

nerlijk welzijn heel goed te combineren zijn, be-

wees de Indiër Kautilya al voor onze jaartelling.

De in Suriname geboren econoom en psycho-

loog, is werkzaam bij het Nyenrode Center for Entrepreneurshi en is ook

Lector Ondernemerschap van de hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Zij houdt zich dagelijks bezig met het thema ondernemerschap in onder-

zoek, advies en begeleiding van studenten en het bedrijfsleven.

Sharda Nandram heeft een deel van Arthashastra, het manage-

mentboek avant la lettre van Kautilya, voor het eerst in het Nederlands

vertaald. In haar toegankelijke en prettig leesbare boek De Betekenis

van Kautilya’s Arthashastra, holistisch regeren, ondernemen en mana-

gen vanuit een financieel en economisch perspectief schetst zij tevens

hoe Kautilya’s wijsheid kan worden toegepast in de actuele economi-

sche situatie van westerse landen, in het bijzonder Nederland. In haar

boek reflecteert zij op de Indiase sociaal-culturele tradities, het huidige

Indiase ondernemerschap en bespreekt daarbij ook de keerzijde van

economische groei. Het boek veroorzaakte bij mij een aha erlebnis ge-

voel waarbij de kwartjes bij bosjes vielen. Onder Kautilya, premier in

het koninkrijk van Chandragupta beleefde India haar gouden eeuw.

Geschoold als econoom, filosoof, militair strateeg en holistisch denker

ontwikkelde hij een rechtvaardige en pragmatische visie op leider-
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De Kracht van het Vrouwelijke

Licht in een door mannen beheerste wereld

Ojas Th. de Ronde

Vrouwen hebben in mijn leven een grote rol gespeeld. Ze hebben me geleerd te voelen waar we mee bezig zijn, warm en koud er-

gens van worden zodat het leven niet verzandt in koele berekening. In crisissen waren zij vaak rolmodellen. Zij konden het lang

volhouden en, ondanks alle pijn, zichzelf blijven. En misschien wel omdat zij het in hun genen hebben kinderen op te voeden, wa-

ren zij in staat duizenden dingen tegelijkertijd te doen en daarbij ook nog een goed humeur te bewaren. Zij bleken daarbij ook in

staat de samenhang van alles te blijven zien en voor iedereen, ook de zwakkeren, een plekje te vinden. Een kwaliteit die nu meer

dan nodig is om de crisis waarin onze planeet zich bevindt het hoofd te kunnen bieden .

Daarom verbaas ik me er des te meer over dat het maar moei-

lijk lukt deze vrouwelijke energie in het publieke domein te la-

ten doordringen. Onze wereld is nog steeds een wereld die

door mannen en mannelijke energie wordt gedomineerd. En de

Kerken zijn niet geneigd hier verandering in te brengen. Inte-

gendeel. Ook de kerkelijke wereld wordt nog steeds beheerst

door mannelijke energie. Het besluit van de Nederlandse

Vrij-Katholieke Kerk in 2002 om over te gaan tot de wijding

van vrouwen is een loffelijke, maar unieke uitzondering.

Dit legt een wonderlijke tegenstrijdigheid bloot. Want in de

christelijke wereld, zowel in het Westen als in de Oosters-

Orthodoxe Kerken, wordt de naam van Jezus’ moeder Maria

door kerkelijke leiders hoog in het vaandel gedragen. In alle

pelgrimsoorden, aan Maria gewijd, lopen zij graag voorop in de

processies. En sinds het christendom in de vierde eeuw staats-

godsdienst werd, hebben zij overal in Europa en daarbuiten

prachtige kerken aan Maria gewijd. Is dit niet innerlijk tegen-

strijdig? Waarom aan de ene kant in Maria de vrouw verheffen,

bijna vergoddelijken – zij kreeg op het Concilie van Efese in

431 de unieke titel van Moeder van God – en aan de andere

kant in de kerkelijke praktijk van alledag de vrouw niet meer

dan een ondergeschikte plaats geven? Is dit alleen sociaal-cultu-

reel bepaald door onze westerse cultuur, die nu eenmaal een

mannelijke cultuur is, of is hier iets anders aan de hand?

Wat me verbaast, wekt ook altijd mijn interesse. Daarom

heb ik in de donkere dagen van midwinter en kerstmis – nu in

de christelijke wereld Maria weer een centrale plaats krijgt –

tijd genomen om me in deze vraagstelling te verdiepen. En een

groot aantal ontdekkingen gedaan, waarvan ik u bij deze graag

deelgenoot maak.

Oeroude Venuskunst
Als we teruggaan naar het begin van de geschiedenis van de

mensheid, toen de eerste mensen in kleine groepjes als ja-

ger-verzamelaars vanuit Zuid Afrika de aarde bevolkten, zien

wij dat de vrouw en het vrouwelijke groot respect genoot. Daar

waren economische redenen voor, want onderzoek wijst uit dat

zij gemiddeld 75% van het dagelijkse voedsel bij elkaar sprok-

kelden. En toen het ijs ging smelten en er aan de laatste ijstijd

rond het jaar 10.000 v.Chr. een einde kwam, gingen vrouwen

als eersten over op het cultiveren van tuinen en akkers.

Een andere belangrijke reden voor groot respect voor de

vrouw was het feit dat de vrouw het bindmiddel bij uitstek

was van de familie en de stam. Om de eenvoudige reden dat

altijd zeker is wie de moeder is, maar niet zeker wie de vader

is.

En tenslotte is misschien dit wel de belangrijkste reden

voor het grote respect dat mensen in de oertijd voor de vrouw

hadden: hun opvatting dat de vrouw niet alleen de sleutel

blijkt te hebben van geboorte, maar ook van dood en wederge-

boorte. De vrouw begeleidt de stervenden en wordt gezien als

moeder van incarnerende voorouders en heeft daarmee de

sleutel van dood en wedergeboorte in handen.
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De neerslag hiervan vinden we in de talloze beeldjes die we

uit deze lange periode hebben gevonden en die bekend zijn als

Venuskunst. Deze ‘Venussen’ zijn uit klei gebakken en ont-

staan tussen 30.000 en 10.000 v.Chr. Zij zijn gevonden in een

strook van 8000 km tussen Frankrijk en Oost-Siberië en zijn

gevormd naar een soort sacraal standaardmodel. Deze Venus-

sen hebben vaak uitgesproken seksuele kenmerken en zitten

ook vaak gehurkt in de sacrale houding van een moeder die

een kind baart. Soms ook van een moeder die een kind zoogt

of de doden begeleidt.

Het is duidelijk dat we hier met het oerbeeld van de vrouw

te doen hebben. Achter deze Venussen gaat, zoals bij elke go-

din, de oermoeder schuil die gaat over geboorte, dood en we-

dergeboorte. De aanblik van deze beeldjes kan ons ook nu nog

helpen naar binnen te gaan en in contact te komen met oer-

vrouwelijke eigenschappen die al door de eerste mensen her-

kend zijn en nooit verdwenen. (1)

Donderende storm- en weergoden
Dit bleef zo tot het vijfde millennium voor Christus. Maar

toen begon de opmars van de Indo-Eurpese volkeren en hun

donderende storm- en weergoden. Rond 5500 v.Chr. verlieten

de oorspronkelijke Indo-Europeanen hun stamgebied in de

Oekraïne en trokken Centraal-Azië binnen. Een stam van hen,

de Ariërs, trok daarna richting Noord-India en stichtte er de

Vedische cultuur die mede de oorsprong van het Hindoeïsme

vormt. Opgravingen van paardenbotten wijzen al op paarde-

noffers uit deze tijd. In de eeuwen erna trokken andere stam-

men plunderend richting het huidige Europa of brandschatten

het Midden-Oosten en Klein-Azië en verwoestten daarbij de

bestaande beschavingen.

Aan de iconografie uit die tijd is te zien dat het hier om een

totaal andere cultuur gaat, een mannelijke vechtcultuur die de

aarde wil veroveren. De beeldjes die we vinden, zijn van man-

nelijke strijders, aanvallend en smijtend met wapens.

Maar Venus was nog niet verdwenen. In de tempels en heilig-

dommen uit die tijd is nog een grote hoeveelheid vrouwelijke

Venuskunst gevonden. Onder verschillende benamingen be-

middelde en beschermde zij nog steeds het gezin, de familie,

de stad en het land. Als oermoeder garandeerde zij vruchtbaar-

heid voor mens, dier en plant. Maar zij kreeg, met name in de

Hellenistische wereld, ook erotische trekken en werd dan meer

specifiek de godin van de liefde.

Dansen en zingen voor Asherah
Rond 1800 v.Chr. trokken, in het spoor van deze Indo-Euro-

peanen, ook de semietische aartsvaders mee, waarover wij

kunnen lezen in de Hebreeuwse geschriften van de Thora. De

mythische Abraham als eerste van een lange rij van patriar-

chen. Zij zwierven uit naar Egypte en hun nakomelingen ves-

tigden zich in Palestina. Daar kwamen zij natuurlijk ook in

contact met de verering van de oermoeder Asherah, de

‘vredesgodin’, ‘koningin van de liefde’ en ‘de altijd gevende

Moeder’.

Aanvankelijk was dat geen groot probleem en vierden

vroege Joden en Palestijnen samen haar feesten en deelden

daarbij brood en wijn. Zo ook toen koning Salomo rond het

jaar 1000 v.Chr. in Jeruzalem een tempel bouwde voor de

mannelijke dondergod Jahweh, die zijn voorvaderen gered had

uit de slavernij van de Egyptenaren. In die tempel gaf hij

Asherah een ereplaats. Zij was immers de godin van een ge-

lukkige familie, van vruchtbaarheid en van gezondheid en die

kon je maar beter te vriend houden.

Zij werd in die dagen dan ook wijd en zijd vereerd. In vrij-

wel elk huis uit die tijd vinden archeologen sporen van een

huisaltaar ter ere van haar. En buiten in de velden was de

boom het symbool van haar vruchtbaarheid en wijsheid en

men begroef haar beeld in de wortels van bomen. Een meer

gestileerd symbool was een houten staf met twee kronkelende

slangen eromheen, ook bij ons nog bekend als symbool van

geneeskunde. En ten slotte versierde houten palen die op scha-

duwrijke plekken op de heuvels te vinden waren. Daar werd

zij vereerd door priesteressen die offeranden van brood en

wijn aanboden en op feesten werd er altijd samen gegeten,

gedronken, gezongen en gedanst.

Beeldenstorm van Josiah
Maar aan deze populaire riten van Asherah met hun levensblij-

heid namen de profeten aanstoot. En volgens hen irriteerde dat

ook de mannelijke dondergod Jahweh. Zo klaagde Jeremiah

eens, namens Jahweh(7:17): ‘De kinderen sprokkelen hout,

hun vaders maken vuur, de vrouwen kneden deeg en maken

broodjes die lijken op Asherah. Ze offeren wijn aan vele go-

den en ze doen dat allemaal om mij te pesten.’

Jahweh en zijn priesters zonnen duidelijk op wraak en dat

gebeurde toen Josiah in 695 v.Chr. koning werd. Ter onder-

steuning van zijn politieke ambities liet Josiah zijn priesters

het boek schrijven dat wij nu nog kennen als Deuteronomium,

het ‘tweede verhaal van de Wet’. In dit boek riep Mozes de Jo-

den op om Jahweh als enige god te erkennen en alle andere

goden uit te roeien. Jahweh zou diegenen die zich hieraan

hielden rijkelijk belonen.

Josiah deed alsof hij het boek onverwacht vond en organiseer-

de een beeldenstorm met moordpartijen door het hele land. Het

bloed stroomde door de gehuchten en dorpjes en ieder die geen

deel uitmaakte van de Jahweh-cultus, met name de priesteressen

van Asherah en hun volgelingen, werd gedood. Alle religieuze

plaatsen buiten de tempel van Jeruzalem werden verwoest. Niets

mocht meer herinneren aan de vroegere cultus. Jahweh noemde

zich een toornige en jaloerse god en dat was te merken.

Zich beschermd wetend door Jahweh viel koning Josiah

toen Egypte aan, maar sneuvelde op de eerste dag. Ook Jeru-

zalem werd niet door Jahweh beschermd, want niet lang daar-

na viel ook deze stad en de tempel werd verwoest. Het pries-

tervolk en de elite werden in ballingschap naar Babylon ge-

voerd. Maar de priesters wisten het nu zeker: ‘Niet Jahweh

had zijn woord gebroken en Jeruzalem uitgeleverd. Nee, het

lag aan de Asherah en haar cultus.’

Bij terugkomst uit de ballingschap werden de bestaande

heilige boeken dan ook aangepast. Het eerste boek, Genesis,

kreeg een nieuwe inleiding, waaruit duidelijk werd dat Jahweh

alles had geschapen en dat in zijn ogen alles goed was. Waar-

om dan al die ellende op de aarde? Omdat de mens gezondigd

had. Hoe? Het beeld dat werd opgeroepen liet niets aan duide-

lijkheid over: het was de oermoeder die, staande bij een boom

met een slang, de mensheid in het verderf had gestort. De

naam van deze oermoeder was Eva.

De ene Vadergod
Het is duidelijk dat we hiermee in een periode in de geschiede-

nis terecht gekomen zijn van mannelijke dominantie. Dit geldt
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pen las ik veel in de loop der jaren, zowel gechannelde infor-

matie als empirisch onderzoeksmateriaal. Daardoor vormde ik

me een beeld van de betekenis van leven en dood  gezien van-

uit een spirituele levensvisie.

Tijdens mijn zoektocht, die niet alleen bestond uit het lezen

van boeken, maar ook uit het volgen van cursussen in het alter-

natieve circuit en het ondergaan van psychotherapie, kwam ik

totaal onverwachts en zonder er op uit te zijn in contact met

mijn spirituele gidsen. Dat is nu zestien jaar geleden en het ve-

randerde de koers van mijn leven ingrijpend. Daarover schreef

ik een boek dat drie jaar geleden uitkwam: Vederlicht – leven

en werken met spirituele gidsen. Dat boek bestaat onder meer

uit gesprekken met mijn gids over talloze onderwerpen betref-

fende leven en dood, waaronder reïncarnatie.

Als beeldend kunstenaar was ik eveneens geïnteresseerd in

de dood. Ik maakte huisaltaren om de overledenen in huis te

gedenken en grote kunstwerken voor een aantal crematoria,

een uitvaartcentrum en een begraafplaats.

Ooit was mij, jaren eerder, in een droom duidelijk gemaakt

dat één van mijn taken in het leven zou zijn om de dood lichter

te maken. Toen ik dat hoorde, maakte me dat heel blij. Het

leek me zinvol en mooi. In dat kader past ook het schrijven

van een boek over zelfdoding.

Voor nabestaanden van zelfdoding, die geloven/weten dat

het leven niet ophoudt na de dood, is er weinig literatuur te vin-

den die tegemoetkomt aan hun beleving van deze ingrijpende

gebeurtenis. Het maakt veel uit of je het leven ziet als iets wat

toevallig is en wat je overkomt, of dat je het gevoel hebt dat de

dingen niet zomaar gebeuren, dat ze zin hebben dus. Als je uit-

gaat van het voortbestaan van de ziel en reïncarnatie, kijk je to-

taal anders aan tegen leven en dood. Je zult dan ook een andere

benadering van suïcide willen horen of lezen.

Zelfdoding is een controversieel onderwerp dat heftige

emoties losmaakt, niet alleen bij nabestaanden. Velen hebben

er een uitgesproken mening over; het laat niemand onberoerd.

Wat mij opviel, toen ik me in deze materie ging verdiepen, is

dat ook vanuit de spirituele wereld vaak nogal veroordelend

gesproken wordt over suïcide.

Op zijn minst heerst bij velen de opvatting dat je na een

zelfgekozen dood in duistere sferen terecht komt. Je daad

wordt veroordeeld als je aan de andere kant verschijnt en je

dient iets goed te maken. De opvattingen variëren van licht af-

wijzend tot sterk veroordelend.

In mijn onderzoek kwam ik erachter dat zelfdoding voor

ieder individu weer een andere betekenis heeft en niet altijd

een verkeerde keuze hoeft te zijn, gezien vanuit de ontwikke-

ling van de ziel. Niemand wordt na zijn dood veroordeeld en

je kunt wel in een minder plezierige, zelfs duistere sfeer te-

recht komen, maar dat is vrijwel altijd tijdelijk en zeker geen

regel. En er is hulp voor iedereen die daarvoor openstaat.

Als je uitgaat van de evolutie van de ziel door vele levens

heen met als doel het ontwikkelen van meer liefde en wijsheid,

vreugde en licht, dan gaat het erom zoveel mogelijk ervaring-

en op te doen in een aards leven. Als ziel maak je een levens-

plan voor je op aarde komt. Dat betekent dat je de moeilijkhe-

den die je tegenkomt zelf gekozen hebt, met een bepaalde re-

den en dat je die moeilijkheden niet uit de weg zou moeten

gaan. Als je dat wel doet, zul je in een volgend leven het pro-

bleem opnieuw het hoofd moeten bieden.

Maar het kan ook zijn dat je helemaal vastloopt in je leven en dat

het de enige uitweg kan (b)lijken te zijn. Soms heeft dat te maken

met een al te ambitieus levensplan dat waarschijnlijk te hoog ge-

grepen was. Je leraren en mentoren die je begeleiden tussen le-

vens in, zullen je daar zeker voor gewaarschuwd hebben, maar

omdat de vrije wil altijd voorop staat, kan het zijn dat je daar on-

voldoende naar geluisterd hebt en het toch wilde proberen.

Een zelfgekozen einde kan ook onderdeel van het zielsplan

zijn, waar jij en je geliefden als zielen met elkaar voor geko-

zen hebben om een bepaalde ontwikkeling door te maken en /

of karma op te lossen. In dit korte bestek kan ik niet dieper

ingaan op de mogelijke redenen hiervan, dat doe ik in het boek

wel vrij uitgebreid. In ieder geval heb ik geprobeerd om zo

open en onbevooroordeeld mogelijk dit gevoelige onderwerp

te benaderen en zoveel mogelijk aspecten aan bod te laten ko-

men. Het scheelt daarbij, dat ik zelf geen direct betrokkene

ben, waardoor mijn emoties mij minder in de weg zaten.

Om het gemis aan eigen ervaring te compenseren heb ik,

naast veel onderzoek, veertien mensen geïnterviewd. Dat zijn

vooral nabestaanden, maar ook iemand die een mislukte po-

ging tot zelfdoding deed; en therapeuten uit het alternatieve

circuit, die een heel eigen visie hebben op het onderwerp.

Ik wilde laten zien hoe de nabestaanden naast de immense

pijn die deze diep ingrijpende gebeurtenis in hun leven veroor-

zaakt heeft, hierdoor ook veranderd zijn in positieve zin; hoe

zij het spirituele pad op zijn gegaan, mede door de hulp die zij

gezocht en gevonden hebben bij therapeuten uit het alternatie-

ve circuit en hoe het hun leven in vele opzichten heeft verrijkt.

Wat ook erg troostrijk is voor een aantal van de geïnterviewde

nabestaanden, is dat zij nog in contact staan met de overlede-

ne, die soms zelfs als begeleider op hun levensweg optreedt.

Mijn bedoeling was om een boek te schrijven dat geschikt

is voor een brede in spiritualiteit geïnteresseerde doelgroep en

natuurlijk voor ervaringsdeskundigen en hulpverleners.

Ik probeer met het boek ook de reguliere hulpverlening te

bereiken, maar bij velen is de weerstand tegen het idee van re-

ïncarnatie en levensplan erg groot. Toch hoop ik dat ze inzien

dat op zijn minst een aantal van hun cliënten gebaat zijn bij

deze andere benadering en dat ze bereid zijn mensen door te

sturen naar goed bekend staande, alternatief werkende thera-

peuten.

Gelukkig is er een groeiende groep hulpverleners die wél

bereid is zich hiervoor open te stellen. Hopelijk vormt mijn

boek een inspiratiebron voor hen.

* * * * *

Zelfdoding in het Licht van de Ziel. Spiritboek (Eoscentra), 2010.

(17,95).  Zie ook de websites www.zelfdodinginhetlichtvandeziel.nl

en www.ellenscheffer.nl

Ellen Scheffer is beeldend kunste-

naar en spiritueel coach.
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De neerslag hiervan vinden we in de talloze beeldjes die we

uit deze lange periode hebben gevonden en die bekend zijn als

Venuskunst. Deze ‘Venussen’ zijn uit klei gebakken en ont-

staan tussen 30.000 en 10.000 v.Chr. Zij zijn gevonden in een

strook van 8000 km tussen Frankrijk en Oost-Siberië en zijn

gevormd naar een soort sacraal standaardmodel. Deze Venus-

sen hebben vaak uitgesproken seksuele kenmerken en zitten

ook vaak gehurkt in de sacrale houding van een moeder die

een kind baart. Soms ook van een moeder die een kind zoogt

of de doden begeleidt.

Het is duidelijk dat we hier met het oerbeeld van de vrouw

te doen hebben. Achter deze Venussen gaat, zoals bij elke go-

din, de oermoeder schuil die gaat over geboorte, dood en we-

dergeboorte. De aanblik van deze beeldjes kan ons ook nu nog

helpen naar binnen te gaan en in contact te komen met oer-

vrouwelijke eigenschappen die al door de eerste mensen her-

kend zijn en nooit verdwenen. (1)

Donderende storm- en weergoden
Dit bleef zo tot het vijfde millennium voor Christus. Maar

toen begon de opmars van de Indo-Eurpese volkeren en hun

donderende storm- en weergoden. Rond 5500 v.Chr. verlieten

de oorspronkelijke Indo-Europeanen hun stamgebied in de

Oekraïne en trokken Centraal-Azië binnen. Een stam van hen,

de Ariërs, trok daarna richting Noord-India en stichtte er de

Vedische cultuur die mede de oorsprong van het Hindoeïsme

vormt. Opgravingen van paardenbotten wijzen al op paarde-

noffers uit deze tijd. In de eeuwen erna trokken andere stam-

men plunderend richting het huidige Europa of brandschatten

het Midden-Oosten en Klein-Azië en verwoestten daarbij de

bestaande beschavingen.

Aan de iconografie uit die tijd is te zien dat het hier om een

totaal andere cultuur gaat, een mannelijke vechtcultuur die de

aarde wil veroveren. De beeldjes die we vinden, zijn van man-

nelijke strijders, aanvallend en smijtend met wapens.

Maar Venus was nog niet verdwenen. In de tempels en heilig-

dommen uit die tijd is nog een grote hoeveelheid vrouwelijke

Venuskunst gevonden. Onder verschillende benamingen be-

middelde en beschermde zij nog steeds het gezin, de familie,

de stad en het land. Als oermoeder garandeerde zij vruchtbaar-

heid voor mens, dier en plant. Maar zij kreeg, met name in de

Hellenistische wereld, ook erotische trekken en werd dan meer

specifiek de godin van de liefde.

Dansen en zingen voor Asherah
Rond 1800 v.Chr. trokken, in het spoor van deze Indo-Euro-

peanen, ook de semietische aartsvaders mee, waarover wij

kunnen lezen in de Hebreeuwse geschriften van de Thora. De

mythische Abraham als eerste van een lange rij van patriar-

chen. Zij zwierven uit naar Egypte en hun nakomelingen ves-

tigden zich in Palestina. Daar kwamen zij natuurlijk ook in

contact met de verering van de oermoeder Asherah, de

‘vredesgodin’, ‘koningin van de liefde’ en ‘de altijd gevende

Moeder’.

Aanvankelijk was dat geen groot probleem en vierden

vroege Joden en Palestijnen samen haar feesten en deelden

daarbij brood en wijn. Zo ook toen koning Salomo rond het

jaar 1000 v.Chr. in Jeruzalem een tempel bouwde voor de

mannelijke dondergod Jahweh, die zijn voorvaderen gered had

uit de slavernij van de Egyptenaren. In die tempel gaf hij

Asherah een ereplaats. Zij was immers de godin van een ge-

lukkige familie, van vruchtbaarheid en van gezondheid en die

kon je maar beter te vriend houden.

Zij werd in die dagen dan ook wijd en zijd vereerd. In vrij-

wel elk huis uit die tijd vinden archeologen sporen van een

huisaltaar ter ere van haar. En buiten in de velden was de

boom het symbool van haar vruchtbaarheid en wijsheid en

men begroef haar beeld in de wortels van bomen. Een meer

gestileerd symbool was een houten staf met twee kronkelende

slangen eromheen, ook bij ons nog bekend als symbool van

geneeskunde. En ten slotte versierde houten palen die op scha-

duwrijke plekken op de heuvels te vinden waren. Daar werd

zij vereerd door priesteressen die offeranden van brood en

wijn aanboden en op feesten werd er altijd samen gegeten,

gedronken, gezongen en gedanst.

Beeldenstorm van Josiah
Maar aan deze populaire riten van Asherah met hun levensblij-

heid namen de profeten aanstoot. En volgens hen irriteerde dat

ook de mannelijke dondergod Jahweh. Zo klaagde Jeremiah

eens, namens Jahweh(7:17): ‘De kinderen sprokkelen hout,

hun vaders maken vuur, de vrouwen kneden deeg en maken

broodjes die lijken op Asherah. Ze offeren wijn aan vele go-

den en ze doen dat allemaal om mij te pesten.’

Jahweh en zijn priesters zonnen duidelijk op wraak en dat

gebeurde toen Josiah in 695 v.Chr. koning werd. Ter onder-

steuning van zijn politieke ambities liet Josiah zijn priesters

het boek schrijven dat wij nu nog kennen als Deuteronomium,

het ‘tweede verhaal van de Wet’. In dit boek riep Mozes de Jo-

den op om Jahweh als enige god te erkennen en alle andere

goden uit te roeien. Jahweh zou diegenen die zich hieraan

hielden rijkelijk belonen.

Josiah deed alsof hij het boek onverwacht vond en organiseer-

de een beeldenstorm met moordpartijen door het hele land. Het

bloed stroomde door de gehuchten en dorpjes en ieder die geen

deel uitmaakte van de Jahweh-cultus, met name de priesteressen

van Asherah en hun volgelingen, werd gedood. Alle religieuze

plaatsen buiten de tempel van Jeruzalem werden verwoest. Niets

mocht meer herinneren aan de vroegere cultus. Jahweh noemde

zich een toornige en jaloerse god en dat was te merken.

Zich beschermd wetend door Jahweh viel koning Josiah

toen Egypte aan, maar sneuvelde op de eerste dag. Ook Jeru-

zalem werd niet door Jahweh beschermd, want niet lang daar-

na viel ook deze stad en de tempel werd verwoest. Het pries-

tervolk en de elite werden in ballingschap naar Babylon ge-

voerd. Maar de priesters wisten het nu zeker: ‘Niet Jahweh

had zijn woord gebroken en Jeruzalem uitgeleverd. Nee, het

lag aan de Asherah en haar cultus.’

Bij terugkomst uit de ballingschap werden de bestaande

heilige boeken dan ook aangepast. Het eerste boek, Genesis,

kreeg een nieuwe inleiding, waaruit duidelijk werd dat Jahweh

alles had geschapen en dat in zijn ogen alles goed was. Waar-

om dan al die ellende op de aarde? Omdat de mens gezondigd

had. Hoe? Het beeld dat werd opgeroepen liet niets aan duide-

lijkheid over: het was de oermoeder die, staande bij een boom

met een slang, de mensheid in het verderf had gestort. De

naam van deze oermoeder was Eva.

De ene Vadergod
Het is duidelijk dat we hiermee in een periode in de geschiede-

nis terecht gekomen zijn van mannelijke dominantie. Dit geldt
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pen las ik veel in de loop der jaren, zowel gechannelde infor-

matie als empirisch onderzoeksmateriaal. Daardoor vormde ik

me een beeld van de betekenis van leven en dood  gezien van-

uit een spirituele levensvisie.

Tijdens mijn zoektocht, die niet alleen bestond uit het lezen

van boeken, maar ook uit het volgen van cursussen in het alter-

natieve circuit en het ondergaan van psychotherapie, kwam ik

totaal onverwachts en zonder er op uit te zijn in contact met

mijn spirituele gidsen. Dat is nu zestien jaar geleden en het ve-

randerde de koers van mijn leven ingrijpend. Daarover schreef

ik een boek dat drie jaar geleden uitkwam: Vederlicht – leven

en werken met spirituele gidsen. Dat boek bestaat onder meer

uit gesprekken met mijn gids over talloze onderwerpen betref-

fende leven en dood, waaronder reïncarnatie.

Als beeldend kunstenaar was ik eveneens geïnteresseerd in

de dood. Ik maakte huisaltaren om de overledenen in huis te

gedenken en grote kunstwerken voor een aantal crematoria,

een uitvaartcentrum en een begraafplaats.

Ooit was mij, jaren eerder, in een droom duidelijk gemaakt

dat één van mijn taken in het leven zou zijn om de dood lichter

te maken. Toen ik dat hoorde, maakte me dat heel blij. Het

leek me zinvol en mooi. In dat kader past ook het schrijven

van een boek over zelfdoding.

Voor nabestaanden van zelfdoding, die geloven/weten dat

het leven niet ophoudt na de dood, is er weinig literatuur te vin-

den die tegemoetkomt aan hun beleving van deze ingrijpende

gebeurtenis. Het maakt veel uit of je het leven ziet als iets wat

toevallig is en wat je overkomt, of dat je het gevoel hebt dat de

dingen niet zomaar gebeuren, dat ze zin hebben dus. Als je uit-

gaat van het voortbestaan van de ziel en reïncarnatie, kijk je to-

taal anders aan tegen leven en dood. Je zult dan ook een andere

benadering van suïcide willen horen of lezen.

Zelfdoding is een controversieel onderwerp dat heftige

emoties losmaakt, niet alleen bij nabestaanden. Velen hebben

er een uitgesproken mening over; het laat niemand onberoerd.

Wat mij opviel, toen ik me in deze materie ging verdiepen, is

dat ook vanuit de spirituele wereld vaak nogal veroordelend

gesproken wordt over suïcide.

Op zijn minst heerst bij velen de opvatting dat je na een

zelfgekozen dood in duistere sferen terecht komt. Je daad

wordt veroordeeld als je aan de andere kant verschijnt en je

dient iets goed te maken. De opvattingen variëren van licht af-

wijzend tot sterk veroordelend.

In mijn onderzoek kwam ik erachter dat zelfdoding voor

ieder individu weer een andere betekenis heeft en niet altijd

een verkeerde keuze hoeft te zijn, gezien vanuit de ontwikke-

ling van de ziel. Niemand wordt na zijn dood veroordeeld en

je kunt wel in een minder plezierige, zelfs duistere sfeer te-

recht komen, maar dat is vrijwel altijd tijdelijk en zeker geen

regel. En er is hulp voor iedereen die daarvoor openstaat.

Als je uitgaat van de evolutie van de ziel door vele levens

heen met als doel het ontwikkelen van meer liefde en wijsheid,

vreugde en licht, dan gaat het erom zoveel mogelijk ervaring-

en op te doen in een aards leven. Als ziel maak je een levens-

plan voor je op aarde komt. Dat betekent dat je de moeilijkhe-

den die je tegenkomt zelf gekozen hebt, met een bepaalde re-

den en dat je die moeilijkheden niet uit de weg zou moeten

gaan. Als je dat wel doet, zul je in een volgend leven het pro-

bleem opnieuw het hoofd moeten bieden.

Maar het kan ook zijn dat je helemaal vastloopt in je leven en dat

het de enige uitweg kan (b)lijken te zijn. Soms heeft dat te maken

met een al te ambitieus levensplan dat waarschijnlijk te hoog ge-

grepen was. Je leraren en mentoren die je begeleiden tussen le-

vens in, zullen je daar zeker voor gewaarschuwd hebben, maar

omdat de vrije wil altijd voorop staat, kan het zijn dat je daar on-

voldoende naar geluisterd hebt en het toch wilde proberen.

Een zelfgekozen einde kan ook onderdeel van het zielsplan

zijn, waar jij en je geliefden als zielen met elkaar voor geko-

zen hebben om een bepaalde ontwikkeling door te maken en /

of karma op te lossen. In dit korte bestek kan ik niet dieper

ingaan op de mogelijke redenen hiervan, dat doe ik in het boek

wel vrij uitgebreid. In ieder geval heb ik geprobeerd om zo

open en onbevooroordeeld mogelijk dit gevoelige onderwerp

te benaderen en zoveel mogelijk aspecten aan bod te laten ko-

men. Het scheelt daarbij, dat ik zelf geen direct betrokkene

ben, waardoor mijn emoties mij minder in de weg zaten.

Om het gemis aan eigen ervaring te compenseren heb ik,

naast veel onderzoek, veertien mensen geïnterviewd. Dat zijn

vooral nabestaanden, maar ook iemand die een mislukte po-

ging tot zelfdoding deed; en therapeuten uit het alternatieve

circuit, die een heel eigen visie hebben op het onderwerp.

Ik wilde laten zien hoe de nabestaanden naast de immense

pijn die deze diep ingrijpende gebeurtenis in hun leven veroor-

zaakt heeft, hierdoor ook veranderd zijn in positieve zin; hoe

zij het spirituele pad op zijn gegaan, mede door de hulp die zij

gezocht en gevonden hebben bij therapeuten uit het alternatie-

ve circuit en hoe het hun leven in vele opzichten heeft verrijkt.

Wat ook erg troostrijk is voor een aantal van de geïnterviewde

nabestaanden, is dat zij nog in contact staan met de overlede-

ne, die soms zelfs als begeleider op hun levensweg optreedt.

Mijn bedoeling was om een boek te schrijven dat geschikt

is voor een brede in spiritualiteit geïnteresseerde doelgroep en

natuurlijk voor ervaringsdeskundigen en hulpverleners.

Ik probeer met het boek ook de reguliere hulpverlening te

bereiken, maar bij velen is de weerstand tegen het idee van re-

ïncarnatie en levensplan erg groot. Toch hoop ik dat ze inzien

dat op zijn minst een aantal van hun cliënten gebaat zijn bij

deze andere benadering en dat ze bereid zijn mensen door te

sturen naar goed bekend staande, alternatief werkende thera-

peuten.

Gelukkig is er een groeiende groep hulpverleners die wél

bereid is zich hiervoor open te stellen. Hopelijk vormt mijn

boek een inspiratiebron voor hen.

* * * * *

Zelfdoding in het Licht van de Ziel. Spiritboek (Eoscentra), 2010.

(17,95).  Zie ook de websites www.zelfdodinginhetlichtvandeziel.nl

en www.ellenscheffer.nl

Ellen Scheffer is beeldend kunste-

naar en spiritueel coach.
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Vederlicht; leven en werken met spirituele gidsen

Ellen Scheffer

Engelen en gidsen worden vaak over één kam geschoren of door elkaar gehaald. Toch zijn ze niet hetzelfde. Gidsen zijn menselij-

ke wezens die op aarde geleefd hebben en soms nog aardse levens zullen leiden, terwijl engelen van een andere orde zijn. In ieder

geval niet menselijk. Veel weet ik niet van engelen, ik ben er niet mee grootgebracht. Van gidsen weet ik wel iets meer.

Lang verkeerde ik in de veronderstelling dat ik geen enkele aan-

leg had voor het paranormale gebied, al interesseerde het me

wel in hoge mate. Dus toen ik in 1994 volkomen onverwacht

met mijn persoonlijke gids in contact kwam en te horen kreeg

dat ik boeken zou gaan schrijven en mensen zou gaan begelei-

den, geloofde ik daar in eerste instantie niets van. Ik had ook

helemaal geen ambitie in die richting. Mijn werk als beeldend

kunstenaar beviel me uitstekend. Toch kwamen al snel mensen

op mijn pad die ik met behulp van mijn gidsen goed bleek te

kunnen helpen met de problemen waar ze mee zaten. Het bleek

plezierig werk te zijn en veel voldoening te geven.

Maar toen ik na tien jaar uiteindelijk het verzoek kreeg een

boek te schrijven, was dat niet iets waar ik direct warm voor

liep. Toch besloot ik het een kans te geven en ik merkte al vrij

snel dat het schrijven moeiteloos ging. Het maakte me welis-

waar erg onzeker dat ik niet wist waar het boek over zou moe-

ten gaan, maar ik ontdekte dat als ik me maar liet leiden, de

tekst vanzelf als idee bij me binnen kwam en vorm kreeg door

mijn manier van formuleren. Daarbij werd gebruik gemaakt

van de kennis en ervaring die ik in mijn leven had opgedaan.

Mijn eigen bewustzijn en dat van mijn gids vloeiden samen.

Zo schreven wij gezamenlijk dit boek.

In het eerste deel beschrijf ik mijn eigen ontwikkeling en

de manier waarop ik in contact kwam met mijn gidsen en hoe

ik daarna met hen samen ging werken. Ik vertel hoe het mijn

leven verrijkte en de ontwikkeling van mijn bewustzijn aan-

zienlijk versnelde.

Het tweede en grootste deel van het boek, bestaat uit een di-

aloog met mijn gids, waarin aan de hand van mijn vragen en

voorbeelden uit mijn eigen leven, gesproken wordt over allerlei

spirituele thema’s, als: reïncarnatie, karma, onvoorwaardelijke

liefde, je creëert je eigen werkelijkheid, wij zijn allemaal één.

De vraag daarbij is steeds: hoe pas je deze denkbeelden nu toe

in je dagelijks leven; wat heb je eraan en wat kun je ermee.

In het derde deel komen de gidsen zelf aan het woord over

hoe zij leven en met ons werken. Onze hoofdgids kennen wij al

heel lang, van vorige levens en tussen levens in. Hij of zij fung-

eert als leraar, coach en goede vriend. Maar ook andere leden

van onze zielengroep kunnen ons tijdens ons leven op aarde be-

geleiden. Zij hoeven niet altijd een hoger bewustzijnsniveau te

hebben dan wijzelf, dat in tegenstelling tot onze belangrijkste

gids. Wel hebben zij door hun verblijf in een hogere dimensie

meer overzicht en inzicht in ons levensplan, waardoor ze ons

toch goed kunnen helpen.

Een team van gidsen verzorgt onze begeleiding op het dagelijks

niveau. Juist omdat ze de problemen van het aardse leven uit eigen

ervaring kennen, kunnen ze ons goed helpen op dat vlak. Zelf wor-

den ze bij dat werk weer geadviseerd en geassisteerd door wezens

met een hoger energieniveau, zoals engelen en meesters.

Gidsen werken nauw samen met ons hoger bewustzijn: de ziel

en het hoger zelf. Gezamenlijk vormen ze onze innerlijke lei-

ding. Je kunt je daarop afstemmen door met je aandacht naar

binnen te keren, via meditatie of gebed en naar de stem van je

hart te luisteren.

Sommige mensen hebben moeite met het idee van gidsen.

Ze denken dat hun innerlijke stem uitsluitend van henzelf en

hun eigen ziel afkomstig is. Gidsen zien ze dan als een deel

van ons eigen bewustzijn. Toch klopt dat niet helemaal.

Gidsen hebben een eigen bewustzijn, dat ook los van ons aan-

wezig is en functioneert. Maar aangezien wij in wezen alle-

maal één zijn, kun je ze ook zien als een deel van jou. Sommi-

gen hebben het liever over hun (bescherm)engelen. Als je daar

meer affiniteit mee hebt, dan is dat voor de gidsen om het

even. Hoe je ze ook wilt zien, het gaat erom dat zij in wezen

zijn aangesteld om je te helpen jouw zielsplan uit te voeren.

Samen met hen heb je voordat je op aarde kwam een plan op-

gesteld. Zij zorgen ervoor dat de juiste mensen of gebeurtenis-

sen op het juiste moment op je pad komen. Dat kun je syn-

chroniciteit noemen, maar er zit een bewuste sturing achter.

Dus hoe meer je in contact staat met je begeleiders, hoe soepe-

ler en plezieriger je leven kan verlopen. Je zult problemen op

je weg tegenkomen, want dat is de bedoeling, maar met hun

hulp zul je ze beter en sneller kunnen oplossen.

Juist in deze tijd is het belangrijk dat we ons meer bewust

worden van het contact met onze gidsen, om op die manier

mee te werken aan de verhoging van het collectieve bewust-

zijn, waardoor we met elkaar een nieuwe aarde zullen creëren.

Vederlicht – leven en werken met spirituele gidsen. Spiritboek

(Eoscentra), 2007. (€ 14,95). Zie ook de websites

www.vederlicht.eu en www.ellenscheffer.nl

Zelfdoding in het Licht van de Ziel

Ellen  Scheffer

Omdat ik zelf zonder religie ben groot gebracht, geloofde ik,

zoals de meeste mensen tegenwoordig, dat het leven stopt na

het overlijden. Dat leek me eerlijk gezegd geen enkel pro-

bleem: wat niet weet, wat niet deert. Angst voor de dood was

mij onbekend en ik snapte niet zo goed dat anderen die wel in

hoge mate bezaten. Toen ik me, nu zo’n veertig jaar geleden,

ging interesseren voor spiritualiteit, ontdekte ik dat mijn we-

reldbeeld erg beperkt was. Mijn moeder had zich verdiept in

de boeken van Elizabeth Kübler-Ross en mede door haar toe-

doen ontstond de interesse in onderwerpen betreffende het le-

ven na de dood. Ik verdiepte me in bijna-doodervaringen, re-

ïncarnatie en het leven tussen levens in. Over deze onderwer-
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trouwens voor de hele Helleense wereld waar de Joden toen

deel van uitmaakten. Ook in de Helleense beschaving was het

openbare leven een mannelijke aangelegenheid waarin vrou-

wen niet thuishoorden. En nu wij momenteel zicht krijgen op

bijvoorbeeld het China van die dagen, zien wij hetzelfde

beeld. Enkele gunstige uitzonderingen daargelaten, domineer-

den mannen het openbare leven. De mannelijke dominantie,

die begonnen was met de invallen van de Indo-Europeanen in

het vijfde millennium v.Chr., had zich over bijna de hele aarde

gevestigd en daarmee de voorafgaande periode, die we als de

periode van de moedergodin zouden kunnen betitelen, groten-

deels teniet gedaan.

Maar je kunt niet ongestraft een diep ingewortelde behoef-

te van de mens teniet doen.

Dat merkten de eerste christenen ook. Er waren christelijke,

gnostieke stromingen die de vrouw gelijkwaardig aan de man

gingen beschouwen, maar dat bleek voor de conservatieve chris-

tenen onder leiding van Paulus en vooral van Petrus, als bisschop

van Rome, veel te revolutionair. Ook onder hun opvolgers bleef

de strijd voortgaan en na een paar eeuwen kregen de conservatie-

ve christenen en kerkvaders het vertrouwen van de Romeinse kei-

zers, die het conservatieve christendom tot staatsgodsdienst ver-

klaarden. Keizer Constantijn de Grote riep in 325 het eerste Oe-

cumenische Concilie van Nicea bijeen, waar bijna alle theologi-

sche kwesties in het voordeel van de conservatieve christenen be-

slecht werden. En waar ook de christelijk-gnostieke stromingen

officieel als ketters werden veroordeeld.

Op dat concilie vielen er bovendien twee belangrijke be-

sluiten. Het eerste was dat de God van Jezus dezelfde was als

de Jahweh van de Joodse geschriften. Daarover was in de eer-

ste eeuwen veel strijd geweest, want een aantal christenen kon

geen overeenstemming zien tussen de wraakzuchtige Jahweh

en de Liefdesgod van Jezus. Maar deze christenen werden nu

als niet-christelijk veroordeeld. Ieder moest voortaan in de ene

Vadergod geloven. Er was maar één Vadergod, de schepper

van hemel en aarde, die nu in Jezus met gelovige christenen

een nieuw heilsverbond had gesloten. Credo in unum Deum.

Een ander besluit was dat Jezus de Enige Zoon van God

was, wezensgelijk aan de Vadergod. In het latere Concilie, dat

van Constantinopel in 381, werd dit bevestigd en aangevuld

met nog een nieuw besluit waarin de Heilige Geest tot gelij-

kwaardige derde goddelijke persoon werd verklaard. Hiermee

was de kern van de geloofsbelijdenis, die nu nog voor alle

christelijke Kerken geldt, geformuleerd.

Vader, Zoon en Heilige Geest
Voor alle gelovige christenen werd hiermee de beleving van

de eigen goddelijkheid, een kernthema van de gnostische

christenen, tot een onmogelijkheid gemaakt. Deze Drie-een-

heid leeft immers in een eigen, ontoegankelijke wereld. En bo-

vendien een typisch mannelijke wereld, waarbij de Vader, de

Zoon en Heilige Geest als personen in een onkenbare eenheid

met elkaar verkeren.

Ook voor de gelovige christenen is dit altijd een nauwe-

lijks te verwerken geloofsgoed geweest. Wel met enorm veel

invloed. Want het heeft de mannelijke dominantie tot extreme

hoogte gebracht. In de hemel heerst de Drie-eenheid, als be-

stuurder van de aarde, vertegenwoordigd in de paus en zijn

bisschoppen.

Het is daarom moedig dat op de Forumbijeenkomst van de

VKK op 2 april jl. de mogelijkheid geopperd werd die in een

ander perspectief te zien: ‘ Wij zijn de laatste decennia tot het

inzicht gekomen dat alles energie is. Het gehele universum is

gevuld met energie. Alles wat in het universum bestaat, maakt

deel uit van God. De Heilige Drievuldigheid kan ook gezien

worden als drie energievelden die met elkaar samenwerken als

een Drie-eenheid. Een eenheid die in alles aanwezig is, in elke

atoom. Dit sluit aan bij de alomtegenwoordigheid van God.’(2)

Het is duidelijk dat we met deze interpretatie in een nieuwe tijd

zijn aangekomen, de 21e eeuw die afscheid neemt van de strijdlusti-

ge, bloedige en typisch mannelijke periode die achter ons ligt. Die

ook afscheid neemt van de verschillende dogma’s die in de afgelo-

pen periode soms met veel strijd tot stand zijn gekomen.

Maria als Moeder van God
Want ook het dogma van Maria als Moeder van God is met

veel strijd tot stand gekomen. De kerkvaders beseften dat er na

de Concilies van Nicea en Constantinopel iets moest gebeuren

wat de mensen werkelijk aansprak. Die bleven immers on-

danks alles nog het volste vertrouwen houden in de oude moe-

dergodinnen. Ook toen de christelijke missionarissen de Ger-

maanse gebieden introkken, troffen zij daar heilige bomen en

druïden die oude bronnen als heiligdommen van de heidense

Moedergodin bleven beschouwen.

Het was gelukt om de rondtrekkende wijsheidsleraar Jezus

het aureool van de Zoon van God te geven en het geloof in

zijn verzoenende kracht en redding kon voelbaar worden ge-

maakt. Maar er was grote behoefte aan Grote Moederlijke

energie in de Kerk. En die kon niet van de vrouwen komen die

in de kerk dienden. Die hadden volgens de Apostel Paulus in

de kerk een onderdanige en dienende rol. Die konden niet be-

middelen tussen de noden van de gelovigen en de hogere

machten, die konden niet doordringen tot in de kern van de

Drie-eenheid zelf. Daarom bleven de gelovigen trouw aan de

beelden van de oude, heidense moedergodin.

Vanuit deze behoefte kwam langzamerhand een theologie tot

ontwikkeling waarin Maria, de moeder van Jezus, een steeds

belangrijkere rol kreeg. Vooral toen op het Concilie van Nicea

Jezus tot enige Zoon van God was verklaard, werd het van-

zelfsprekend dat ook zij in status steeg, misschien zelfs een

goddelijke status kreeg. Dan alleen zou zij de heidense moe-

dergodinnen kunnen evenaren en bestrijden.

Cyrillus, patriarch van Alexandrië, was daar een groot

voorstander van. Niet dat hij in de praktijk de vrouw in de

kerk hoog had. In zijn bisdom moesten vrouwen hun mond

houden. Bekend is hoe hij Hypatia, een beroemde wiskundige

aan de universiteit van Alexandrië, voortdurend dwarszat, haar

met teksten van Paulus demoniseerde en uiteindelijk toeliet

hoe zij door een menigte christenen in 415 in de straten van

Alexandrië gelyncht werd. Waarna hij de tot een kookpunt ge-

brachte menigte christenen aanspoorde de bibliotheek van

Alexandrië in brand te steken. (3)

Het is uitgerekend deze barbaarse vrouwenhater die grote

invloed had op het dogma van Maria als Moeder van God.

Zijn tegenstander was Nestorius, de patriarch van Constanti-

nopel, die op theologische gronden bezwaar maakte. Cyrillus

vroeg de keizer in 431 een derde Oecumenisch Concilie bijeen

te roepen en wel in Efeze, de stad met een unieke traditie van

de heidense godin Artemis (4).

De keizer keurde dat goed en Cyrillus kwam vanuit Ale-

xandrië een week eerder in Efese aan dan Nestorius en maakte

daarvan gebruik om de vergadering van bisschoppen plechtig
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Vederlicht; leven en werken met spirituele gidsen

Ellen Scheffer

Engelen en gidsen worden vaak over één kam geschoren of door elkaar gehaald. Toch zijn ze niet hetzelfde. Gidsen zijn menselij-

ke wezens die op aarde geleefd hebben en soms nog aardse levens zullen leiden, terwijl engelen van een andere orde zijn. In ieder

geval niet menselijk. Veel weet ik niet van engelen, ik ben er niet mee grootgebracht. Van gidsen weet ik wel iets meer.

Lang verkeerde ik in de veronderstelling dat ik geen enkele aan-

leg had voor het paranormale gebied, al interesseerde het me

wel in hoge mate. Dus toen ik in 1994 volkomen onverwacht

met mijn persoonlijke gids in contact kwam en te horen kreeg

dat ik boeken zou gaan schrijven en mensen zou gaan begelei-

den, geloofde ik daar in eerste instantie niets van. Ik had ook

helemaal geen ambitie in die richting. Mijn werk als beeldend

kunstenaar beviel me uitstekend. Toch kwamen al snel mensen

op mijn pad die ik met behulp van mijn gidsen goed bleek te

kunnen helpen met de problemen waar ze mee zaten. Het bleek

plezierig werk te zijn en veel voldoening te geven.

Maar toen ik na tien jaar uiteindelijk het verzoek kreeg een

boek te schrijven, was dat niet iets waar ik direct warm voor

liep. Toch besloot ik het een kans te geven en ik merkte al vrij

snel dat het schrijven moeiteloos ging. Het maakte me welis-

waar erg onzeker dat ik niet wist waar het boek over zou moe-

ten gaan, maar ik ontdekte dat als ik me maar liet leiden, de

tekst vanzelf als idee bij me binnen kwam en vorm kreeg door

mijn manier van formuleren. Daarbij werd gebruik gemaakt

van de kennis en ervaring die ik in mijn leven had opgedaan.

Mijn eigen bewustzijn en dat van mijn gids vloeiden samen.

Zo schreven wij gezamenlijk dit boek.

In het eerste deel beschrijf ik mijn eigen ontwikkeling en

de manier waarop ik in contact kwam met mijn gidsen en hoe

ik daarna met hen samen ging werken. Ik vertel hoe het mijn

leven verrijkte en de ontwikkeling van mijn bewustzijn aan-

zienlijk versnelde.

Het tweede en grootste deel van het boek, bestaat uit een di-

aloog met mijn gids, waarin aan de hand van mijn vragen en

voorbeelden uit mijn eigen leven, gesproken wordt over allerlei

spirituele thema’s, als: reïncarnatie, karma, onvoorwaardelijke

liefde, je creëert je eigen werkelijkheid, wij zijn allemaal één.

De vraag daarbij is steeds: hoe pas je deze denkbeelden nu toe

in je dagelijks leven; wat heb je eraan en wat kun je ermee.

In het derde deel komen de gidsen zelf aan het woord over

hoe zij leven en met ons werken. Onze hoofdgids kennen wij al

heel lang, van vorige levens en tussen levens in. Hij of zij fung-

eert als leraar, coach en goede vriend. Maar ook andere leden

van onze zielengroep kunnen ons tijdens ons leven op aarde be-

geleiden. Zij hoeven niet altijd een hoger bewustzijnsniveau te

hebben dan wijzelf, dat in tegenstelling tot onze belangrijkste

gids. Wel hebben zij door hun verblijf in een hogere dimensie

meer overzicht en inzicht in ons levensplan, waardoor ze ons

toch goed kunnen helpen.

Een team van gidsen verzorgt onze begeleiding op het dagelijks

niveau. Juist omdat ze de problemen van het aardse leven uit eigen

ervaring kennen, kunnen ze ons goed helpen op dat vlak. Zelf wor-

den ze bij dat werk weer geadviseerd en geassisteerd door wezens

met een hoger energieniveau, zoals engelen en meesters.

Gidsen werken nauw samen met ons hoger bewustzijn: de ziel

en het hoger zelf. Gezamenlijk vormen ze onze innerlijke lei-

ding. Je kunt je daarop afstemmen door met je aandacht naar

binnen te keren, via meditatie of gebed en naar de stem van je

hart te luisteren.

Sommige mensen hebben moeite met het idee van gidsen.

Ze denken dat hun innerlijke stem uitsluitend van henzelf en

hun eigen ziel afkomstig is. Gidsen zien ze dan als een deel

van ons eigen bewustzijn. Toch klopt dat niet helemaal.

Gidsen hebben een eigen bewustzijn, dat ook los van ons aan-

wezig is en functioneert. Maar aangezien wij in wezen alle-

maal één zijn, kun je ze ook zien als een deel van jou. Sommi-

gen hebben het liever over hun (bescherm)engelen. Als je daar

meer affiniteit mee hebt, dan is dat voor de gidsen om het

even. Hoe je ze ook wilt zien, het gaat erom dat zij in wezen

zijn aangesteld om je te helpen jouw zielsplan uit te voeren.

Samen met hen heb je voordat je op aarde kwam een plan op-

gesteld. Zij zorgen ervoor dat de juiste mensen of gebeurtenis-

sen op het juiste moment op je pad komen. Dat kun je syn-

chroniciteit noemen, maar er zit een bewuste sturing achter.

Dus hoe meer je in contact staat met je begeleiders, hoe soepe-

ler en plezieriger je leven kan verlopen. Je zult problemen op

je weg tegenkomen, want dat is de bedoeling, maar met hun

hulp zul je ze beter en sneller kunnen oplossen.

Juist in deze tijd is het belangrijk dat we ons meer bewust

worden van het contact met onze gidsen, om op die manier

mee te werken aan de verhoging van het collectieve bewust-

zijn, waardoor we met elkaar een nieuwe aarde zullen creëren.

Vederlicht – leven en werken met spirituele gidsen. Spiritboek

(Eoscentra), 2007. (€ 14,95). Zie ook de websites

www.vederlicht.eu en www.ellenscheffer.nl

Zelfdoding in het Licht van de Ziel

Ellen  Scheffer

Omdat ik zelf zonder religie ben groot gebracht, geloofde ik,

zoals de meeste mensen tegenwoordig, dat het leven stopt na

het overlijden. Dat leek me eerlijk gezegd geen enkel pro-

bleem: wat niet weet, wat niet deert. Angst voor de dood was

mij onbekend en ik snapte niet zo goed dat anderen die wel in

hoge mate bezaten. Toen ik me, nu zo’n veertig jaar geleden,

ging interesseren voor spiritualiteit, ontdekte ik dat mijn we-

reldbeeld erg beperkt was. Mijn moeder had zich verdiept in

de boeken van Elizabeth Kübler-Ross en mede door haar toe-

doen ontstond de interesse in onderwerpen betreffende het le-

ven na de dood. Ik verdiepte me in bijna-doodervaringen, re-

ïncarnatie en het leven tussen levens in. Over deze onderwer-

26

Reflectie 7(4) winter 2010

trouwens voor de hele Helleense wereld waar de Joden toen

deel van uitmaakten. Ook in de Helleense beschaving was het

openbare leven een mannelijke aangelegenheid waarin vrou-

wen niet thuishoorden. En nu wij momenteel zicht krijgen op

bijvoorbeeld het China van die dagen, zien wij hetzelfde

beeld. Enkele gunstige uitzonderingen daargelaten, domineer-

den mannen het openbare leven. De mannelijke dominantie,

die begonnen was met de invallen van de Indo-Europeanen in

het vijfde millennium v.Chr., had zich over bijna de hele aarde

gevestigd en daarmee de voorafgaande periode, die we als de

periode van de moedergodin zouden kunnen betitelen, groten-

deels teniet gedaan.

Maar je kunt niet ongestraft een diep ingewortelde behoef-

te van de mens teniet doen.

Dat merkten de eerste christenen ook. Er waren christelijke,

gnostieke stromingen die de vrouw gelijkwaardig aan de man

gingen beschouwen, maar dat bleek voor de conservatieve chris-

tenen onder leiding van Paulus en vooral van Petrus, als bisschop

van Rome, veel te revolutionair. Ook onder hun opvolgers bleef

de strijd voortgaan en na een paar eeuwen kregen de conservatie-

ve christenen en kerkvaders het vertrouwen van de Romeinse kei-

zers, die het conservatieve christendom tot staatsgodsdienst ver-

klaarden. Keizer Constantijn de Grote riep in 325 het eerste Oe-

cumenische Concilie van Nicea bijeen, waar bijna alle theologi-

sche kwesties in het voordeel van de conservatieve christenen be-

slecht werden. En waar ook de christelijk-gnostieke stromingen

officieel als ketters werden veroordeeld.

Op dat concilie vielen er bovendien twee belangrijke be-

sluiten. Het eerste was dat de God van Jezus dezelfde was als

de Jahweh van de Joodse geschriften. Daarover was in de eer-

ste eeuwen veel strijd geweest, want een aantal christenen kon

geen overeenstemming zien tussen de wraakzuchtige Jahweh

en de Liefdesgod van Jezus. Maar deze christenen werden nu

als niet-christelijk veroordeeld. Ieder moest voortaan in de ene

Vadergod geloven. Er was maar één Vadergod, de schepper

van hemel en aarde, die nu in Jezus met gelovige christenen

een nieuw heilsverbond had gesloten. Credo in unum Deum.

Een ander besluit was dat Jezus de Enige Zoon van God

was, wezensgelijk aan de Vadergod. In het latere Concilie, dat

van Constantinopel in 381, werd dit bevestigd en aangevuld

met nog een nieuw besluit waarin de Heilige Geest tot gelij-

kwaardige derde goddelijke persoon werd verklaard. Hiermee

was de kern van de geloofsbelijdenis, die nu nog voor alle

christelijke Kerken geldt, geformuleerd.

Vader, Zoon en Heilige Geest
Voor alle gelovige christenen werd hiermee de beleving van

de eigen goddelijkheid, een kernthema van de gnostische

christenen, tot een onmogelijkheid gemaakt. Deze Drie-een-

heid leeft immers in een eigen, ontoegankelijke wereld. En bo-

vendien een typisch mannelijke wereld, waarbij de Vader, de

Zoon en Heilige Geest als personen in een onkenbare eenheid

met elkaar verkeren.

Ook voor de gelovige christenen is dit altijd een nauwe-

lijks te verwerken geloofsgoed geweest. Wel met enorm veel

invloed. Want het heeft de mannelijke dominantie tot extreme

hoogte gebracht. In de hemel heerst de Drie-eenheid, als be-

stuurder van de aarde, vertegenwoordigd in de paus en zijn

bisschoppen.

Het is daarom moedig dat op de Forumbijeenkomst van de

VKK op 2 april jl. de mogelijkheid geopperd werd die in een

ander perspectief te zien: ‘ Wij zijn de laatste decennia tot het

inzicht gekomen dat alles energie is. Het gehele universum is

gevuld met energie. Alles wat in het universum bestaat, maakt

deel uit van God. De Heilige Drievuldigheid kan ook gezien

worden als drie energievelden die met elkaar samenwerken als

een Drie-eenheid. Een eenheid die in alles aanwezig is, in elke

atoom. Dit sluit aan bij de alomtegenwoordigheid van God.’(2)

Het is duidelijk dat we met deze interpretatie in een nieuwe tijd

zijn aangekomen, de 21e eeuw die afscheid neemt van de strijdlusti-

ge, bloedige en typisch mannelijke periode die achter ons ligt. Die

ook afscheid neemt van de verschillende dogma’s die in de afgelo-

pen periode soms met veel strijd tot stand zijn gekomen.

Maria als Moeder van God
Want ook het dogma van Maria als Moeder van God is met

veel strijd tot stand gekomen. De kerkvaders beseften dat er na

de Concilies van Nicea en Constantinopel iets moest gebeuren

wat de mensen werkelijk aansprak. Die bleven immers on-

danks alles nog het volste vertrouwen houden in de oude moe-

dergodinnen. Ook toen de christelijke missionarissen de Ger-

maanse gebieden introkken, troffen zij daar heilige bomen en

druïden die oude bronnen als heiligdommen van de heidense

Moedergodin bleven beschouwen.

Het was gelukt om de rondtrekkende wijsheidsleraar Jezus

het aureool van de Zoon van God te geven en het geloof in

zijn verzoenende kracht en redding kon voelbaar worden ge-

maakt. Maar er was grote behoefte aan Grote Moederlijke

energie in de Kerk. En die kon niet van de vrouwen komen die

in de kerk dienden. Die hadden volgens de Apostel Paulus in

de kerk een onderdanige en dienende rol. Die konden niet be-

middelen tussen de noden van de gelovigen en de hogere

machten, die konden niet doordringen tot in de kern van de

Drie-eenheid zelf. Daarom bleven de gelovigen trouw aan de

beelden van de oude, heidense moedergodin.

Vanuit deze behoefte kwam langzamerhand een theologie tot

ontwikkeling waarin Maria, de moeder van Jezus, een steeds

belangrijkere rol kreeg. Vooral toen op het Concilie van Nicea

Jezus tot enige Zoon van God was verklaard, werd het van-

zelfsprekend dat ook zij in status steeg, misschien zelfs een

goddelijke status kreeg. Dan alleen zou zij de heidense moe-

dergodinnen kunnen evenaren en bestrijden.

Cyrillus, patriarch van Alexandrië, was daar een groot

voorstander van. Niet dat hij in de praktijk de vrouw in de

kerk hoog had. In zijn bisdom moesten vrouwen hun mond

houden. Bekend is hoe hij Hypatia, een beroemde wiskundige

aan de universiteit van Alexandrië, voortdurend dwarszat, haar

met teksten van Paulus demoniseerde en uiteindelijk toeliet

hoe zij door een menigte christenen in 415 in de straten van

Alexandrië gelyncht werd. Waarna hij de tot een kookpunt ge-

brachte menigte christenen aanspoorde de bibliotheek van

Alexandrië in brand te steken. (3)

Het is uitgerekend deze barbaarse vrouwenhater die grote

invloed had op het dogma van Maria als Moeder van God.

Zijn tegenstander was Nestorius, de patriarch van Constanti-

nopel, die op theologische gronden bezwaar maakte. Cyrillus

vroeg de keizer in 431 een derde Oecumenisch Concilie bijeen

te roepen en wel in Efeze, de stad met een unieke traditie van

de heidense godin Artemis (4).

De keizer keurde dat goed en Cyrillus kwam vanuit Ale-

xandrië een week eerder in Efese aan dan Nestorius en maakte

daarvan gebruik om de vergadering van bisschoppen plechtig
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te openen. Dat benutte hij om de aanwezige bisschoppen van

zijn gelijk te overtuigen en toen Nestorius met zijn volgelin-

gen arriveerde, kon Cyrillus meedelen dat de beslissing al was

genomen: Maria was terecht de Moeder van God, de ‘Theo-

tokos’, en de opvattingen van Nestorius en zijn volgelingen

werden als ketters veroordeeld. De weg leek vrij gemaakt voor

Maria als de Moeder van God om de strijd met de heidense

godinnen aan te gaan.

Matka Bosna
De kracht van deze beslissing werd me een aantal jaren gele-

den nog eens duidelijk.

Na de val van de Ber-

lijnse Muur werd ik in

Polen uitgenodigd om

meditatiecursussen te

geven. Tijdens een van

mijn bezoeken wandel-

den we in het centrum

van Warschau. Het

bleek op het grote plein

voor het bisschoppelijk

paleis ongewoon druk.

Duizenden jongeren

kwamen aangelopen

met rugzakken die ze in

grote vrachtwagens

laadden. Op mijn vraag

wat er gebeurde zei

mijn gastvrouw: ‘Sinds het communisme hier niet meer aan de

macht is, willen alle jongeren weer een pelgrimstocht maken

naar de Zwarte Madonna van Czestochowa. Ze laden hier hun

kampeerspullen in en gaan dan te voet een lange tocht maken

naar het zuiden van Polen, naar de berg Jasna Gora, waar ze

de Goddelijke Moeder – de Matka Bosna – gaan vereren’. Ik

was verbaasd. Jaren lang communistisch atheïsme had het ver-

langen naar de Zwarte Madonna niet kunnen verdringen?

Omdat het de christelijke Maria was?

In de gesprekken daarna kwamen we tot interessante per-

spectieven. Misschien had de Matka Bosna, die van oudsher

koningin van Polen was, helemaal niets met de Kerk van doen.

Zij werd immers al in de pre-historie hier als Goddelijke Moe-

der vereerd. De Kerk had haar mogelijk tot Maria omgedoopt

om haar zo een beheersbare plaats te geven in een godsdienst

met een vadergod, waarin de mannen de dienst konden blijven

uitmaken.

Dat werd een eye-opener en ik ben verder gaan zoeken.

Daaruit bleek dat dit niet alleen in Polen gebeurd is, maar

overal waar het orthodoxe christendom zich vestigde. Talloze

Mariakerken herinneren ons er nog aan. En ondanks de secu-

larisatie staan deze heiligdommen nog steeds fier overeind.

We kennen ze misschien nog. In Parijs de charmante Notre

Dame de Paris, in Rome de statige Santa Maria Maggiore, in

Madrid de Catedral Santa Maria de Real en verder weg in

Istanbul de fraaie Aghia Maria. Ook België, Nederland,

Engeland en Duitsland kennen talloze Mariakerken.

Een oud druïdisch heiligdom
Maar als ik moet kiezen voor dé Mariakerk dan is het de sier-

lijke, mysterieuze, hooggothische kathedraal van Chartres, die

de ‘Zetel van Maria op Aarde’ wordt genoemd. Waarom?

Waarom intrigeert deze plek nog steeds de honderdduizenden

pelgrims die hier jaarlijks komen? Wat zochten sinds de bouw

in de 12e eeuw de christelijke gelovigen, maar ook gnostische

alchemisten en symbolisten op deze plek? Welke geheim is

hier verborgen?

Het geheim van de plek is al heel oud. De kathedraal van

Chartres is gebouwd op een oud, Keltisch heiligdom. De Kelten,

waarover de Romeinse Gaius Julius Caesar in het begin van

onze jaartelling zijn ‘De Bello Gallico’ (5) schreef, waren een

verzameling stammen die verspreid over het huidige Europa

leefden en een grote cultuurovereenkomst bezaten. Deze Euro-

peanen ‘avant la lettre’ leefden dicht bij de natuur die zij onder

leiding van druïden op een diep religieuze manier beleefden. Zij

kenden geen kerken of tempels, maar heiligdommen in de na-

tuur, liefst met eikenbomen of vruchtbomen en als het even kon

bij een bron. Kern van hun krachtige mythologieën is: het ver-

lies van de verbinding met de Moedergodin, de koningin van de

natuur en de binnenwereld. Dit ten gunste van de onderwerping

aan het Rechtmatig Koningschap van de buitenwereld.

In verband met ons thema is het interessant te lezen wat

Caesar in zijn ‘De Bello Gallico’ schrijft over de Carnuten, die

leefden in het gebied rond Chartres. Volgens Caesar werd dit

gebied in die tijd als het centrum van Gallië gezien waar de

Kelten eenmaal per jaar van heinde en verre naar toe trokken.

Waarom? Hier op een heuvel bij een bron hadden zij hun be-

roemdste religieuze centrum waar zij de Goddelijke Vrouw, de

Virgo Paritura (de maagd die zal baren) vereerden.

Bisschop Fulbert
In de huidige kathedraal van Chartres, gebouwd op deze heu-

vel boven de bron, wordt deze Moedergodin nog steeds ver-

eerd. Maar dan met verwijzing naar de Maagd Maria. Dat kon

ook niet anders. Tijdens de regering van de Romeinse keizer

Constantijn de Grote (285-337) was het christendom staats-

godsdienst geworden met talloze privileges en met de opdracht

om de eenheid in het Romeinse Rijk te waarborgen. Een onaf-

hankelijke Moedergodin paste hier niet in. Daarom werd al in

356 op de heilige heuvel van Chartres de eerste christelijke

kerk gebouwd.

Die brandde herhaaldelijk af, maar kreeg onder bisschop

Fulbert (960-1020) een meer definitieve vorm. Fulbert begon

met de bouw van de crypte naast de bron en noemde die ‘Zetel

van Maria op Aarde’. Hij richtte als adviesorgaan ook de Aca-

demie van Chartres op, die op een unieke manier esoterische

wijsheid en klassieke wetenschap in de kathedraal wist in te

bouwen. Als je er rondloopt, sta je er nog vaak verbaasd over.

De kathedraal kent geen crucifixen maar zit wel vol geometrie

en magische getallen. Het is daarom niet voor niets dat de

Griekse wiskundige filosoof Pythagoras een ereplaats op de

buitengevel kreeg. En heel bijzonder is het grote labyrint, een

wonder van symboliek dat onze levensloop op aarde voorstelt

en waar je elke vrijdagmorgen een symbolische tocht naar je

diepste zelf kunt maken.(6) Ook wordt een grote plaats ing-

eruimd voor symbolen van ‘Natura’, de heerseres van de ethe-

rische vormkrachten in mens en kosmos. Zelfs de herinnering

aan de heilige eik van de druïden is nog terug te vinden als

hoofdtooi van de jonkvrouw in de crypte.

Zo kwam er in de 12de eeuw, toen deze kathedraal vol-

tooid kon worden, rond deze kathedraal een buitengewone

vorm van esoterisch christendom tot bloei. En dit is sindsdien
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Voor mij voelt het alsof Christus met de mensen die Hij Lief

had en rondom Hem leefden, in Nag Hammadi is geweest.

Is mijn Ziel in een ander lichaam daar toen bij geweest?

Mijn Ziel weet en hoorde op…  De mens echter vraagt zich af:

kan men überhaupt ergens echt zeker van zijn? “Het Evangelie

van de Waarheid” zegt van wel…in alle nederigheid.

Is het toeval dat ik, tijdens het schrijven van deze tekst,

lukraak dit boekje opensloeg juist bij het onderstaande citaat?

(zie slotalinea). Toch, misschien voorvoelde ik de vibratie van

de gnostische leraren, die hier de manuscripten, aan het begin

van onze jaartelling, hebben verborgen. Hoe het ook zij, wat

er historisch ook werkelijk gebeurd mag zijn, voor mij was het

een mystieke, wonderlijke her-innering.

Ik heb mij geroepen geweten…bij Nag Hammadi.

De gehele mensheid staat op het mooiste en feestelijkste

kruispunt aller tijden. De Maya’s noemen het “the end of

time” of het tijdperk van overgang.  Al is alle schijn tegen, het

einde van het “duistere tijperk” is onweerstaanbaar in zicht.

De aanstaande geboorte van de Nieuwe Hemel en Nieuwe

Aarde laat zich diep in het Hart voelen.

Christus roept de mensheid in het eigen Hart. ‘VanZelf-

sprekend’ en om niet. We hoeven er niets voor te doen. Het

voltrekt zich ‘vanZelf’ in het eigen bewustZijn.

Moeder Aarde, zo is door de Maya’s berekend, staat op het

punt Haar polen om te keren. De mensheid zal ophoren, ant-

woorden en zich omkeren naar HemHaar die haar geroepen

heeft. Zij zal uit een eonenlange dronkenschap nuchter wor-

den, tot zichzelf komen en haar werkelijkheid herstellen.

Het Gouden Tijdperk van Liefde, éénheid en feestvieren is

aanstaande! Ja, is er al .. Hier en Nu.

“Daarom is iemand die kennis heeft, een wezen uit den

hoge. Als hij geroepen wordt, hoort hij op, antwoordt hij en

keert zich naar Hem die hem roept en gaat op naar Hem, want

hij weet hoe hij genoemd is.

Omdat hij kennis heeft doet hij de wil van Hem die hem

roept.

Hem wil hij welgevallig zijn, en daarin vindt hij rust. Zijn

eigen naam valt ieder toe.

Wie zo kennis heeft, weet waarvandaan hij gekomen is en

waarheen hij op weg is. Hij weet dit, zoals iemand die dronk-

en was, nuchter is geworden en, weer tot zichzelf gekomen,

zijn werkelijkheid herstelt”.

Uit: “ Het Evangelie van de Waarheid”, in 1945 gevonden

tekst bij Nag Hammadi.

Lydia Schaap (52, kerkgem. Amsterdam) moeder van twee

zonen, werkzaam geweest als docente en begeleidster / coach,

is geïnspireerd door Het Leven, waardoor er een diep bewust-

zijn is voor dat leven in en om haar heen.

* * *

*
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Ik ben altijd bij je…

Ik was vier en nog zo klein
Toen ik Zelf uit mijn kindlichaam vloeide
Het voelde niet eens eng, raar of beperkt
Maar juist eeuwig en vrij
God zei: ik ben altijd bij je

Ik keek naar mij zelf
Voelde angst
Maar toch was ik dat niet
Het was mijn aardse lichaam en mijn aardse gevoel
En god zei: ik ben altijd bij je

Het licht zei: je bent bij mij, mijn kind
Kijk waar je bent
Hier is je thuis, je hoeft niet bang te zijn
Heb vertrouwen
Ik ben altijd bij je

De aardse geest had veel vragen
Het was klein en bang
Wist niet wat er met hem ging gebeuren
Hoe is het om een klein mens te zijn in een grote wereld
God zei: ik ben altijd bij je
Het licht liet me door een sluier kijken
Als een kind dat door een klein kiertje
door de gordijnen uit het raam kijkt
Om een mooie vogel te kunnen bekijken
Ik raakte de hemel voorzichtig aan

En god zei: ik ben altijd bij je
Ik zag spetterende kleuren, hoorde eeuwige galmen
Het was als een mysterieus bos
De daken waren als een regenboog
Kleur was beweging, beweging was klank.
God zei: ik ben altijd bij je

Ik keerde terug
En werd weer vier
Gleed weer in mijn lichaam
De eeuwigheid voorbij
God zei: ik ben altijd bij je

De zachtgroene tinten van Engelse heuvels
De mysterieuze galm in een bos
Een grasland met kleurige bloemen
Het glimlachen van een kind
God zegt: ik ben altijd bij je

Ik ben weer terug
Hier ben Ik
Hoewel ik nooit ben weggeweest van daar
Leer ik te jongleren met het leven
Maar ik zal nooit vergeten: God is altijd bij mij

Henk Jan van der Veen.

www.rondombde.nl



te openen. Dat benutte hij om de aanwezige bisschoppen van

zijn gelijk te overtuigen en toen Nestorius met zijn volgelin-

gen arriveerde, kon Cyrillus meedelen dat de beslissing al was

genomen: Maria was terecht de Moeder van God, de ‘Theo-

tokos’, en de opvattingen van Nestorius en zijn volgelingen

werden als ketters veroordeeld. De weg leek vrij gemaakt voor

Maria als de Moeder van God om de strijd met de heidense

godinnen aan te gaan.

Matka Bosna
De kracht van deze beslissing werd me een aantal jaren gele-

den nog eens duidelijk.

Na de val van de Ber-

lijnse Muur werd ik in

Polen uitgenodigd om

meditatiecursussen te

geven. Tijdens een van

mijn bezoeken wandel-

den we in het centrum

van Warschau. Het

bleek op het grote plein

voor het bisschoppelijk

paleis ongewoon druk.

Duizenden jongeren

kwamen aangelopen

met rugzakken die ze in

grote vrachtwagens

laadden. Op mijn vraag

wat er gebeurde zei

mijn gastvrouw: ‘Sinds het communisme hier niet meer aan de

macht is, willen alle jongeren weer een pelgrimstocht maken

naar de Zwarte Madonna van Czestochowa. Ze laden hier hun

kampeerspullen in en gaan dan te voet een lange tocht maken

naar het zuiden van Polen, naar de berg Jasna Gora, waar ze

de Goddelijke Moeder – de Matka Bosna – gaan vereren’. Ik

was verbaasd. Jaren lang communistisch atheïsme had het ver-

langen naar de Zwarte Madonna niet kunnen verdringen?

Omdat het de christelijke Maria was?

In de gesprekken daarna kwamen we tot interessante per-

spectieven. Misschien had de Matka Bosna, die van oudsher

koningin van Polen was, helemaal niets met de Kerk van doen.

Zij werd immers al in de pre-historie hier als Goddelijke Moe-

der vereerd. De Kerk had haar mogelijk tot Maria omgedoopt

om haar zo een beheersbare plaats te geven in een godsdienst

met een vadergod, waarin de mannen de dienst konden blijven

uitmaken.

Dat werd een eye-opener en ik ben verder gaan zoeken.

Daaruit bleek dat dit niet alleen in Polen gebeurd is, maar

overal waar het orthodoxe christendom zich vestigde. Talloze

Mariakerken herinneren ons er nog aan. En ondanks de secu-

larisatie staan deze heiligdommen nog steeds fier overeind.

We kennen ze misschien nog. In Parijs de charmante Notre

Dame de Paris, in Rome de statige Santa Maria Maggiore, in

Madrid de Catedral Santa Maria de Real en verder weg in

Istanbul de fraaie Aghia Maria. Ook België, Nederland,

Engeland en Duitsland kennen talloze Mariakerken.

Een oud druïdisch heiligdom
Maar als ik moet kiezen voor dé Mariakerk dan is het de sier-

lijke, mysterieuze, hooggothische kathedraal van Chartres, die

de ‘Zetel van Maria op Aarde’ wordt genoemd. Waarom?

Waarom intrigeert deze plek nog steeds de honderdduizenden

pelgrims die hier jaarlijks komen? Wat zochten sinds de bouw

in de 12e eeuw de christelijke gelovigen, maar ook gnostische

alchemisten en symbolisten op deze plek? Welke geheim is

hier verborgen?

Het geheim van de plek is al heel oud. De kathedraal van

Chartres is gebouwd op een oud, Keltisch heiligdom. De Kelten,

waarover de Romeinse Gaius Julius Caesar in het begin van

onze jaartelling zijn ‘De Bello Gallico’ (5) schreef, waren een

verzameling stammen die verspreid over het huidige Europa

leefden en een grote cultuurovereenkomst bezaten. Deze Euro-

peanen ‘avant la lettre’ leefden dicht bij de natuur die zij onder

leiding van druïden op een diep religieuze manier beleefden. Zij

kenden geen kerken of tempels, maar heiligdommen in de na-

tuur, liefst met eikenbomen of vruchtbomen en als het even kon

bij een bron. Kern van hun krachtige mythologieën is: het ver-

lies van de verbinding met de Moedergodin, de koningin van de

natuur en de binnenwereld. Dit ten gunste van de onderwerping

aan het Rechtmatig Koningschap van de buitenwereld.

In verband met ons thema is het interessant te lezen wat

Caesar in zijn ‘De Bello Gallico’ schrijft over de Carnuten, die

leefden in het gebied rond Chartres. Volgens Caesar werd dit

gebied in die tijd als het centrum van Gallië gezien waar de

Kelten eenmaal per jaar van heinde en verre naar toe trokken.

Waarom? Hier op een heuvel bij een bron hadden zij hun be-

roemdste religieuze centrum waar zij de Goddelijke Vrouw, de

Virgo Paritura (de maagd die zal baren) vereerden.

Bisschop Fulbert
In de huidige kathedraal van Chartres, gebouwd op deze heu-

vel boven de bron, wordt deze Moedergodin nog steeds ver-

eerd. Maar dan met verwijzing naar de Maagd Maria. Dat kon

ook niet anders. Tijdens de regering van de Romeinse keizer

Constantijn de Grote (285-337) was het christendom staats-

godsdienst geworden met talloze privileges en met de opdracht

om de eenheid in het Romeinse Rijk te waarborgen. Een onaf-

hankelijke Moedergodin paste hier niet in. Daarom werd al in

356 op de heilige heuvel van Chartres de eerste christelijke

kerk gebouwd.

Die brandde herhaaldelijk af, maar kreeg onder bisschop

Fulbert (960-1020) een meer definitieve vorm. Fulbert begon

met de bouw van de crypte naast de bron en noemde die ‘Zetel

van Maria op Aarde’. Hij richtte als adviesorgaan ook de Aca-

demie van Chartres op, die op een unieke manier esoterische

wijsheid en klassieke wetenschap in de kathedraal wist in te

bouwen. Als je er rondloopt, sta je er nog vaak verbaasd over.

De kathedraal kent geen crucifixen maar zit wel vol geometrie

en magische getallen. Het is daarom niet voor niets dat de

Griekse wiskundige filosoof Pythagoras een ereplaats op de

buitengevel kreeg. En heel bijzonder is het grote labyrint, een

wonder van symboliek dat onze levensloop op aarde voorstelt

en waar je elke vrijdagmorgen een symbolische tocht naar je

diepste zelf kunt maken.(6) Ook wordt een grote plaats ing-

eruimd voor symbolen van ‘Natura’, de heerseres van de ethe-

rische vormkrachten in mens en kosmos. Zelfs de herinnering

aan de heilige eik van de druïden is nog terug te vinden als

hoofdtooi van de jonkvrouw in de crypte.

Zo kwam er in de 12de eeuw, toen deze kathedraal vol-

tooid kon worden, rond deze kathedraal een buitengewone

vorm van esoterisch christendom tot bloei. En dit is sindsdien
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Voor mij voelt het alsof Christus met de mensen die Hij Lief

had en rondom Hem leefden, in Nag Hammadi is geweest.

Is mijn Ziel in een ander lichaam daar toen bij geweest?

Mijn Ziel weet en hoorde op…  De mens echter vraagt zich af:

kan men überhaupt ergens echt zeker van zijn? “Het Evangelie

van de Waarheid” zegt van wel…in alle nederigheid.

Is het toeval dat ik, tijdens het schrijven van deze tekst,

lukraak dit boekje opensloeg juist bij het onderstaande citaat?

(zie slotalinea). Toch, misschien voorvoelde ik de vibratie van

de gnostische leraren, die hier de manuscripten, aan het begin

van onze jaartelling, hebben verborgen. Hoe het ook zij, wat

er historisch ook werkelijk gebeurd mag zijn, voor mij was het

een mystieke, wonderlijke her-innering.

Ik heb mij geroepen geweten…bij Nag Hammadi.

De gehele mensheid staat op het mooiste en feestelijkste

kruispunt aller tijden. De Maya’s noemen het “the end of

time” of het tijdperk van overgang.  Al is alle schijn tegen, het

einde van het “duistere tijperk” is onweerstaanbaar in zicht.

De aanstaande geboorte van de Nieuwe Hemel en Nieuwe

Aarde laat zich diep in het Hart voelen.

Christus roept de mensheid in het eigen Hart. ‘VanZelf-

sprekend’ en om niet. We hoeven er niets voor te doen. Het

voltrekt zich ‘vanZelf’ in het eigen bewustZijn.

Moeder Aarde, zo is door de Maya’s berekend, staat op het

punt Haar polen om te keren. De mensheid zal ophoren, ant-

woorden en zich omkeren naar HemHaar die haar geroepen

heeft. Zij zal uit een eonenlange dronkenschap nuchter wor-

den, tot zichzelf komen en haar werkelijkheid herstellen.

Het Gouden Tijdperk van Liefde, éénheid en feestvieren is

aanstaande! Ja, is er al .. Hier en Nu.

“Daarom is iemand die kennis heeft, een wezen uit den

hoge. Als hij geroepen wordt, hoort hij op, antwoordt hij en

keert zich naar Hem die hem roept en gaat op naar Hem, want

hij weet hoe hij genoemd is.

Omdat hij kennis heeft doet hij de wil van Hem die hem

roept.

Hem wil hij welgevallig zijn, en daarin vindt hij rust. Zijn

eigen naam valt ieder toe.

Wie zo kennis heeft, weet waarvandaan hij gekomen is en

waarheen hij op weg is. Hij weet dit, zoals iemand die dronk-

en was, nuchter is geworden en, weer tot zichzelf gekomen,

zijn werkelijkheid herstelt”.

Uit: “ Het Evangelie van de Waarheid”, in 1945 gevonden

tekst bij Nag Hammadi.

Lydia Schaap (52, kerkgem. Amsterdam) moeder van twee

zonen, werkzaam geweest als docente en begeleidster / coach,

is geïnspireerd door Het Leven, waardoor er een diep bewust-

zijn is voor dat leven in en om haar heen.

* * *

*
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Ik ben altijd bij je…

Ik was vier en nog zo klein
Toen ik Zelf uit mijn kindlichaam vloeide
Het voelde niet eens eng, raar of beperkt
Maar juist eeuwig en vrij
God zei: ik ben altijd bij je

Ik keek naar mij zelf
Voelde angst
Maar toch was ik dat niet
Het was mijn aardse lichaam en mijn aardse gevoel
En god zei: ik ben altijd bij je

Het licht zei: je bent bij mij, mijn kind
Kijk waar je bent
Hier is je thuis, je hoeft niet bang te zijn
Heb vertrouwen
Ik ben altijd bij je

De aardse geest had veel vragen
Het was klein en bang
Wist niet wat er met hem ging gebeuren
Hoe is het om een klein mens te zijn in een grote wereld
God zei: ik ben altijd bij je
Het licht liet me door een sluier kijken
Als een kind dat door een klein kiertje
door de gordijnen uit het raam kijkt
Om een mooie vogel te kunnen bekijken
Ik raakte de hemel voorzichtig aan

En god zei: ik ben altijd bij je
Ik zag spetterende kleuren, hoorde eeuwige galmen
Het was als een mysterieus bos
De daken waren als een regenboog
Kleur was beweging, beweging was klank.
God zei: ik ben altijd bij je

Ik keerde terug
En werd weer vier
Gleed weer in mijn lichaam
De eeuwigheid voorbij
God zei: ik ben altijd bij je

De zachtgroene tinten van Engelse heuvels
De mysterieuze galm in een bos
Een grasland met kleurige bloemen
Het glimlachen van een kind
God zegt: ik ben altijd bij je

Ik ben weer terug
Hier ben Ik
Hoewel ik nooit ben weggeweest van daar
Leer ik te jongleren met het leven
Maar ik zal nooit vergeten: God is altijd bij mij

Henk Jan van der Veen.

www.rondombde.nl



“Geroepen in de Woestijn”

Nag Hammadi anders belicht

Lydia  Schaap

Egypte, november 2006. 4 uur in de ochtend. Een vaag licht

kondigt Ra, de Zonnegod, aan. Zijn stralen, nog net  onder de

horizon, willen geboren worden.

“Wake up call, madam”, de stem aan de telefoon heeft een

zwaar Arabisch accent. Ik ril als ik uit bed stap. De sensatie van

kou is verrassend, na dagen van bescherming zoeken onder

mijn hoofddoek voor de verzengende hitte en het hete zand.

Beneden gekomen in de lobby van Hotel Amon Ra, heeft het

reisgezelschap zich al verzameld. We zullen in een vroege bus-

tocht, geëscorteerd door twee politiejeeps met bewapende politie

voor en achter de bus, naar Aswan rijden. We gaan al vroeg op

pad, het is een lange reis, langs de Nijl richting het zuiden.

Na de ervaringen die het verstand volkomen te boven

gaan, in de Koningskamer van de Grote Piramide van Gizeh in

Caïro en andere Tempels die wij al bezocht hebben, voel ik

dat mijn zesde zintuig zich heeft verscherpt.

De Egyptische gids, Hesham, lacht en buigt licht, als ik

langs hem loop om de bus  in te stappen. “Goodmorning, my

Goddess”, zegt hij charmant.

Was het pas vier dagen geleden, dat ik bij de Grote Pirami-

de stond met Hesham? Mijn tijdbesef is volkomen verdwenen.

Ik raapte toen gedachteloos een steen op waarmee ik “Isis Ly-

dia” op een grote zwerf kei schreef en er een hart tussen te-

kende. Hesham, die uit het niets achter mij stond, keek mij aan

met een blik in zijn ogen van iemand die “weet”… en zei

zacht: “Yes, you áre Isis”.

Bij het horen van die woorden begon het te duizelen in

mijn hoofd. Zonder één gedachte, zonder rede stroomden tra-

nen uit mijn ogen en vielen op het droge zand.

Mijn Ziel opende zich.

Ik herinnerde mij plots de geur van eeuwen en eeuwen te-

rug. Van het zand, de specerijen, de droge wind, de koele aar-

degeur in de Koningskamer in de piramide. Het was een men-

geling van aarde-, cederhars-, hout-, en steengeuren. De steen

nog in mijn hand, hoorde ik in mijzelf het woord: “Ptah…”.

In mijn derde oog zag ik Hesham met een soort kroon op

zijn hoofd waarop twee gouden cobra’s afgebeeld stonden.

Ik herkende hem van eeuwen her. En hij mij….

Pas later begreep ik dat het woord “Ptah” echt bestaat.

Ptah, de OerGod uit het oude Egypte. De God die vóór alles

bestond. Uit Hem is Ra voortgekomen. Het woord was mij on-

bekend, laat staan dat ik wist dat het een God was.

Dat en nog vele andere onverklaarbare ervaringen die ik

beleefde tijdens mijn Egyptereis, deden mij beseffen dat het

na-Atlantische Egypte bekend terrein moest zijn voor mijn

Ziel.

Op die vroege ochtend in de bus, op weg naar het zuiden,

werpt Ra, Vader Zon, Zijn eerste aangenaam warme stralen op

Nut, Moeder Aarde. Wij rijden door het prachtige, nog groen

en weelderige gebied, niet ver van de Nijl. Onze Engelse reis-

leider, John Armitage, in een vorige incarnatie Hogepriester

van Akhnaton, zingt plotseling, door de microfoon, “AUM”.

Mijn bewustzijn verandert.

Tot die tijd had ik wat zitten dommelen op het ritme van de

motor van de bus. Meteen ben ik helder en alert. Mijn Ziel zelf

schudt mij wakker. Ik kijk uit het raam en zie een rotsachtig

woestijngebied. Weer die gewaarwording van herkenning, van

zeker weten dat ik hier ooit geweest ben, ook al is er geen ge-

dachte in mijn hoofd aan het woord. Het weten speelt zich af

in een stille laag van mijn bewustzijn.

Een innerlijk beeld doemt op van rotsen en De Meester die

in Zijn witte gewaad op een berg staat, Zich buigt en schrijft in

het zand. “Ik was erbij…ik heb Hem gekend…”, een verbijste-

rende ontdekking die in mijzelf resoneert, in al mijn cellen

zoemt. Dik kippenvel verschijnt op mijn armen en langs mijn

rug, maar ik heb het niet koud.

Was ik er écht bij? Of stem ik mij, nu zo gevoelig, af op

een collectief veld dat hier energetisch aanwezig is? Was Hij

hier, in Egypte? De Meester? Maar waar is ‘hier’? We zijn op

weg naar het zuiden, is alles wat ik weet.

Een mengeling van intense gevoelens van blijdschap en

even zo intens verdriet overvallen mij, razen door mij heen.

De innerlijke beelden zijn zó tastbaar, zó overweldigend, net

zo tastbaar als de bus die door het landschap rijdt. Aan den lij-

ve ervaar ik meerdere dimensies die in geluid, beeld, geur en

gevoel, tegelijk in tijd en ruimte aan mij voorbij trekken. Hoe

in woorden het te omschrijven? Het speelt zich af in de Geest

en toch ook gewoon in mijn huidige lichaam en zintuiglijke

gewaarwording van dat moment.

Door de microfoon zegt John: “When you look to your left,

behind these rocks, there is the place where the old manu-

scripts are found in jars, by an Egyptian farmer. The Nag

Hammadi manuscripts”.

Nag Hammadi! Het duizelende gevoel in mijn hoofd is er

weer. Een spiraal van Licht die door het labyrint van mijn her-

senen, zich langzaam een weg kronkelt.

Met mijn innerlijk oor hoor ik Zijn geluidloze roep. “Ja,

mijn Meester…Rabboenie…”, antwoord ik stil in mijn hart.

Diepe ontroering, dankbaarheid en stilte vullen mij, vol zacht-

heid en ontzag.

Ik wist niet waar ik mij bevond, toch voorvoelde ik de

Energie van Liefde van De Meester hier op deze desolate plek

in de woestijn: Nag Hammadi.

Die ontzagwekkende Stille Liefde liet zich zó allesdoor-

dringend voelen, dat ik, zo klein als een zandkorrel in de

woestijn, dronk van Het Levende Water als een dorstig kind

aan de Moederborst.

Mijn lichaam beweegt zich door de hobbelende bus naar

voren en – anders zo verlegen – pak ik, in vervoering, de mi-

crofoon en zing: “Ave Maria…”.
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zo gebleven, ondanks de argwaan en vaak belastende verkla-

ringen van de Kerk van Rome.

Tegelijkertijd is deze kerk een sluitstuk van een tijd waarin

het matriarchale denken nog in een kerkelijk bouwwerk kon

worden uitgedrukt. Hierna is een dergelijke experiment op

kerkelijk gebied niet meer gewaagd en heeft het denken in ter-

men van een almachtige, alomtegenwoordige vadergod die

vanuit de hemel de aarde regeert, steeds meer greep gekregen

op de westerse wereld. Tot ook dit eenzijdige denken in de

laatste eeuwen onder druk is komen staan, onder meer vanwe-

ge de rampzalige gevolgen die dit op dit moment voor de

aarde en de mensheid blijkt te hebben.

Een vrouw, omkleed met de zon.
Maar de natuur blijkt sterker dan de leer. Dat blijkt al in de He-

breeuwse Bijbel, waarin uitvoerig wordt beschreven hoe moei-

lijk het is de Israëlieten aan een bondgenootschap met de ‘enige,

ware vadergod’ te binden. Maar ook onder de oorspronkelijke

christenen is er geen eenduidigheid. Zelfs in het door de traditi-

onele Kerken als canonieke ‘woord van God’ bestempelde boek

van de Apocalyps komt plotseling het beeld van de Moedergo-

din naar voren, op een majestei-

telijke wijze.

Als ik er nu dit laatste boek van

het Nieuwe Testament nog eens

op nalees, voel ik me nog steeds

verloren en overdonderd door

die fascinerende en tegelijk gru-

welijke wereld van patriarchaal

geweld: wraakengelen, draken,

meedogenloze ruiters, verdoem-

den en uitverkorenen. Maar on-

der het geweld van de klassieke

vier elementen – vuur, aarde,

lucht en water – verschijnt hét

verlossend teken: ‘Een groot te-

ken verscheen aan de hemel:

een vrouw, omkleed met de zon,

de maan onder haar voeten en

op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Zij was zwanger

en schreeuwde in haar weeën en barensnood.’ (Apocalyps,

12.1-2).

Deze vrouw vecht met de draak om haar kind te verdedi-

gen en dan baart zij het kind. Dat wordt ijlings naar de hemel

weggevoerd en zij vlucht naar een geheime plaats in de woes-

tijn waar God haar 1260 dagen zal beschermen (idem,12.3-6).

Volmaakt bewustzijn
Dit is niet de Maria uit het kerstverhaal. De vrouw is naakt,

slechts ‘omkleed’ door het zonnelicht. En zij wordt beschre-

ven met kosmische termen: ze is niet alleen omkleed met de

zon, maar ook met de maan, klassieke symbolen van het man-

nelijke en vrouwelijke, van hemel en aarde, van licht en duis-

ternis, van geest en materie. Ze omvat alles.

Hier spreekt een Vrouwelijke Kracht die ook te beluisteren

is in ‘Donder: volmaakt bewustzijn’ (7) een van de gnostieke

teksten die gevonden is in Nag Hammadí.

In dit geschrift komen echter ook andere wezenlijke aspec-

ten van de vrouwelijke energie naar voren. De Vrouwelijke

Kracht die in dit geschrift spreekt, zegt over zichzelf: ‘ Ik ben

de eerste en de laatste. Ik ben de hoer en de heilige. Ik ben de

vrouw en de maagd. Ik ben de moeder en de dochter… Ik ben

de onvruchtbare, en vele zijn mijn kinderen. Ik ben het wiens

bruiloft schitterend is en ik ben niet gehuwd. Ik ben de kraam-

vrouw en zij die niet baart.’

Ook in andere gnostieke teksten wordt gesproken over ‘de

zonnevrouw’, de ‘grote moeder’, de ‘moeder-maagd’, de ‘hoer

van Babylon’, de ‘bruid’. Volgens Quispel (8) verschijnen al

deze vrouwen als even zovele complementaire tegenstellingen

van één archetype, de ‘anima mundi’, de wereldziel. Ogen-

schijnlijk zijn het vele vrouwen, in wezen is het er maar één.

Ik ben het hier graag mee eens, want dit strookt niet alleen

met het huidige psychologische inzicht omtrent de aard van

een archetype, maar ook met het type levensbeschouwingen

die Joodse christenen tweeduizend jaar geleden hadden, een

levensbeschouwing die toen nog sterk gnostiek van aard was.

Zij kenden nog de erfenis van een ver verleden.

Ook de schrijver van de Apocalyps krijgt een verschijning

van een grote Moedergodin, zoals die in de matriarchale

pre-historie gestalte heeft gekregen. De paleolithische ‘Venus-

sen’, de neolithische ‘Barende Vrouwen’, de ‘Tronende Vrou-

wen’ uit Egypte en de ‘Sterre der zee’ uit Kreta, zij allen wor-

den in deze ene archetypische vrouw geconfigureerd en zetten

zich voort in de christelijke ‘Zwarte Madonna’s’.

Geen wonder dat zij weer als inspirerende kracht in ons

bewustzijn komen, nu het patriarchale tijdperk ten einde lijkt

te lopen. De tijd is rijp voor een nieuwe balans tussen het

mannelijke en vrouwelijke in de mensheid. Had Jezus al niet

gezegd dat je het Rijk Gods pas kunt binnengaan ‘als je het

mannelijke en vrouwelijke één maakt.’? (9). Er gloort licht

voor een wereld die te lang alleen door mannen beheerst werd.

* * * * *

Ojas Th. de Ronde behaalde in 1970 zijn

doctoraal theologie aan de Universiteit van

Nijmegen. Daarna verbleef hij enige jaren

als spiritueel zoeker in India.

Na zijn terugkeer in Nederland begon hij,

samen met zijn vrouw, het coaching- en

counselingbureau Fenix en werd hij docent

aan de Humanuniversity, een internatio-

naal centrum voor therapie en meditatie.

Momenteel geeft hij workshops, schrijft arti-

kelen en verzorgt wekelijkse webradio uit-

zendingen ‘De Nieuwe Mens’, www.de-

nieuwemens.eu

(1) Dr. Anine E.G. van der Meer: Venus is geen vamp. Het vrouwbeeld in

35.000 jaar Venuskunst, A3boeken, 2009.

(2) Theo Mensink, Verslag Forumbijeenkoms op 2 April in Utrecht, in:

Reflectie, zomer 2010, p.3

(3) Een verfilming van dit gebeuren is te zien in de groots opgezette film

Agora van de Egyptische regisseur Alejandro Aménabar

(4) Handelingen 19, 23-40

(5) Gaius Julius Caesar, De Bello Gallico, 51 BC

(6) Het labyrint is een zoektocht naar het eigen middelpunt. Rondom het

labyrint zijn 113 tanden, een getal dat het levenslot symboliseert. Je

beweegt met de zon mee maar ook tegen de loop van de zon in, een

teken dat je op je weg ook de verkeerde richting moet kunnen ingaan om

er van te leren.

(7) J. Slavenburg/W.G.GLaudemans, Nag Hammadi-geschriften II,

Deventer 1995, p.384

(8) G.Quispel, Het geheime boek der openbaringen, Amerongen, 1979, p.

132 – 133.

(9) Evangelie van Thomas, Karnak, 1980, logion 22.

* * *
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Willeke Hendrikx:

zonnevrouw

www.healingart.nl/willeke.html
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kondigt Ra, de Zonnegod, aan. Zijn stralen, nog net  onder de

horizon, willen geboren worden.

“Wake up call, madam”, de stem aan de telefoon heeft een

zwaar Arabisch accent. Ik ril als ik uit bed stap. De sensatie van

kou is verrassend, na dagen van bescherming zoeken onder

mijn hoofddoek voor de verzengende hitte en het hete zand.

Beneden gekomen in de lobby van Hotel Amon Ra, heeft het

reisgezelschap zich al verzameld. We zullen in een vroege bus-

tocht, geëscorteerd door twee politiejeeps met bewapende politie

voor en achter de bus, naar Aswan rijden. We gaan al vroeg op

pad, het is een lange reis, langs de Nijl richting het zuiden.

Na de ervaringen die het verstand volkomen te boven

gaan, in de Koningskamer van de Grote Piramide van Gizeh in

Caïro en andere Tempels die wij al bezocht hebben, voel ik

dat mijn zesde zintuig zich heeft verscherpt.

De Egyptische gids, Hesham, lacht en buigt licht, als ik

langs hem loop om de bus  in te stappen. “Goodmorning, my

Goddess”, zegt hij charmant.

Was het pas vier dagen geleden, dat ik bij de Grote Pirami-

de stond met Hesham? Mijn tijdbesef is volkomen verdwenen.

Ik raapte toen gedachteloos een steen op waarmee ik “Isis Ly-

dia” op een grote zwerf kei schreef en er een hart tussen te-

kende. Hesham, die uit het niets achter mij stond, keek mij aan

met een blik in zijn ogen van iemand die “weet”… en zei

zacht: “Yes, you áre Isis”.

Bij het horen van die woorden begon het te duizelen in

mijn hoofd. Zonder één gedachte, zonder rede stroomden tra-

nen uit mijn ogen en vielen op het droge zand.

Mijn Ziel opende zich.

Ik herinnerde mij plots de geur van eeuwen en eeuwen te-

rug. Van het zand, de specerijen, de droge wind, de koele aar-

degeur in de Koningskamer in de piramide. Het was een men-

geling van aarde-, cederhars-, hout-, en steengeuren. De steen

nog in mijn hand, hoorde ik in mijzelf het woord: “Ptah…”.

In mijn derde oog zag ik Hesham met een soort kroon op

zijn hoofd waarop twee gouden cobra’s afgebeeld stonden.

Ik herkende hem van eeuwen her. En hij mij….

Pas later begreep ik dat het woord “Ptah” echt bestaat.

Ptah, de OerGod uit het oude Egypte. De God die vóór alles

bestond. Uit Hem is Ra voortgekomen. Het woord was mij on-

bekend, laat staan dat ik wist dat het een God was.

Dat en nog vele andere onverklaarbare ervaringen die ik

beleefde tijdens mijn Egyptereis, deden mij beseffen dat het

na-Atlantische Egypte bekend terrein moest zijn voor mijn

Ziel.

Op die vroege ochtend in de bus, op weg naar het zuiden,

werpt Ra, Vader Zon, Zijn eerste aangenaam warme stralen op

Nut, Moeder Aarde. Wij rijden door het prachtige, nog groen

en weelderige gebied, niet ver van de Nijl. Onze Engelse reis-

leider, John Armitage, in een vorige incarnatie Hogepriester

van Akhnaton, zingt plotseling, door de microfoon, “AUM”.

Mijn bewustzijn verandert.

Tot die tijd had ik wat zitten dommelen op het ritme van de

motor van de bus. Meteen ben ik helder en alert. Mijn Ziel zelf

schudt mij wakker. Ik kijk uit het raam en zie een rotsachtig

woestijngebied. Weer die gewaarwording van herkenning, van

zeker weten dat ik hier ooit geweest ben, ook al is er geen ge-

dachte in mijn hoofd aan het woord. Het weten speelt zich af

in een stille laag van mijn bewustzijn.

Een innerlijk beeld doemt op van rotsen en De Meester die

in Zijn witte gewaad op een berg staat, Zich buigt en schrijft in

het zand. “Ik was erbij…ik heb Hem gekend…”, een verbijste-

rende ontdekking die in mijzelf resoneert, in al mijn cellen

zoemt. Dik kippenvel verschijnt op mijn armen en langs mijn

rug, maar ik heb het niet koud.

Was ik er écht bij? Of stem ik mij, nu zo gevoelig, af op

een collectief veld dat hier energetisch aanwezig is? Was Hij

hier, in Egypte? De Meester? Maar waar is ‘hier’? We zijn op

weg naar het zuiden, is alles wat ik weet.

Een mengeling van intense gevoelens van blijdschap en

even zo intens verdriet overvallen mij, razen door mij heen.

De innerlijke beelden zijn zó tastbaar, zó overweldigend, net

zo tastbaar als de bus die door het landschap rijdt. Aan den lij-

ve ervaar ik meerdere dimensies die in geluid, beeld, geur en

gevoel, tegelijk in tijd en ruimte aan mij voorbij trekken. Hoe

in woorden het te omschrijven? Het speelt zich af in de Geest

en toch ook gewoon in mijn huidige lichaam en zintuiglijke

gewaarwording van dat moment.

Door de microfoon zegt John: “When you look to your left,

behind these rocks, there is the place where the old manu-

scripts are found in jars, by an Egyptian farmer. The Nag

Hammadi manuscripts”.

Nag Hammadi! Het duizelende gevoel in mijn hoofd is er

weer. Een spiraal van Licht die door het labyrint van mijn her-

senen, zich langzaam een weg kronkelt.

Met mijn innerlijk oor hoor ik Zijn geluidloze roep. “Ja,

mijn Meester…Rabboenie…”, antwoord ik stil in mijn hart.

Diepe ontroering, dankbaarheid en stilte vullen mij, vol zacht-

heid en ontzag.

Ik wist niet waar ik mij bevond, toch voorvoelde ik de

Energie van Liefde van De Meester hier op deze desolate plek

in de woestijn: Nag Hammadi.

Die ontzagwekkende Stille Liefde liet zich zó allesdoor-

dringend voelen, dat ik, zo klein als een zandkorrel in de

woestijn, dronk van Het Levende Water als een dorstig kind

aan de Moederborst.

Mijn lichaam beweegt zich door de hobbelende bus naar

voren en – anders zo verlegen – pak ik, in vervoering, de mi-

crofoon en zing: “Ave Maria…”.
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zo gebleven, ondanks de argwaan en vaak belastende verkla-

ringen van de Kerk van Rome.

Tegelijkertijd is deze kerk een sluitstuk van een tijd waarin

het matriarchale denken nog in een kerkelijk bouwwerk kon

worden uitgedrukt. Hierna is een dergelijke experiment op

kerkelijk gebied niet meer gewaagd en heeft het denken in ter-

men van een almachtige, alomtegenwoordige vadergod die

vanuit de hemel de aarde regeert, steeds meer greep gekregen

op de westerse wereld. Tot ook dit eenzijdige denken in de

laatste eeuwen onder druk is komen staan, onder meer vanwe-

ge de rampzalige gevolgen die dit op dit moment voor de

aarde en de mensheid blijkt te hebben.

Een vrouw, omkleed met de zon.
Maar de natuur blijkt sterker dan de leer. Dat blijkt al in de He-

breeuwse Bijbel, waarin uitvoerig wordt beschreven hoe moei-

lijk het is de Israëlieten aan een bondgenootschap met de ‘enige,

ware vadergod’ te binden. Maar ook onder de oorspronkelijke

christenen is er geen eenduidigheid. Zelfs in het door de traditi-

onele Kerken als canonieke ‘woord van God’ bestempelde boek

van de Apocalyps komt plotseling het beeld van de Moedergo-

din naar voren, op een majestei-

telijke wijze.

Als ik er nu dit laatste boek van

het Nieuwe Testament nog eens

op nalees, voel ik me nog steeds

verloren en overdonderd door

die fascinerende en tegelijk gru-

welijke wereld van patriarchaal

geweld: wraakengelen, draken,

meedogenloze ruiters, verdoem-

den en uitverkorenen. Maar on-

der het geweld van de klassieke

vier elementen – vuur, aarde,

lucht en water – verschijnt hét

verlossend teken: ‘Een groot te-

ken verscheen aan de hemel:

een vrouw, omkleed met de zon,

de maan onder haar voeten en

op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Zij was zwanger

en schreeuwde in haar weeën en barensnood.’ (Apocalyps,

12.1-2).

Deze vrouw vecht met de draak om haar kind te verdedi-

gen en dan baart zij het kind. Dat wordt ijlings naar de hemel

weggevoerd en zij vlucht naar een geheime plaats in de woes-

tijn waar God haar 1260 dagen zal beschermen (idem,12.3-6).

Volmaakt bewustzijn
Dit is niet de Maria uit het kerstverhaal. De vrouw is naakt,

slechts ‘omkleed’ door het zonnelicht. En zij wordt beschre-

ven met kosmische termen: ze is niet alleen omkleed met de

zon, maar ook met de maan, klassieke symbolen van het man-

nelijke en vrouwelijke, van hemel en aarde, van licht en duis-

ternis, van geest en materie. Ze omvat alles.

Hier spreekt een Vrouwelijke Kracht die ook te beluisteren

is in ‘Donder: volmaakt bewustzijn’ (7) een van de gnostieke

teksten die gevonden is in Nag Hammadí.

In dit geschrift komen echter ook andere wezenlijke aspec-

ten van de vrouwelijke energie naar voren. De Vrouwelijke

Kracht die in dit geschrift spreekt, zegt over zichzelf: ‘ Ik ben

de eerste en de laatste. Ik ben de hoer en de heilige. Ik ben de

vrouw en de maagd. Ik ben de moeder en de dochter… Ik ben

de onvruchtbare, en vele zijn mijn kinderen. Ik ben het wiens

bruiloft schitterend is en ik ben niet gehuwd. Ik ben de kraam-

vrouw en zij die niet baart.’

Ook in andere gnostieke teksten wordt gesproken over ‘de

zonnevrouw’, de ‘grote moeder’, de ‘moeder-maagd’, de ‘hoer

van Babylon’, de ‘bruid’. Volgens Quispel (8) verschijnen al

deze vrouwen als even zovele complementaire tegenstellingen

van één archetype, de ‘anima mundi’, de wereldziel. Ogen-

schijnlijk zijn het vele vrouwen, in wezen is het er maar één.

Ik ben het hier graag mee eens, want dit strookt niet alleen

met het huidige psychologische inzicht omtrent de aard van

een archetype, maar ook met het type levensbeschouwingen

die Joodse christenen tweeduizend jaar geleden hadden, een

levensbeschouwing die toen nog sterk gnostiek van aard was.

Zij kenden nog de erfenis van een ver verleden.

Ook de schrijver van de Apocalyps krijgt een verschijning

van een grote Moedergodin, zoals die in de matriarchale

pre-historie gestalte heeft gekregen. De paleolithische ‘Venus-

sen’, de neolithische ‘Barende Vrouwen’, de ‘Tronende Vrou-

wen’ uit Egypte en de ‘Sterre der zee’ uit Kreta, zij allen wor-

den in deze ene archetypische vrouw geconfigureerd en zetten

zich voort in de christelijke ‘Zwarte Madonna’s’.

Geen wonder dat zij weer als inspirerende kracht in ons

bewustzijn komen, nu het patriarchale tijdperk ten einde lijkt

te lopen. De tijd is rijp voor een nieuwe balans tussen het

mannelijke en vrouwelijke in de mensheid. Had Jezus al niet

gezegd dat je het Rijk Gods pas kunt binnengaan ‘als je het

mannelijke en vrouwelijke één maakt.’? (9). Er gloort licht

voor een wereld die te lang alleen door mannen beheerst werd.

* * * * *

Ojas Th. de Ronde behaalde in 1970 zijn

doctoraal theologie aan de Universiteit van

Nijmegen. Daarna verbleef hij enige jaren

als spiritueel zoeker in India.

Na zijn terugkeer in Nederland begon hij,

samen met zijn vrouw, het coaching- en

counselingbureau Fenix en werd hij docent

aan de Humanuniversity, een internatio-

naal centrum voor therapie en meditatie.

Momenteel geeft hij workshops, schrijft arti-

kelen en verzorgt wekelijkse webradio uit-

zendingen ‘De Nieuwe Mens’, www.de-

nieuwemens.eu

(1) Dr. Anine E.G. van der Meer: Venus is geen vamp. Het vrouwbeeld in

35.000 jaar Venuskunst, A3boeken, 2009.

(2) Theo Mensink, Verslag Forumbijeenkoms op 2 April in Utrecht, in:

Reflectie, zomer 2010, p.3

(3) Een verfilming van dit gebeuren is te zien in de groots opgezette film

Agora van de Egyptische regisseur Alejandro Aménabar

(4) Handelingen 19, 23-40

(5) Gaius Julius Caesar, De Bello Gallico, 51 BC

(6) Het labyrint is een zoektocht naar het eigen middelpunt. Rondom het

labyrint zijn 113 tanden, een getal dat het levenslot symboliseert. Je

beweegt met de zon mee maar ook tegen de loop van de zon in, een

teken dat je op je weg ook de verkeerde richting moet kunnen ingaan om

er van te leren.

(7) J. Slavenburg/W.G.GLaudemans, Nag Hammadi-geschriften II,

Deventer 1995, p.384

(8) G.Quispel, Het geheime boek der openbaringen, Amerongen, 1979, p.

132 – 133.

(9) Evangelie van Thomas, Karnak, 1980, logion 22.

* * *
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Willeke Hendrikx:

zonnevrouw

www.healingart.nl/willeke.html



De Kracht van Liefde en Mededogen

Hans Feddema

In de boeddhistische traditie zijn er vier verschijnselen die gepaard gaan met ‘verlichting’, namelijk gelijkmoedigheid, liefdevolle

mildheid, mededogen en medevreugde. Gelijkmoedigheid en mildheid zijn het tegendeel van bijvoorbeeld fanatiek en/of gelijk-

hebberig dan wel scherpslijperig gedrag vanuit het ego, terwijl koude meedogenloosheid de tegenpool is van mededogen. Mede-

vreugde is zoiets als gelukkig zijn met (in plaats van jaloers zijn op) het geluk van de ander.

Gelijkmoedigheid lijkt op het 4e type in het model van Marco

de Vries (Erasmus-universiteit), dus niet die van speelbal

(geen ‘ik’bewustzijn) of slachtoffer (weinig ‘ik’bewustzijn)

dan wel bestrijder (meer ‘ik’bewustzijn), maar van deelnemer

(volledig ‘ik’bewustzijn). Je ‘ik’bewustzijn verklaart ook

mede je stemgedrag. Het is van belang de PVV-stemmers niet

te veroordelen, laat staan te verketteren, maar als we de slacht-

offer- of bestrijderhouding hebben, zullen we vaak blij zijn

met een partij als de PVV. Waarschijnlijk staan we in dat ge-

val ook niet echt mild in het leven. In het boeddhistisch rijtje

van vier is overigens bij mildheid het adjectief ‘liefdevol’ toe-

gevoegd . Dat doet de Dalai Lama ook, als hij vriendelijkheid

zijn ‘ware religie’ noemt en dan meestal van ‘liefdevolle

vriendelijkheid’ spreekt.

In het verborgene zegenen
Mild en vriendelijk zijn zowel naar onszelf als naar anderen

doen we kortom niet per definitie. We doen dit vanuit liefde.

Tenminste als we die aanboren en cultiveren en dan dus meer

vanuit het hart gaan ‘zijn’. In dat geval kunnen we behalve

mild en vriendelijk zijn, ook anderen en onszelf gaan zegenen.

Ik doe dat de laatste tijd, dus dat ik de mensen met wie ik te

maken heb regelmatig in het verborgene zegen, niet alleen

vrienden, maar ook mensen die sterk vanuit angst opereren

en/of een negatieve energie om zich heen hebben. Met zege-

nen is bedoeld vanuit het hart mensen het diepste geluk of ver-

vulling toewensen. En dan verschijningsvormen soms omke-

ren. Als je een man ziet die huilt of naar het schijnt gebroken

is door het leven, kun je hem zegenen op zijn vitaliteit en

vreugde, die er innerlijk ook in hem is. De Zwitser Pierre Pra-

derband zegent zo als hij langs een gevangenis komt in ge-

dachten de bewoners daarvan in hun onschuld, vrijheid, zacht-

moedigheid en vergeving, dus in hun ‘andere’ kant, te meer

omdat een ieder de gevangene van zijn zelfbeeld kan zijn. Zie

zijn boek.

Als antropoloog deed ik enig opzienbarend onderzoek naar

het vervloekingritueel op een eilandje vlakbij het kustdorpje

Seenigama op Sri Lanka. Zoals er van vervloeking een enorme

negatieve kracht uitgaat – de vervloekten kunnen er zelfs hun

leven bij inschieten – zo heeft ook het zegenen een grote posi-

tieve kracht, ook voor onszelf. Zegenen werkt. Ik denk ook

voor deze tijd, nu alles zo hectisch aan het veranderen is. Het

geeft je een anker, omdat je het universum of God als het ware

via de universele wet van aantrekking inschakelt in het ver-

sterken van de liefde en het mededogen tussen mensen. Trou-

wens ook in de genezing, waar de wereld om schreeuwt. De

praktijk van zegenen – ik begin er tegelijk met een korte affir-

matie de dag vaak mee – heeft ook het voordeel dat je minder

piekert over jezelf, dat je aanwezig bent in het nu, minder zelf-

zuchtig bent en anderen minder bekritiseert, beoordeelt en ver-

oordeelt. Het is een simpele manier om een gecentreerd

bewustzijn te ontwikkelen, te groeien in liefde.

Zegenen is in wezen gepraktiseerde liefde, maar dan on-

voorwaardelijke liefde.

Ik heb het nu wat minder over de romantische of voor-

waardelijke liefde, ook al geldt hiervoor ook dat je die al of

niet kunt aanboren. Verliefd zijn is soms ook een willen, een

er voor open staan of niet, waarbij eveneens de wet van aan-

trekking speelt, dus dat je in het leven aantrekt waar je steeds

aan denkt. De bestsellerschrijver Wayne Dyer zegt in zijn

boekje “Leef in Balans, negen manieren om je gewoontes in

evenwicht te brengen met je verlangens” (2006, 215) dat ‘de

liefdelozen nimmer liefde vinden, omdat ze zich concentreren

op wat ze niet hebben’, los van het feit dat ze vaak vinden dat

ze de liefde onwaardig zijn en zo versterken wat ze niet

hebben.

Leven in een energiesysteem

met de wet van aantrekking
Ik spreek, als het gaat om het begrip liefde, over een kracht of

een energie, te vergelijken met elektriciteit. Zeker nu de kwan-

tumfysica ons heeft laten weten dat alles energie is en wij als het

ware omringd worden door een soort elektromagnetisch veld,

dat wij met ons bewustzijn, dus met onze intenties, gedachten,

gebeden en affirmaties beïnvloeden. Ja, ook met gevoelens en

overtuigingen en dan zowel in positieve als negatieve zin.

In het energiesysteem waarin we leven, dat opereert op ba-

sis van de wet van aantrekking, worden we dus niet alleen zelf

waarvan we vol zijn, bijvoorbeeld haat of liefde, maar kunnen

we tevens een deel van het veld daarin meenemen, denk maar

aan wat Hitler teweegbracht. Een ieder van ons heeft zo met

liefde een enorme kracht in zich, ook al zijn de meesten van

ons zich daarvan nog niet bewust. Het universum antwoordt

via het fenomeen, dat het ‘gelijke het gelijke aantrekt’. Als we

bozigheid en irritatie uitzenden dan wel sterk op die manier

denken, krijgen we vaak ook zelf met ‘boze’ en irritante zaken

te maken. Er is kortom tussen onze gemoedstoestand en onze

ervaringen meestal een overeenkomst. Micro en macro, omdat

alles begint bij het individu en dat gaat naar de gemeenschap,

stad, land en wereld. Ook naar de politiek. De laatste tijd gaan

we dat beseffen, ook dat we spiegelen in onze relaties, dus dat

we inzien dat geïrriteerd zijn over iets bij een ander vooral ook

iets zegt over een analoge schaduw bij onszelf.

Mede door de ontdekkingen van de kwantumfysica begin-

nen we in te zien dat het dualistische bewustzijn van ‘wij ver-

sus zij’ iets van het verleden is, dat we in wezen allen een een-
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cipel te zijn, volstrekt zeker van zichzelf en zijn doel, en de

verhouding tot de leraar volstrekt open. En het was deze Mur-

shid die hem de boodschap gaf naar het Westen te trekken om

“Oost en West” met elkaar te verenigen.

Voor ieder die geïnteresseerd is in Murshid Inayats gang

over de aarde is “Golven, waarom komt de wind?” de levens-

geschiedenis van Hazrat Inayat Khan – opgetekend door Me-

vrouw Elisabeth de Jong-Keesing –  een ware reis, die we op

de voet kunnen volgen. We vernemen hoe hij, nog geen 45

jaar oud, uiteindelijk onverwacht stierf op 5 februari 1927 tij-

dens een bezoek aan zijn geboorteland.

Dat Inayat Khan groots werk heeft verricht, blijkt vooral uit

de periode na zijn overgaan. Iedereen die, waar dan ook in Eu-

ropa met hem aan de verspreiding van de Boodschap had bijge-

dragen, bleef als verweesd achter. Het grote werk, de oprichting

van de Soefi-beweging, die toen al in volle gang was, de begel-

eiding van zijn mureeds (leerlingen), die zich bevonden in vele

delen van Europa, waren gedwongen hun Murshid in zichzelf te

vinden, en voort te gaan op het ingeslagen pad.

Wat Hazrat Inayat Khan heeft gebracht, heeft zijn weer-

klank gevonden tot op de dag van vandaag en laat zich niet be-

perken tot een paar regeltjes in dit tijdschrift. Noch laat het

zich beperken tot uitlatingen van zijn mureeds, noch door het

lezen van boeken. Murshid Inayat, met zijn leraren hier aan-

wezig, laat de leerlingen vrij, onder leiding van een gids, de

weg naar het innerlijk licht te gaan. Te worden als een hart

met een vlekkeloze spiegel, het beeld volkomen en zuiver te

weerkaatsen. Het beeld van onze eigen ziel, van onze

goddelijke vonk.

Murshid Inayat deed wat hij leerde. En als wij willen we-

ten wie hij was, dan vinden wij hem in onszelf. En als we wil-

len weten Wie hem uitzond? Dan vinden we ook Dié,… in

onsZèlf.

Universeel:  van alle tijden, van alle Meesters, voor alle

mensen. Meester Jezus antwoordde op een vraag van de  Fari-

zeeën: ” Zeg ons: Wat dunkt u? Is het geoorloofd caesar

hoofdgeld te betalen of niet?”(Matt. 22:17).

Toen zei Hij tot hen: (Matt. 22:21).

”Betaalt caesar daarom terug wat van caesar is, maar

God wat van God is.”

Waartoe deze aanhaling uit de Heilige Schrift? Omdat ook

de Boodschap van Hazrat Inayat Khan een boodschap is van

alle tijden, van álle Meesters, voor álle mensen.

Dit is wat Murshid Inayat in de Kerstnacht van 1925 via de

radio zei:

“Waartoe zullen de komende generaties opgevoed wor-

den? Tot veredeling van de ziel, verbreding van levensopvat-

ting, verheffing van het bewustzijn. Tot wat zal dit de mensen

maken? Niet tot asceten, dogmatici of bigotte religieuze men-

sen, maar tot zielen die zich van broederschap bewust zijn, die

het behagen en mishagen van God waarnemen in het behagen

en mishagen van de méns. Zij zullen niet slechts aardse schat-

ten najagen, hun denkvermogen zal denken, hun hart zal voe-

len, hun ziel zal het leven van binnen en buiten zien.

Zullen zij wereldse mensen zijn of hemelse zielen? … Bei-

de… !

Zij zullen de wereld geven wat de wereld...; en God wat

God toekomt.”

* * * * *

* * *

*

Bronvermelding:
“Golven, waarom komt de wind ?”, door Elisabeth Keesing.

“Beschouwingen over de Soefi-boodschap”, door C.D. Voute.

Voor meer informatie: www.soefi-orde.nl
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Winterlandschap in de omgeving van Zwolle - foto: Rudolf H. Smit
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In de boeddhistische traditie zijn er vier verschijnselen die gepaard gaan met ‘verlichting’, namelijk gelijkmoedigheid, liefdevolle
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(geen ‘ik’bewustzijn) of slachtoffer (weinig ‘ik’bewustzijn)

dan wel bestrijder (meer ‘ik’bewustzijn), maar van deelnemer

(volledig ‘ik’bewustzijn). Je ‘ik’bewustzijn verklaart ook

mede je stemgedrag. Het is van belang de PVV-stemmers niet

te veroordelen, laat staan te verketteren, maar als we de slacht-

offer- of bestrijderhouding hebben, zullen we vaak blij zijn

met een partij als de PVV. Waarschijnlijk staan we in dat ge-

val ook niet echt mild in het leven. In het boeddhistisch rijtje

van vier is overigens bij mildheid het adjectief ‘liefdevol’ toe-

gevoegd . Dat doet de Dalai Lama ook, als hij vriendelijkheid

zijn ‘ware religie’ noemt en dan meestal van ‘liefdevolle

vriendelijkheid’ spreekt.

In het verborgene zegenen
Mild en vriendelijk zijn zowel naar onszelf als naar anderen

doen we kortom niet per definitie. We doen dit vanuit liefde.

Tenminste als we die aanboren en cultiveren en dan dus meer

vanuit het hart gaan ‘zijn’. In dat geval kunnen we behalve

mild en vriendelijk zijn, ook anderen en onszelf gaan zegenen.

Ik doe dat de laatste tijd, dus dat ik de mensen met wie ik te

maken heb regelmatig in het verborgene zegen, niet alleen

vrienden, maar ook mensen die sterk vanuit angst opereren

en/of een negatieve energie om zich heen hebben. Met zege-

nen is bedoeld vanuit het hart mensen het diepste geluk of ver-

vulling toewensen. En dan verschijningsvormen soms omke-

ren. Als je een man ziet die huilt of naar het schijnt gebroken

is door het leven, kun je hem zegenen op zijn vitaliteit en

vreugde, die er innerlijk ook in hem is. De Zwitser Pierre Pra-

derband zegent zo als hij langs een gevangenis komt in ge-

dachten de bewoners daarvan in hun onschuld, vrijheid, zacht-

moedigheid en vergeving, dus in hun ‘andere’ kant, te meer

omdat een ieder de gevangene van zijn zelfbeeld kan zijn. Zie

zijn boek.

Als antropoloog deed ik enig opzienbarend onderzoek naar

het vervloekingritueel op een eilandje vlakbij het kustdorpje

Seenigama op Sri Lanka. Zoals er van vervloeking een enorme

negatieve kracht uitgaat – de vervloekten kunnen er zelfs hun

leven bij inschieten – zo heeft ook het zegenen een grote posi-

tieve kracht, ook voor onszelf. Zegenen werkt. Ik denk ook

voor deze tijd, nu alles zo hectisch aan het veranderen is. Het

geeft je een anker, omdat je het universum of God als het ware

via de universele wet van aantrekking inschakelt in het ver-

sterken van de liefde en het mededogen tussen mensen. Trou-

wens ook in de genezing, waar de wereld om schreeuwt. De

praktijk van zegenen – ik begin er tegelijk met een korte affir-

matie de dag vaak mee – heeft ook het voordeel dat je minder

piekert over jezelf, dat je aanwezig bent in het nu, minder zelf-

zuchtig bent en anderen minder bekritiseert, beoordeelt en ver-

oordeelt. Het is een simpele manier om een gecentreerd

bewustzijn te ontwikkelen, te groeien in liefde.

Zegenen is in wezen gepraktiseerde liefde, maar dan on-

voorwaardelijke liefde.

Ik heb het nu wat minder over de romantische of voor-

waardelijke liefde, ook al geldt hiervoor ook dat je die al of

niet kunt aanboren. Verliefd zijn is soms ook een willen, een

er voor open staan of niet, waarbij eveneens de wet van aan-

trekking speelt, dus dat je in het leven aantrekt waar je steeds

aan denkt. De bestsellerschrijver Wayne Dyer zegt in zijn

boekje “Leef in Balans, negen manieren om je gewoontes in

evenwicht te brengen met je verlangens” (2006, 215) dat ‘de

liefdelozen nimmer liefde vinden, omdat ze zich concentreren

op wat ze niet hebben’, los van het feit dat ze vaak vinden dat

ze de liefde onwaardig zijn en zo versterken wat ze niet

hebben.

Leven in een energiesysteem

met de wet van aantrekking
Ik spreek, als het gaat om het begrip liefde, over een kracht of

een energie, te vergelijken met elektriciteit. Zeker nu de kwan-

tumfysica ons heeft laten weten dat alles energie is en wij als het

ware omringd worden door een soort elektromagnetisch veld,

dat wij met ons bewustzijn, dus met onze intenties, gedachten,

gebeden en affirmaties beïnvloeden. Ja, ook met gevoelens en

overtuigingen en dan zowel in positieve als negatieve zin.

In het energiesysteem waarin we leven, dat opereert op ba-

sis van de wet van aantrekking, worden we dus niet alleen zelf

waarvan we vol zijn, bijvoorbeeld haat of liefde, maar kunnen

we tevens een deel van het veld daarin meenemen, denk maar

aan wat Hitler teweegbracht. Een ieder van ons heeft zo met

liefde een enorme kracht in zich, ook al zijn de meesten van

ons zich daarvan nog niet bewust. Het universum antwoordt

via het fenomeen, dat het ‘gelijke het gelijke aantrekt’. Als we

bozigheid en irritatie uitzenden dan wel sterk op die manier

denken, krijgen we vaak ook zelf met ‘boze’ en irritante zaken

te maken. Er is kortom tussen onze gemoedstoestand en onze

ervaringen meestal een overeenkomst. Micro en macro, omdat

alles begint bij het individu en dat gaat naar de gemeenschap,

stad, land en wereld. Ook naar de politiek. De laatste tijd gaan

we dat beseffen, ook dat we spiegelen in onze relaties, dus dat

we inzien dat geïrriteerd zijn over iets bij een ander vooral ook

iets zegt over een analoge schaduw bij onszelf.

Mede door de ontdekkingen van de kwantumfysica begin-

nen we in te zien dat het dualistische bewustzijn van ‘wij ver-

sus zij’ iets van het verleden is, dat we in wezen allen een een-
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cipel te zijn, volstrekt zeker van zichzelf en zijn doel, en de

verhouding tot de leraar volstrekt open. En het was deze Mur-

shid die hem de boodschap gaf naar het Westen te trekken om

“Oost en West” met elkaar te verenigen.

Voor ieder die geïnteresseerd is in Murshid Inayats gang

over de aarde is “Golven, waarom komt de wind?” de levens-

geschiedenis van Hazrat Inayat Khan – opgetekend door Me-

vrouw Elisabeth de Jong-Keesing –  een ware reis, die we op

de voet kunnen volgen. We vernemen hoe hij, nog geen 45

jaar oud, uiteindelijk onverwacht stierf op 5 februari 1927 tij-

dens een bezoek aan zijn geboorteland.

Dat Inayat Khan groots werk heeft verricht, blijkt vooral uit

de periode na zijn overgaan. Iedereen die, waar dan ook in Eu-

ropa met hem aan de verspreiding van de Boodschap had bijge-

dragen, bleef als verweesd achter. Het grote werk, de oprichting

van de Soefi-beweging, die toen al in volle gang was, de begel-

eiding van zijn mureeds (leerlingen), die zich bevonden in vele

delen van Europa, waren gedwongen hun Murshid in zichzelf te

vinden, en voort te gaan op het ingeslagen pad.

Wat Hazrat Inayat Khan heeft gebracht, heeft zijn weer-

klank gevonden tot op de dag van vandaag en laat zich niet be-

perken tot een paar regeltjes in dit tijdschrift. Noch laat het

zich beperken tot uitlatingen van zijn mureeds, noch door het

lezen van boeken. Murshid Inayat, met zijn leraren hier aan-

wezig, laat de leerlingen vrij, onder leiding van een gids, de

weg naar het innerlijk licht te gaan. Te worden als een hart

met een vlekkeloze spiegel, het beeld volkomen en zuiver te

weerkaatsen. Het beeld van onze eigen ziel, van onze

goddelijke vonk.

Murshid Inayat deed wat hij leerde. En als wij willen we-

ten wie hij was, dan vinden wij hem in onszelf. En als we wil-

len weten Wie hem uitzond? Dan vinden we ook Dié,… in

onsZèlf.

Universeel:  van alle tijden, van alle Meesters, voor alle

mensen. Meester Jezus antwoordde op een vraag van de  Fari-

zeeën: ” Zeg ons: Wat dunkt u? Is het geoorloofd caesar

hoofdgeld te betalen of niet?”(Matt. 22:17).

Toen zei Hij tot hen: (Matt. 22:21).

”Betaalt caesar daarom terug wat van caesar is, maar

God wat van God is.”

Waartoe deze aanhaling uit de Heilige Schrift? Omdat ook

de Boodschap van Hazrat Inayat Khan een boodschap is van

alle tijden, van álle Meesters, voor álle mensen.

Dit is wat Murshid Inayat in de Kerstnacht van 1925 via de

radio zei:

“Waartoe zullen de komende generaties opgevoed wor-

den? Tot veredeling van de ziel, verbreding van levensopvat-

ting, verheffing van het bewustzijn. Tot wat zal dit de mensen

maken? Niet tot asceten, dogmatici of bigotte religieuze men-

sen, maar tot zielen die zich van broederschap bewust zijn, die

het behagen en mishagen van God waarnemen in het behagen

en mishagen van de méns. Zij zullen niet slechts aardse schat-

ten najagen, hun denkvermogen zal denken, hun hart zal voe-

len, hun ziel zal het leven van binnen en buiten zien.

Zullen zij wereldse mensen zijn of hemelse zielen? … Bei-

de… !

Zij zullen de wereld geven wat de wereld...; en God wat

God toekomt.”

* * * * *

* * *

*

Bronvermelding:
“Golven, waarom komt de wind ?”, door Elisabeth Keesing.

“Beschouwingen over de Soefi-boodschap”, door C.D. Voute.

Voor meer informatie: www.soefi-orde.nl
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Winterlandschap in de omgeving van Zwolle - foto: Rudolf H. Smit



Verheffing – door liefde tot de Meester
De liefde voor een Meester wordt, naarmate zij groeit, wel ge-

zien als een groot geheim, omdat zij zich niet laat omschrijven.

En omdat het een relatie is, aangegaan door de leerling en de

Meester. Daarbij is geen enkele relatie tussen een meester en

zijn leerling gelijk aan een andere relatie tussen dezelfde Mees-

ter en een andere leerling. Zo haalt Hazrat Inayat Khan in een

van zijn voordrachten een voorbeeld aan van Heer Krishna.

Heer Krishna werd gevraagd of hij met elk van zijn vele Gopi’s

op een feest wilde dansen. Hij stemde toe. Na afloop van het

feest had ieder, tegelijkertijd, met Heer Krishna gedanst. En zo

zal het vermoedelijk ook zijn met alle leerlingen die zich af-

stemmen op een Meester. Maar dat wat alle leerlingen met el-

kaar verbindt, is de diepe liefde voor hun Meester.

Zo heeft ieder mens, als het goed is, een Meester, een voor-

beeld, een ideaal, waardoor hij geleid wordt en zich koestert in

dat ideaal. En of deze Meester al dan niet fysiek aanwezig is,

is van geen belang. Waar het m.i. om gaat, is ons hart te rich-

ten op die Ene, de Meester te ontvangen in ons hart, en hem zo

lief te hebben dat wij, met hulp van bijvoorbeeld een ingewij-

de, onszelf kunnen optrekken naar een ander niveau.

In de Vrij-Katholieke Kerk doen wij dat bijvoorbeeld door

de H. Eucharistie, door de vieringen van Christelijke Hoogtij-

dagen, door gemeenteavonden met een bepaald thema en in-

spirerende epistel- en evangelielezingen, en een levengevende

overweging. Zo is er voor iedereen die zoekt een Meester, een

inwijder op het pad dat voor ieder ‘klaar ligt’. Het pad dat ons

kan brengen naar het ontwaken van onze ziel. De inwijder zal

zichzelf nooit als doel zien; hij /zij staat je bij je doel te berei-

ken, de eenheid van het Leven te mogen ‘smaken’. En deze in-

wijder, deze leraar, kan zowel mannelijk als vrouwelijk zijn.

Hazrat Pir-o-Murshid Inayat Khan
Omdat er een aanvraag binnenkwam om de twee eerder aang-

egeven boeken te ‘bespreken’, leek het zinnig iets te vertellen

over Hazrat Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan en zijn bood-

schap van Liefde, Harmonie en Schoonheid. Een boodschap

die de harten van velen beroerde en aanzette tot verspreiding

van deze boodschap. Een boodschap van Universele Eenheid,

boven de daken van kerken, moskeeën, synagogen en tempels

uit. Maar ook een boodschap, waardoor wij in voornoemde

Gebouwen, onze eigen geloofsovertuiging, onze eigen Mees-

ters nog meer tot Leven kunnen brengen. En het is in deze

Boodschap dat Murshid Inayat zijn eigen wezen, zijn ziel en

zaligheid legde, met een wilskracht, liefde en wijsheid die – in

ieder geval voor déze leerling –  goddelijk is. Want dat is het

Doel, door de bevrijding van de ziel op te gaan tot de Ene.

Tot de Ene,

De volmaaktheid van liefde, harmonie en schoonheid,

Het enige Wezen,

Verenigd met alle verlichte zielen,

Die de belichaming vormen van de Meester,

De Geest van Leiding.

(Invocatie, door Hazrat Inayat Khan gebracht.)

“Ik ben een opkomend getij in de levenszee, naar de kust allen

dragend, die binnen mijn bereik komen.”

(Gayan)

Inayat Khan werd geboren in het vorstendom Baroda, India op 5

juli 1882, in een kleurrijke familie waar, door vermenging, vele

invloeden, beschavingen en tradities, geestelijke waarden en

muziek hoog gewaardeerd werden. Hier werd de grondslag ge-

legd voor Inayats uitzonderlijke muzikale kwaliteiten en gaven

voor mystiek. In het familiehuis, waar Inayat opgroeide, was het

een komen en gaan van hoog ontwikkelde mensen en al op

vroege leeftijd bevond Inayat zich onder hen. Zijn grootvader,

Moula Bux , stimuleerde hem met name zijn muzikale talenten

te verfijnen. Immers, zijn hele familie was in hoge mate muzi-

kaal. Op latere leeftijd reisde Inayat door heel India, waar hij op

uitnodiging van maharadjas aan het hof kwam spelen. Inayat ge-

noot grote bekendheid. Tijdens zijn reizen, van hof naar hof,

ontmoette hij velen die hem een grote toekomst voorspelden.

Want het spelen op de vina was niet alléén zijn uitzonderlijk ta-

lent. Hij was een innemend mens, en velen verkeerden graag in

zijn gezelschap. Gedurende deze reizen ontstond in Inayat het

vurige verlangen naar zijn eigen leermeester, zijn eigen Murs-

hid, die hij onverwachts ontmoette, na diverse malen zich ge-

meld te hebben bij diverse heiligen en afgewezen te worden.

Inayat, met zijn kracht en felheid, had een krachtige en rustige

leider nodig, niet zomaar een stille, comtemplatieve geest. De

ontmoeting met zijn Murshid vond plaats in Hyderabad tijdens

een bezoek aan een voorname theoloog.

“De jonge man in colbert (Inayat) bleef staan kijken; …

waar had hij de nieuwe gast eerder ontmoet? Langzaam drong

tot hem door, dat hij het gezicht uit zijn visioen in werkelijk-

heid zag. Toen keek de grijsaard naar hem en vroeg aan de

gastheer wie hij was. ‘Mijn geest wordt tot de zijne aangetrok-

ken’”. Zijn Murshid werd Seyed Mohammed Abu Hashem

Madani. Daar leerde hij trouw aan zijn Murshid, hij leerde dis-
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heid vormen, op allerlei manieren met elkaar verbonden zijn.

Ook in het hebben van schaduwen. Die erkennen bij jezelf

geeft al heling, zegt Carl Jung.

Maar het maakt ook milder naar de ander, als je bij deze

opeens schaduwen ontdekt. Waarom die ander daarom zo

sterk veroordelen, als je weet dat je er zelf soms ook last van

hebt. Een mildheid die in principe in overeenstemming is met

de Gulden Regel van ‘de ander niet aandoen wat je zelf naar

vindt’ en via de weg van (zelf)vergeving zelfs kan overgaan in

mededogen, meevoelen met wie je verbonden bent. Mededo-

gen is trouwens een onderdeel van liefde of vloeit eruit voort.

Mededogend hart brengt licht waar geen licht is
Mededogen is geen zwelgen in al of niet mentaal dan wel

neerbuigend medelijden met de ander, deze bijna zielig vin-

den, waardoor je tevens het gevaar loopt eenzelfde energie op

te nemen, zoals een te sterke fixatie op armoede een analoge

energie kan aantrekken. Nee, mededogen is een bewogen wor-

den tot daden van het hart, tot de energie van liefde. Een me-

dedogend hart is ook een effectief middel tegen het kwaad,

omdat het licht kan brengen waar geen licht is, iets wat bij-

voorbeeld ‘n leger niet kan.

We leven in een hectische samenleving met ook vijf keer

zoveel depressie als 20 jaar terug, maar de machocultuur

waardoor we als het ware angst hadden voor vriendelijk zijn,

is minder dominant vandaag. Daarom is er meer openheid

voor vriendelijkheid nu, die overigens meer is dan gewoon

aardig zijn. Ze is in wezen ook een vorm van liefde en mede-

dogen en heeft tevens een helende kracht. Vriendelijkheid is

immers een warme en krachtige manier van zijn, waarbij er

een samenspel kan zijn van eigenschappen als hartelijkheid,

vertrouwen en dankbaarheid.

De meerwaarde van vriendelijkheid
Wat tekort aan warmte van de zijde der ouders teweeg bracht

bij pubers, hoeft geen betoog in onze kring. Met de energie

van warmte en vriendelijke, niet of weinig oordelende aan-

dacht, kunnen we hoe dan ook veel meer betekenen voor de

mensen om ons heen dan we meestal denken. Een ieder stelt

het op prijs om warm en vriendelijk bejegend te worden, zeker

als het een gehoord en begrepen worden insluit. We zien hier

hoe vriendelijkheid en warmte dicht tegen mededogen aan zit-

ten. Maar wat is nu het voordeel voor jezelf om vriendelijk te

zijn? Er is de Arabische uitspraak: ‘Wie een glimlach uitzendt,

krijgt hem terug’. Maar afgezien daarvan heeft vriendelijkheid

meerwaarde, omdat het ons doet uitstijgen boven de dagelijkse

zorgen en conflictjes van ons ego met die van anderen. Het

kan ons net als zegenen doen groeien in liefde.

Een probleem bij dat laatste lijkt a) dat zeer veel mensen

een liefdeswond hebben en daardoor wrok; en b) dat eveneens

veel mensen niet van zichzelf houden, laat staan van anderen.

De in Harvard opgeleide psycholoog en schrijver John Wel-

wood stelt in zijn boek ‘Liefde geven en liefde ontvangen.

Waarom ontvangen zoveel moeite kost?’ (2009), dat de mees-

ten van ons een fundamentele onzekerheid hebben in die zin

dat we denken ‘dat er niet van ons gehouden kan worden of

dat we niet echt beminnelijk zijn gewoon zoals we zijn’

(p.10). Hij meent zelfs dat ‘alle haat tegen onszelf en anderen,

al onze angst, egoïsme, communicatieproblemen, seksuele on-

zekerheden, alle pathologie, neurose en destructiviteit in de

wereld, ja de hele nachtmerrie van de geschiedenis met al haar

bloedvergieten en wreedheid, te herleiden zijn tot het feit dat

het hart koud wordt, omdat we niet weten, of er van ons ge-

houden wordt, dus of we wel beminnelijk zijn’ (18).

Zelfliefde en eigenwaarde als een

verbonden zijn met het innerlijk vuur
Oorlog zou volgens hem ‘voortkomen uit wrok, geworteld in

onze liefdeswond, waarvan we anderen de schuld geven en dit

op hen afreageren’. Terrorisme is volgens hem ook een ‘teken

dat de wereld aangetast is door het niet-verbonden zijn met de

liefde’. Politieke oplossingen kunnen tijdelijk respijt geven,

maar leiden na verloop van tijd, zeker als de oprechte zorg en

het respect voor alle partijen worden gemist, weer tot nieuwe

conflicten. Er is meer nodig. Ook Luther King zag dat wrok

een grote rol speelt bij oorlogen en betoogde dan ook dat

‘slechts liefde deze ziekte kan genezen’. Hij noemde daarom

net als Gandhi geweldloosheid de strategie van de liefde. Maar

daar is moed voor nodig, reden ook waarom het in de spiritua-

liteit vooral om innerlijke kracht gaat of de versterking daar-

van, iets wat Gandhi ‘soul-force’ noemde.

Voor ‘inner power’ of ‘empowerment’ is het zaak van

zichzelf te houden. Doe je dat niet dan is het moeilijk in con-

tact te zijn met je eigen kracht. Een nogal eisende opvoeding

tijdens de jeugd van ‘het is nooit goed genoeg’ of een kerke-

lijk appelleren aan schuld en semi-ascetisch moralisme,

waardoor mensen zich ‘klein’ en ‘nietig’ gingen voelen, droe-

gen bij aan het gebrek aan zelfliefde bij velen. Dat geldt ook

voor het feit dat bij ‘je naaste liefhebben als jezelf’ het laatste

te weinig accent kreeg en het eerste iets te veel in de gebod-

sfeer lag, wat schuldgevoel opriep. Zelfliefde gelijk stellen

met egoïsme is daarbij tevens een veel gemaakte vergissing.

Nee, het gaat hier om zelfaanvaarding en een inzien dat we

goed zijn in onze diepste kern. Zelfliefde geeft kracht en zelf-

vertrouwen bij het maken van de keuzes in het leven. Zo aan-

wezig zijn bij jezelf is in wezen een daad van liefde, die de

deur naar onze diepste bronnen ontsluit. Eigenwaarde hebben,

betekent verbonden zijn met ons innerlijke vuur, met onze in-

nerlijke scheppingskracht zonder dat we ons daarop voorstaan.

Van onszelf houden wijst op veerkracht en het inzicht dat we

gewoon een deel van het leven zijn.

Charter for Compassion
Dit betekent ook mededogen, omdat het liefde veronderstelt

naar jezelf en dus ook naar de ander. Welnu, in ons is er een

zeer groot potentieel aan liefde en bewustzijn, dat we bij de in-

carnatie meekregen. We moeten er alleen voor kiezen. Dat te

willen is in de ontwikkelingsfase, waarin we ons nu bevinden

van het grootste belang. Alle wijsheidsgeschriften riepen er al

toe op. Reden dat de bekende schrijfster en theologe Karin

Armstrong het initiatief nam tot het Charter for Compassion,

het Handvest voor Compassie, een ander woord voor mededo-

gen of liefde. Het werd vorig jaar november met 400 mensen

gelanceerd in het Mozeshuis in Amsterdam. Een prima Hand-

vest, dat veel respons krijgt in de wereld en dat op 11 novem-

ber 2010 een nieuwe impuls krijgt op een 2e grote manifesta-

tie, gepaard gaande met een groot ritueel hindoestaans vuur.

Compassie zie ik als een liefdevol gadeslaan of als een

meevoelend of begripvol luisteren. En ‘er zijn’ of een zachte

aanraking kan vaak al veel betekenen. Ik noem mededogen

een effectieve energie, omdat die uit het hart stroomt. En
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Verheffing – door liefde tot de Meester
De liefde voor een Meester wordt, naarmate zij groeit, wel ge-

zien als een groot geheim, omdat zij zich niet laat omschrijven.

En omdat het een relatie is, aangegaan door de leerling en de

Meester. Daarbij is geen enkele relatie tussen een meester en

zijn leerling gelijk aan een andere relatie tussen dezelfde Mees-

ter en een andere leerling. Zo haalt Hazrat Inayat Khan in een

van zijn voordrachten een voorbeeld aan van Heer Krishna.

Heer Krishna werd gevraagd of hij met elk van zijn vele Gopi’s

op een feest wilde dansen. Hij stemde toe. Na afloop van het

feest had ieder, tegelijkertijd, met Heer Krishna gedanst. En zo

zal het vermoedelijk ook zijn met alle leerlingen die zich af-

stemmen op een Meester. Maar dat wat alle leerlingen met el-

kaar verbindt, is de diepe liefde voor hun Meester.

Zo heeft ieder mens, als het goed is, een Meester, een voor-

beeld, een ideaal, waardoor hij geleid wordt en zich koestert in

dat ideaal. En of deze Meester al dan niet fysiek aanwezig is,

is van geen belang. Waar het m.i. om gaat, is ons hart te rich-

ten op die Ene, de Meester te ontvangen in ons hart, en hem zo

lief te hebben dat wij, met hulp van bijvoorbeeld een ingewij-

de, onszelf kunnen optrekken naar een ander niveau.

In de Vrij-Katholieke Kerk doen wij dat bijvoorbeeld door

de H. Eucharistie, door de vieringen van Christelijke Hoogtij-

dagen, door gemeenteavonden met een bepaald thema en in-

spirerende epistel- en evangelielezingen, en een levengevende

overweging. Zo is er voor iedereen die zoekt een Meester, een

inwijder op het pad dat voor ieder ‘klaar ligt’. Het pad dat ons

kan brengen naar het ontwaken van onze ziel. De inwijder zal

zichzelf nooit als doel zien; hij /zij staat je bij je doel te berei-

ken, de eenheid van het Leven te mogen ‘smaken’. En deze in-

wijder, deze leraar, kan zowel mannelijk als vrouwelijk zijn.

Hazrat Pir-o-Murshid Inayat Khan
Omdat er een aanvraag binnenkwam om de twee eerder aang-

egeven boeken te ‘bespreken’, leek het zinnig iets te vertellen

over Hazrat Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan en zijn bood-

schap van Liefde, Harmonie en Schoonheid. Een boodschap

die de harten van velen beroerde en aanzette tot verspreiding

van deze boodschap. Een boodschap van Universele Eenheid,

boven de daken van kerken, moskeeën, synagogen en tempels

uit. Maar ook een boodschap, waardoor wij in voornoemde

Gebouwen, onze eigen geloofsovertuiging, onze eigen Mees-

ters nog meer tot Leven kunnen brengen. En het is in deze

Boodschap dat Murshid Inayat zijn eigen wezen, zijn ziel en

zaligheid legde, met een wilskracht, liefde en wijsheid die – in

ieder geval voor déze leerling –  goddelijk is. Want dat is het

Doel, door de bevrijding van de ziel op te gaan tot de Ene.

Tot de Ene,

De volmaaktheid van liefde, harmonie en schoonheid,

Het enige Wezen,

Verenigd met alle verlichte zielen,

Die de belichaming vormen van de Meester,

De Geest van Leiding.

(Invocatie, door Hazrat Inayat Khan gebracht.)

“Ik ben een opkomend getij in de levenszee, naar de kust allen

dragend, die binnen mijn bereik komen.”

(Gayan)

Inayat Khan werd geboren in het vorstendom Baroda, India op 5

juli 1882, in een kleurrijke familie waar, door vermenging, vele

invloeden, beschavingen en tradities, geestelijke waarden en

muziek hoog gewaardeerd werden. Hier werd de grondslag ge-

legd voor Inayats uitzonderlijke muzikale kwaliteiten en gaven

voor mystiek. In het familiehuis, waar Inayat opgroeide, was het

een komen en gaan van hoog ontwikkelde mensen en al op

vroege leeftijd bevond Inayat zich onder hen. Zijn grootvader,

Moula Bux , stimuleerde hem met name zijn muzikale talenten

te verfijnen. Immers, zijn hele familie was in hoge mate muzi-

kaal. Op latere leeftijd reisde Inayat door heel India, waar hij op

uitnodiging van maharadjas aan het hof kwam spelen. Inayat ge-

noot grote bekendheid. Tijdens zijn reizen, van hof naar hof,

ontmoette hij velen die hem een grote toekomst voorspelden.

Want het spelen op de vina was niet alléén zijn uitzonderlijk ta-

lent. Hij was een innemend mens, en velen verkeerden graag in

zijn gezelschap. Gedurende deze reizen ontstond in Inayat het

vurige verlangen naar zijn eigen leermeester, zijn eigen Murs-

hid, die hij onverwachts ontmoette, na diverse malen zich ge-

meld te hebben bij diverse heiligen en afgewezen te worden.

Inayat, met zijn kracht en felheid, had een krachtige en rustige

leider nodig, niet zomaar een stille, comtemplatieve geest. De

ontmoeting met zijn Murshid vond plaats in Hyderabad tijdens

een bezoek aan een voorname theoloog.

“De jonge man in colbert (Inayat) bleef staan kijken; …

waar had hij de nieuwe gast eerder ontmoet? Langzaam drong

tot hem door, dat hij het gezicht uit zijn visioen in werkelijk-

heid zag. Toen keek de grijsaard naar hem en vroeg aan de

gastheer wie hij was. ‘Mijn geest wordt tot de zijne aangetrok-

ken’”. Zijn Murshid werd Seyed Mohammed Abu Hashem

Madani. Daar leerde hij trouw aan zijn Murshid, hij leerde dis-

22

Reflectie 7(4) winter 2010

heid vormen, op allerlei manieren met elkaar verbonden zijn.

Ook in het hebben van schaduwen. Die erkennen bij jezelf

geeft al heling, zegt Carl Jung.

Maar het maakt ook milder naar de ander, als je bij deze

opeens schaduwen ontdekt. Waarom die ander daarom zo

sterk veroordelen, als je weet dat je er zelf soms ook last van

hebt. Een mildheid die in principe in overeenstemming is met

de Gulden Regel van ‘de ander niet aandoen wat je zelf naar

vindt’ en via de weg van (zelf)vergeving zelfs kan overgaan in

mededogen, meevoelen met wie je verbonden bent. Mededo-

gen is trouwens een onderdeel van liefde of vloeit eruit voort.

Mededogend hart brengt licht waar geen licht is
Mededogen is geen zwelgen in al of niet mentaal dan wel

neerbuigend medelijden met de ander, deze bijna zielig vin-

den, waardoor je tevens het gevaar loopt eenzelfde energie op

te nemen, zoals een te sterke fixatie op armoede een analoge

energie kan aantrekken. Nee, mededogen is een bewogen wor-

den tot daden van het hart, tot de energie van liefde. Een me-

dedogend hart is ook een effectief middel tegen het kwaad,

omdat het licht kan brengen waar geen licht is, iets wat bij-

voorbeeld ‘n leger niet kan.

We leven in een hectische samenleving met ook vijf keer

zoveel depressie als 20 jaar terug, maar de machocultuur

waardoor we als het ware angst hadden voor vriendelijk zijn,

is minder dominant vandaag. Daarom is er meer openheid

voor vriendelijkheid nu, die overigens meer is dan gewoon

aardig zijn. Ze is in wezen ook een vorm van liefde en mede-

dogen en heeft tevens een helende kracht. Vriendelijkheid is

immers een warme en krachtige manier van zijn, waarbij er

een samenspel kan zijn van eigenschappen als hartelijkheid,

vertrouwen en dankbaarheid.

De meerwaarde van vriendelijkheid
Wat tekort aan warmte van de zijde der ouders teweeg bracht

bij pubers, hoeft geen betoog in onze kring. Met de energie

van warmte en vriendelijke, niet of weinig oordelende aan-

dacht, kunnen we hoe dan ook veel meer betekenen voor de

mensen om ons heen dan we meestal denken. Een ieder stelt

het op prijs om warm en vriendelijk bejegend te worden, zeker

als het een gehoord en begrepen worden insluit. We zien hier

hoe vriendelijkheid en warmte dicht tegen mededogen aan zit-

ten. Maar wat is nu het voordeel voor jezelf om vriendelijk te

zijn? Er is de Arabische uitspraak: ‘Wie een glimlach uitzendt,

krijgt hem terug’. Maar afgezien daarvan heeft vriendelijkheid

meerwaarde, omdat het ons doet uitstijgen boven de dagelijkse

zorgen en conflictjes van ons ego met die van anderen. Het

kan ons net als zegenen doen groeien in liefde.

Een probleem bij dat laatste lijkt a) dat zeer veel mensen

een liefdeswond hebben en daardoor wrok; en b) dat eveneens

veel mensen niet van zichzelf houden, laat staan van anderen.

De in Harvard opgeleide psycholoog en schrijver John Wel-

wood stelt in zijn boek ‘Liefde geven en liefde ontvangen.

Waarom ontvangen zoveel moeite kost?’ (2009), dat de mees-

ten van ons een fundamentele onzekerheid hebben in die zin

dat we denken ‘dat er niet van ons gehouden kan worden of

dat we niet echt beminnelijk zijn gewoon zoals we zijn’

(p.10). Hij meent zelfs dat ‘alle haat tegen onszelf en anderen,

al onze angst, egoïsme, communicatieproblemen, seksuele on-

zekerheden, alle pathologie, neurose en destructiviteit in de

wereld, ja de hele nachtmerrie van de geschiedenis met al haar

bloedvergieten en wreedheid, te herleiden zijn tot het feit dat

het hart koud wordt, omdat we niet weten, of er van ons ge-

houden wordt, dus of we wel beminnelijk zijn’ (18).

Zelfliefde en eigenwaarde als een

verbonden zijn met het innerlijk vuur
Oorlog zou volgens hem ‘voortkomen uit wrok, geworteld in

onze liefdeswond, waarvan we anderen de schuld geven en dit

op hen afreageren’. Terrorisme is volgens hem ook een ‘teken

dat de wereld aangetast is door het niet-verbonden zijn met de

liefde’. Politieke oplossingen kunnen tijdelijk respijt geven,

maar leiden na verloop van tijd, zeker als de oprechte zorg en

het respect voor alle partijen worden gemist, weer tot nieuwe

conflicten. Er is meer nodig. Ook Luther King zag dat wrok

een grote rol speelt bij oorlogen en betoogde dan ook dat

‘slechts liefde deze ziekte kan genezen’. Hij noemde daarom

net als Gandhi geweldloosheid de strategie van de liefde. Maar

daar is moed voor nodig, reden ook waarom het in de spiritua-

liteit vooral om innerlijke kracht gaat of de versterking daar-

van, iets wat Gandhi ‘soul-force’ noemde.

Voor ‘inner power’ of ‘empowerment’ is het zaak van

zichzelf te houden. Doe je dat niet dan is het moeilijk in con-

tact te zijn met je eigen kracht. Een nogal eisende opvoeding

tijdens de jeugd van ‘het is nooit goed genoeg’ of een kerke-

lijk appelleren aan schuld en semi-ascetisch moralisme,

waardoor mensen zich ‘klein’ en ‘nietig’ gingen voelen, droe-

gen bij aan het gebrek aan zelfliefde bij velen. Dat geldt ook

voor het feit dat bij ‘je naaste liefhebben als jezelf’ het laatste

te weinig accent kreeg en het eerste iets te veel in de gebod-

sfeer lag, wat schuldgevoel opriep. Zelfliefde gelijk stellen

met egoïsme is daarbij tevens een veel gemaakte vergissing.

Nee, het gaat hier om zelfaanvaarding en een inzien dat we

goed zijn in onze diepste kern. Zelfliefde geeft kracht en zelf-

vertrouwen bij het maken van de keuzes in het leven. Zo aan-

wezig zijn bij jezelf is in wezen een daad van liefde, die de

deur naar onze diepste bronnen ontsluit. Eigenwaarde hebben,

betekent verbonden zijn met ons innerlijke vuur, met onze in-

nerlijke scheppingskracht zonder dat we ons daarop voorstaan.

Van onszelf houden wijst op veerkracht en het inzicht dat we

gewoon een deel van het leven zijn.

Charter for Compassion
Dit betekent ook mededogen, omdat het liefde veronderstelt

naar jezelf en dus ook naar de ander. Welnu, in ons is er een

zeer groot potentieel aan liefde en bewustzijn, dat we bij de in-

carnatie meekregen. We moeten er alleen voor kiezen. Dat te

willen is in de ontwikkelingsfase, waarin we ons nu bevinden

van het grootste belang. Alle wijsheidsgeschriften riepen er al

toe op. Reden dat de bekende schrijfster en theologe Karin

Armstrong het initiatief nam tot het Charter for Compassion,

het Handvest voor Compassie, een ander woord voor mededo-

gen of liefde. Het werd vorig jaar november met 400 mensen

gelanceerd in het Mozeshuis in Amsterdam. Een prima Hand-

vest, dat veel respons krijgt in de wereld en dat op 11 novem-

ber 2010 een nieuwe impuls krijgt op een 2e grote manifesta-

tie, gepaard gaande met een groot ritueel hindoestaans vuur.

Compassie zie ik als een liefdevol gadeslaan of als een

meevoelend of begripvol luisteren. En ‘er zijn’ of een zachte

aanraking kan vaak al veel betekenen. Ik noem mededogen

een effectieve energie, omdat die uit het hart stroomt. En
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Armstrong spreekt van compassie als ‘de lakmoesproef van

ware spiritualiteit’ en als ‘de wezenskern van alle religies inclu-

sief de islam’. Het houdt volgens haar in ‘dag aan dag in ons ei-

gen hart kijken en nagaan wat pijn doet en steeds weigeren an-

deren eenzelfde pijn toe te brengen’. Met het oog op de eerder

genoemde wrok bij zeer velen, lijkt dat continu in het eigen hart

kijken niet zonder belang. Zeker als wrok gegeneraliseerd wordt

naar diverse personen en groepen toe, waardoor het ten slotte

zelfs een klacht wordt tegen het leven zelf en haar zogenaamde

onrechtvaardigheid. Wrok koesteren veroorzaakt verharding,

die voor sterkte doorgaat, maar die ons in feite in de slachtoffer-

houding doet blijven. Er zijn verschillende therapieën hoe men-

sen zich daaruit kunnen losmaken. Om te beginnen met de

waarheid van de pijn in het verleden te erkennen, ons hart voor

onszelf te openen en de verwonding te leren omarmen met ei-

gen mededogen. Dus zo proberen op een nieuwe manier bij

onszelf aanwezig te zijn, waardoor mogelijk het defensieve

schild rond ons hart breekt en vergeven mogelijk is.

De mens als kanaal voor de liefde
En als het om een houding van wrok van tegenspelers gaat, is

Jezus’ advies om hen de andere wang toe te keren functioneel.

Het treft het hart van de wrokmentaliteit en de kern van ons

defensieve ego, zoals het ook van belang is steeds een onder-

scheid te maken tussen ‘slechte daden’ en de ‘daders’, die

vaak vanuit verblinding handelen.

Maar niets moet natuurlijk. Ook niet zelf de absolute liefde

teweegbrengen, los van de vraag of we dat kunnen, laat staan

dat we die van een ander kunnen eisen. Ze is er gewoon, of we

er ons nu bewust van zijn of niet. Via ons kan die liefde wel te

voorschijn komen. Kan, zeg ik en wel via de formule van het

zich openen. Ze komt te voorschijn als we ons volledig ope-

nen voor onszelf, het leven en de ander. Het manifesteert zich

in vertrouwen, zelfaanvaarding, warmte en onzelfzuchtig lief-

hebben. (Vertrouwen ook in de Bron, waaruit we zijn voortge-

komen). En als we liefde ontvangen van een ander, bevestigt

het ons in wie we zijn. Maar het is goed te bedenken, dat onze

persoonlijkheid niet de bron van de grote liefde is. Nee, we

zijn als mens een kanaal voor die liefde, zodat die door ons

heen kan stromen, ook naar de wereld toe. De liefde is er van-

uit de Oorsprong van het geheel, vanuit het universum dus en

ze vindt tevens een basis in onze goddelijke kern ofwel ons

‘hart’. Het is waarom God ook wel Liefde heet en vice versa.

Maar wezenlijk is dat de liefde in potentie in onszelf zit en

het dus een vergissing is deze van de ander te claimen. Als ie-

mand je liefde schenkt, overhandigt deze persoon je niet iets,

maar hij of zij bewerkstelligt indirect dat ‘er een raam in jou

opengaat, zodat de grote liefde bij je naar binnen kan komen’

(Welwood, 57). De ander inspireert wel indirect, dat het raam

van je ‘hart’ opengaat, waardoor de grote liefde beschikbaar

kan komen, maar het is dan let wel een ‘eigen innerlijke

ervaring’ (idem). Dat er op het terrein van de relaties zoveel

botsingen zijn, heeft mede te maken met onze inbeelding, dat

anderen voor ons de bron van liefde zijn. Dat zijn ze namelijk

niet, voor de ware liefde moet je niet op hen rekenen. Dat

klinkt hard, maar komt in wezen goed uit, omdat de anderen

net als wij ook vaak met ego-verwondingen zitten.

Niet dat je je daarom niet met hen moet verbinden, juist

wel, ook om zelf te leren van de pijn, die dat kan geven en om

zo bewust te worden van de ware Bron van liefde. Naast de

kwetsbaarheid voor teleurstellingen in de relaties met anderen,

kunnen we zo wellicht eerder toestaan dat ons hart een open

kanaal wordt, via welke de grote liefde de wereld of het Veld

instroomt en daardoor een enorme kracht wordt.

Hartstreek veel grotere magnetische

straling dan de hersenen
Uit onderzoek en metingen is recent gebleken dat onze hart-

streek de grootste magnetische straling heeft. Het veld rondom

ons hart zou onder meer zo’n vijfduizend maal sterker zijn dan

het veld dat de hersenen uitzenden. Intenties die vanuit het

hart worden gevoeld, hebben dus in vergelijking het grootste

scheppende effect. Sinds we weten dat onze gevoelens, ge-

dachten, gebeden en zegeningen invloed hebben op het Veld

dat ons allen omringt en vooral de gevoelens of ‘de taal’ van

het hart, zoals oude religieuze teksten ook al betoogden, is er

recent het idee om via die ‘taal’ onze planeet wat sneller naar

een hoger niveau van bewustzijn te tillen. Dit dan enerzijds

door de kracht van de liefde en anderzijds door onze beper-

kende op angst en afscheiding gebaseerde dualistische overtui-

gingen te wijzigen.

De bekende Amerikaanse schrijver Gregg Braden begon

daartoe zelfs het project onder de naam Global Coherence Initi-

ative, waarbij wereldwijd zo’n dertienduizend mensen zijn be-

trokken, die collectief en coherente gevoelens van liefde kunnen

uitzenden (zie www.heartmath.org). Hij pleit voor een (meer)

leven vanuit het hart, niet alleen als een prettige en natuurlijke

manier, maar ook als een zeer verstandige, in de kritische over-

gangstijd waarin onze wereld zich bevindt volgens hem. Het

tijdschrift Happinez wijdde in de zomer van 2009 een groot arti-

kel aan dit initiatief. De oneliner of kop boven dat artikel was de

uitspraak van Gregg Braden: ‘Het is aan ons te laten zien, dat le-

ven vanuit een liefdevol en mededogend bewustzijn de enige,

logische volgende stap is in de menselijke evolutie’.

Bestemming van de mens
Hij stelt net als ik, liefde en mededogen min of meer op een-

zelfde lijn. Ik sluit daarom graag af met de visie van Hein

Stufkens, die ‘mededogen de bestemming van de mens’ noemt

en dat zelfs als titel meegaf aan een boek van hem (1997).

Misschien is dat wel gemakkelijker te begrijpen dan dat liefde

onze goddelijke kern of ons ‘hart’ is. Dit omdat we na de in-

carnatie eerst sterk bezig zijn met onszelf neer te zetten in de

wereld en met overleven, waardoor we, zeker in de eerste le-

venshelft, onze herkomst vaak zijn vergeten en dus ook dat we

in ons een goddelijke liefdesessentie hebben. Bestemming

geeft aan dat we in het begin allerlei vergissingen kunnen ma-

ken op het terrein van onze essentie, dus daarin ‘ons doel

voorbijschieten’ (betekenis van het woord ‘zonde’), maar dat

we er uiteindelijk toch naar toe groeien. In het Oosten wordt,

als het gaat om liefde en mededogen van het ‘dharma’ (de

werkelijke aard, de bestemming) van de mens, een ‘dharma’

dat er is, zoals de (belangeloos) warmte verspreidende zon.

Mahatma Gandhi noemde liefde waarheid, die volgens hem

niet te vinden is in boeken, maar in ons hart en dus ‘daar moet

worden gezocht’.

Stufkens heeft voor zijn visie op mededogen ‘als de be-

stemming van de mens’ een drietal indicaties. In de eerste

plaats de aard van de mens in het geheel van de schepping, ge-

zien het feit dat de mens het vermogen tot zelfbewustzijn

heeft.
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lijk wat de oorzaken zijn van onze psychische en lichamelijke

ongemakken en wat wij daaraan kunnen doen.

Het boze niet weerstaan, wil volgens hem niet zeggen dat

je het in je eigen wezen op moet nemen, maar betekent alleen

maar dat je de disharmonie die op je af komt niet terugstuurt.

Want door tegen disharmonie te vechten, doen we die toene-

men, en door er niet tegen te vechten, geven we geen brand-

stof aan het vuur. Andere belangrijke punten die aan o.a. aan

de orde komen zijn het verkrijgen van meesterschap over het

zelf,  zelfbeheersing, en  adem. Een pittig antwoord op de

vraag hoe ritmisch ademen wordt verkregen, luidt: “Dat is een

wetenschap op zich. Wij zijn ver weg van een natuurlijk leven.

We moeten achter trams en taxi’s aanhollen, we moeten onze

trein halen; duizend dergelijke dingen verstoren ons ritme.

Dacht u dat in het Oosten een wijze, of een ingewijde die me-

ditatie beoefent, hard achter een tram zal lopen en zijn ritme

zal verstoren? Al deze dingen verstoren het ritme van de

adem. Wat wij natuurlijk noemen, is niet natuurlijk; van de

vroege ochtend tot de late avond heeft ons leven geen ritme.”

Volgens Murshid Inayat is ademen een mysterie. Het schijnt

het teken van het begin en het einde van het leven. Vele kleine

wijzigingen vinden plaats in een mensenlichaam door een wij-

ziging in de werking van de adem. Dit is maar een kleine

greep uit de vele punten die behandeld worden.

Het tweede deel handelt over “Het voorrecht mens te zijn”.

Hierin worden de beheersing van het denken, het mysterie van

de slaap, dromen en geestelijk genezen besproken.

Ten slotte: ”De beste weg voor hen die de waarheid zoe-

ken – niet voor iedereen, maar voor hen die op het pad van de

waarheid zijn – is om net zoveel wakker te zijn als nodig om

hun verantwoordelijkheden in het leven te dragen, en niet toe

te staan helemaal vertrapt te worden, en zoveel te dromen als

zij kunnen, zonder hun verantwoordelijkheden in het leven te

verwaarlozen”.

“Gezondheid van de geest en gezondheid van het lichaam

hangen daarom af van het bewaren van die harmonie, van het

intact houden van die sympathie, die voortdurend in lichaam

en geest werkzaam zijn.”

Ook in dit boek vinden we originele vragen en antwoorden

bij een aantal lezingen opgenomen. Ook dit boek is sameng-

esteld uit lezingen van Murshid Inayat in de jaren ’20 van de

vorige eeuw. En aan het einde vinden we tevens de verklaring

van de geplaatste noten.

* * * * *

Ook in het Vrij-Katholieke gedachtegoed, m.n. het mystieke,

past de universele boodschap van deze Murshid – Hazrat Inay-

at Khan – bij het zoeken naar onze ‘weg naar binnen’. Kijken

we alleen al eens naar het begin van het eerste hoofdstuk van

boek II (hierboven). Aansluitend aan bovenstaande boekbe-

sprekingen daarom nog het volgende artikeltje “Ya Murshid”.

Rachel Sonius is altaardienaar in de Vrij-Katholieke Kerkge-

meente “Christus Pantocrator” te Raalte. Hier volgt zij ook een

cursus ‘Bijbels-Hebreeuwse taal en mystiek’. Zij kwam in

1992 voor het eerst in contact met het soefisme van Hazrat

Pir-o-Murshid Inayat Khan. Zij is ingewijd in de Soefi-Orde

door haar spiritueel soefi-leraar Siddiq Geesing te Hengelo.

Ya  Murshid
Rachel  Sonius

Wat is het toch dat een mens doet besluiten een meester te kie-

zen, een meester te volgen, een meester lief te hebben en te po-

gen diens wezen te omvatten, wetend dat het een heel lange

weg zal zijn? Wat is het dat een mens ertoe brengt alles wat in

het leven geleerd, genoten, geleden en ervaren wordt, spritu-

eel of materieel, onder te brengen bij “EEN”, die Ene, die net

de bij jou gevoelige snaar heeft geraakt, door een blik, door

een woord, een gebaar, een uitstraling? Wat is het dat puzzels

van successen en falen beide aan elkaar gelijk worden, door

de ervaringen, niet alleen en uitsluitend door het gevoel dat

men erbij heeft? Wat is het dat onze weg zich lijkt te verbre-

den, door alle zijwegen die lijken te worden bewandeld, maar

die maken dat we die ervaringen uiteindelijk opdragen aan die

Ene? Dat we als een verloren zoon of dochter, toch steeds

weer thuiskomen?

Meesters in universaliteit
Hoe komt het, dat zij die Hazrat Inayat Khan als Meester

(Murshid) aannemen, in hem Meester Jezus Christus herken-

nen, en/of de profeten Mozes en Mohammed, Krishna, Boed-

dha, Zarathoestra? Hoe komt het dat we in en door de woor-

den van onze Meester ons eigen verlangen zien groeien naar

meer nabijheid, nabijheid van Dat Wat geen Naam heeft? En

hoe komt het dat het beeld van onze Meester verinnerlijkt,

abstracter wordt, maar toch altijd bij ons blijft?

Het is niet gemakkelijk op al deze vragen te antwoorden,

maar in de vraag ligt het antwoord eigenlijk besloten. Het

aangeraakt zijn in een diep verlangen thuis te zijn in het be-

staan. Niet alleen het bestaan hier, op dat wat wij aarde noe-

men, maar ook het bestaan hiervoor, en hierna. En bij verdie-

ping in het goddelijke ideaal van Hazrat Inayat Khan kan een

zoekende de lijn van zijn eigen ontstaan herkennen, en bij

voorbeeld een tekst leren begrijpen uit het Thomas-Evangelie:

”Wordt voorbijgangers”, leren in-zien, als een boek van het

Ene Leven dat zich in ons openbaart. En het is dit geopenbaar-

de verlangen dat een mens kan aanzetten tot een zoektocht.

Het is door dit geopenbaarde verlangen in een mens dat zich

veranderingen voordoen in het wezen van iemand, en daaruit

voortvloeiend, ook veranderingen in zijn ‘gaan en staan’.

Soefisme, een soefi-orde en de Soefi Boodschap
Feitelijk moeten we onderscheid maken tussen drie dingen:

Soefisme, de Soefi-Boodschap eneen soefi-orde. Soefisme is

de bron van wijsheid, die aan het begin van de mensheid is ge-

schonken en kent geen stichter. God Zelf is die bron. Een soe-

fi-orde is een esotherische school en geeft een methode om uit

die bron te putten en de weg van wijsheid te volgen. De Soefi-

Boodschap, wordt steeds opnieuw gegeven, wanneer – zoals

Heer Krishna zegt – dharma in verval is. Nu is de Soefi-Orde

van Hazrat Inayat Khan gekozen als drager van een nieuwe

impuls. Daarbij is het in dit geval zo, dat de boodschapper

(Inayat Khan) op de achtergrond moest treden. De mensheid

wordt nu in staat geacht ‘de Boodschap’ en de ‘boodschapper’

in zichzelf te herkennen. Het soefisme is niet van Hazrat Inay-

at Khan. Wel kunnen we spreken van zijn universele soefi-

boodschap.
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Armstrong spreekt van compassie als ‘de lakmoesproef van

ware spiritualiteit’ en als ‘de wezenskern van alle religies inclu-

sief de islam’. Het houdt volgens haar in ‘dag aan dag in ons ei-

gen hart kijken en nagaan wat pijn doet en steeds weigeren an-

deren eenzelfde pijn toe te brengen’. Met het oog op de eerder

genoemde wrok bij zeer velen, lijkt dat continu in het eigen hart

kijken niet zonder belang. Zeker als wrok gegeneraliseerd wordt

naar diverse personen en groepen toe, waardoor het ten slotte

zelfs een klacht wordt tegen het leven zelf en haar zogenaamde

onrechtvaardigheid. Wrok koesteren veroorzaakt verharding,

die voor sterkte doorgaat, maar die ons in feite in de slachtoffer-

houding doet blijven. Er zijn verschillende therapieën hoe men-

sen zich daaruit kunnen losmaken. Om te beginnen met de

waarheid van de pijn in het verleden te erkennen, ons hart voor

onszelf te openen en de verwonding te leren omarmen met ei-

gen mededogen. Dus zo proberen op een nieuwe manier bij

onszelf aanwezig te zijn, waardoor mogelijk het defensieve

schild rond ons hart breekt en vergeven mogelijk is.

De mens als kanaal voor de liefde
En als het om een houding van wrok van tegenspelers gaat, is

Jezus’ advies om hen de andere wang toe te keren functioneel.

Het treft het hart van de wrokmentaliteit en de kern van ons

defensieve ego, zoals het ook van belang is steeds een onder-

scheid te maken tussen ‘slechte daden’ en de ‘daders’, die

vaak vanuit verblinding handelen.

Maar niets moet natuurlijk. Ook niet zelf de absolute liefde

teweegbrengen, los van de vraag of we dat kunnen, laat staan

dat we die van een ander kunnen eisen. Ze is er gewoon, of we

er ons nu bewust van zijn of niet. Via ons kan die liefde wel te

voorschijn komen. Kan, zeg ik en wel via de formule van het

zich openen. Ze komt te voorschijn als we ons volledig ope-

nen voor onszelf, het leven en de ander. Het manifesteert zich

in vertrouwen, zelfaanvaarding, warmte en onzelfzuchtig lief-

hebben. (Vertrouwen ook in de Bron, waaruit we zijn voortge-

komen). En als we liefde ontvangen van een ander, bevestigt

het ons in wie we zijn. Maar het is goed te bedenken, dat onze

persoonlijkheid niet de bron van de grote liefde is. Nee, we

zijn als mens een kanaal voor die liefde, zodat die door ons

heen kan stromen, ook naar de wereld toe. De liefde is er van-

uit de Oorsprong van het geheel, vanuit het universum dus en

ze vindt tevens een basis in onze goddelijke kern ofwel ons

‘hart’. Het is waarom God ook wel Liefde heet en vice versa.

Maar wezenlijk is dat de liefde in potentie in onszelf zit en

het dus een vergissing is deze van de ander te claimen. Als ie-

mand je liefde schenkt, overhandigt deze persoon je niet iets,

maar hij of zij bewerkstelligt indirect dat ‘er een raam in jou

opengaat, zodat de grote liefde bij je naar binnen kan komen’

(Welwood, 57). De ander inspireert wel indirect, dat het raam

van je ‘hart’ opengaat, waardoor de grote liefde beschikbaar

kan komen, maar het is dan let wel een ‘eigen innerlijke

ervaring’ (idem). Dat er op het terrein van de relaties zoveel

botsingen zijn, heeft mede te maken met onze inbeelding, dat

anderen voor ons de bron van liefde zijn. Dat zijn ze namelijk

niet, voor de ware liefde moet je niet op hen rekenen. Dat

klinkt hard, maar komt in wezen goed uit, omdat de anderen

net als wij ook vaak met ego-verwondingen zitten.

Niet dat je je daarom niet met hen moet verbinden, juist

wel, ook om zelf te leren van de pijn, die dat kan geven en om

zo bewust te worden van de ware Bron van liefde. Naast de

kwetsbaarheid voor teleurstellingen in de relaties met anderen,

kunnen we zo wellicht eerder toestaan dat ons hart een open

kanaal wordt, via welke de grote liefde de wereld of het Veld

instroomt en daardoor een enorme kracht wordt.

Hartstreek veel grotere magnetische

straling dan de hersenen
Uit onderzoek en metingen is recent gebleken dat onze hart-

streek de grootste magnetische straling heeft. Het veld rondom

ons hart zou onder meer zo’n vijfduizend maal sterker zijn dan

het veld dat de hersenen uitzenden. Intenties die vanuit het

hart worden gevoeld, hebben dus in vergelijking het grootste

scheppende effect. Sinds we weten dat onze gevoelens, ge-

dachten, gebeden en zegeningen invloed hebben op het Veld

dat ons allen omringt en vooral de gevoelens of ‘de taal’ van

het hart, zoals oude religieuze teksten ook al betoogden, is er

recent het idee om via die ‘taal’ onze planeet wat sneller naar

een hoger niveau van bewustzijn te tillen. Dit dan enerzijds

door de kracht van de liefde en anderzijds door onze beper-

kende op angst en afscheiding gebaseerde dualistische overtui-

gingen te wijzigen.

De bekende Amerikaanse schrijver Gregg Braden begon

daartoe zelfs het project onder de naam Global Coherence Initi-

ative, waarbij wereldwijd zo’n dertienduizend mensen zijn be-

trokken, die collectief en coherente gevoelens van liefde kunnen

uitzenden (zie www.heartmath.org). Hij pleit voor een (meer)

leven vanuit het hart, niet alleen als een prettige en natuurlijke

manier, maar ook als een zeer verstandige, in de kritische over-

gangstijd waarin onze wereld zich bevindt volgens hem. Het

tijdschrift Happinez wijdde in de zomer van 2009 een groot arti-

kel aan dit initiatief. De oneliner of kop boven dat artikel was de

uitspraak van Gregg Braden: ‘Het is aan ons te laten zien, dat le-

ven vanuit een liefdevol en mededogend bewustzijn de enige,

logische volgende stap is in de menselijke evolutie’.

Bestemming van de mens
Hij stelt net als ik, liefde en mededogen min of meer op een-

zelfde lijn. Ik sluit daarom graag af met de visie van Hein

Stufkens, die ‘mededogen de bestemming van de mens’ noemt

en dat zelfs als titel meegaf aan een boek van hem (1997).

Misschien is dat wel gemakkelijker te begrijpen dan dat liefde

onze goddelijke kern of ons ‘hart’ is. Dit omdat we na de in-

carnatie eerst sterk bezig zijn met onszelf neer te zetten in de

wereld en met overleven, waardoor we, zeker in de eerste le-

venshelft, onze herkomst vaak zijn vergeten en dus ook dat we

in ons een goddelijke liefdesessentie hebben. Bestemming

geeft aan dat we in het begin allerlei vergissingen kunnen ma-

ken op het terrein van onze essentie, dus daarin ‘ons doel

voorbijschieten’ (betekenis van het woord ‘zonde’), maar dat

we er uiteindelijk toch naar toe groeien. In het Oosten wordt,

als het gaat om liefde en mededogen van het ‘dharma’ (de

werkelijke aard, de bestemming) van de mens, een ‘dharma’

dat er is, zoals de (belangeloos) warmte verspreidende zon.

Mahatma Gandhi noemde liefde waarheid, die volgens hem

niet te vinden is in boeken, maar in ons hart en dus ‘daar moet

worden gezocht’.

Stufkens heeft voor zijn visie op mededogen ‘als de be-

stemming van de mens’ een drietal indicaties. In de eerste

plaats de aard van de mens in het geheel van de schepping, ge-

zien het feit dat de mens het vermogen tot zelfbewustzijn

heeft.
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lijk wat de oorzaken zijn van onze psychische en lichamelijke

ongemakken en wat wij daaraan kunnen doen.

Het boze niet weerstaan, wil volgens hem niet zeggen dat

je het in je eigen wezen op moet nemen, maar betekent alleen

maar dat je de disharmonie die op je af komt niet terugstuurt.

Want door tegen disharmonie te vechten, doen we die toene-

men, en door er niet tegen te vechten, geven we geen brand-

stof aan het vuur. Andere belangrijke punten die aan o.a. aan

de orde komen zijn het verkrijgen van meesterschap over het

zelf,  zelfbeheersing, en  adem. Een pittig antwoord op de

vraag hoe ritmisch ademen wordt verkregen, luidt: “Dat is een

wetenschap op zich. Wij zijn ver weg van een natuurlijk leven.

We moeten achter trams en taxi’s aanhollen, we moeten onze

trein halen; duizend dergelijke dingen verstoren ons ritme.

Dacht u dat in het Oosten een wijze, of een ingewijde die me-

ditatie beoefent, hard achter een tram zal lopen en zijn ritme

zal verstoren? Al deze dingen verstoren het ritme van de

adem. Wat wij natuurlijk noemen, is niet natuurlijk; van de

vroege ochtend tot de late avond heeft ons leven geen ritme.”

Volgens Murshid Inayat is ademen een mysterie. Het schijnt

het teken van het begin en het einde van het leven. Vele kleine

wijzigingen vinden plaats in een mensenlichaam door een wij-

ziging in de werking van de adem. Dit is maar een kleine

greep uit de vele punten die behandeld worden.

Het tweede deel handelt over “Het voorrecht mens te zijn”.

Hierin worden de beheersing van het denken, het mysterie van

de slaap, dromen en geestelijk genezen besproken.

Ten slotte: ”De beste weg voor hen die de waarheid zoe-

ken – niet voor iedereen, maar voor hen die op het pad van de

waarheid zijn – is om net zoveel wakker te zijn als nodig om

hun verantwoordelijkheden in het leven te dragen, en niet toe

te staan helemaal vertrapt te worden, en zoveel te dromen als

zij kunnen, zonder hun verantwoordelijkheden in het leven te

verwaarlozen”.

“Gezondheid van de geest en gezondheid van het lichaam

hangen daarom af van het bewaren van die harmonie, van het

intact houden van die sympathie, die voortdurend in lichaam

en geest werkzaam zijn.”

Ook in dit boek vinden we originele vragen en antwoorden

bij een aantal lezingen opgenomen. Ook dit boek is sameng-

esteld uit lezingen van Murshid Inayat in de jaren ’20 van de

vorige eeuw. En aan het einde vinden we tevens de verklaring

van de geplaatste noten.

* * * * *

Ook in het Vrij-Katholieke gedachtegoed, m.n. het mystieke,

past de universele boodschap van deze Murshid – Hazrat Inay-

at Khan – bij het zoeken naar onze ‘weg naar binnen’. Kijken

we alleen al eens naar het begin van het eerste hoofdstuk van

boek II (hierboven). Aansluitend aan bovenstaande boekbe-

sprekingen daarom nog het volgende artikeltje “Ya Murshid”.

Rachel Sonius is altaardienaar in de Vrij-Katholieke Kerkge-

meente “Christus Pantocrator” te Raalte. Hier volgt zij ook een

cursus ‘Bijbels-Hebreeuwse taal en mystiek’. Zij kwam in

1992 voor het eerst in contact met het soefisme van Hazrat

Pir-o-Murshid Inayat Khan. Zij is ingewijd in de Soefi-Orde

door haar spiritueel soefi-leraar Siddiq Geesing te Hengelo.

Ya  Murshid
Rachel  Sonius

Wat is het toch dat een mens doet besluiten een meester te kie-

zen, een meester te volgen, een meester lief te hebben en te po-

gen diens wezen te omvatten, wetend dat het een heel lange

weg zal zijn? Wat is het dat een mens ertoe brengt alles wat in

het leven geleerd, genoten, geleden en ervaren wordt, spritu-

eel of materieel, onder te brengen bij “EEN”, die Ene, die net

de bij jou gevoelige snaar heeft geraakt, door een blik, door

een woord, een gebaar, een uitstraling? Wat is het dat puzzels

van successen en falen beide aan elkaar gelijk worden, door

de ervaringen, niet alleen en uitsluitend door het gevoel dat

men erbij heeft? Wat is het dat onze weg zich lijkt te verbre-

den, door alle zijwegen die lijken te worden bewandeld, maar

die maken dat we die ervaringen uiteindelijk opdragen aan die

Ene? Dat we als een verloren zoon of dochter, toch steeds

weer thuiskomen?

Meesters in universaliteit
Hoe komt het, dat zij die Hazrat Inayat Khan als Meester

(Murshid) aannemen, in hem Meester Jezus Christus herken-

nen, en/of de profeten Mozes en Mohammed, Krishna, Boed-

dha, Zarathoestra? Hoe komt het dat we in en door de woor-

den van onze Meester ons eigen verlangen zien groeien naar

meer nabijheid, nabijheid van Dat Wat geen Naam heeft? En

hoe komt het dat het beeld van onze Meester verinnerlijkt,

abstracter wordt, maar toch altijd bij ons blijft?

Het is niet gemakkelijk op al deze vragen te antwoorden,

maar in de vraag ligt het antwoord eigenlijk besloten. Het

aangeraakt zijn in een diep verlangen thuis te zijn in het be-

staan. Niet alleen het bestaan hier, op dat wat wij aarde noe-

men, maar ook het bestaan hiervoor, en hierna. En bij verdie-

ping in het goddelijke ideaal van Hazrat Inayat Khan kan een

zoekende de lijn van zijn eigen ontstaan herkennen, en bij

voorbeeld een tekst leren begrijpen uit het Thomas-Evangelie:

”Wordt voorbijgangers”, leren in-zien, als een boek van het

Ene Leven dat zich in ons openbaart. En het is dit geopenbaar-

de verlangen dat een mens kan aanzetten tot een zoektocht.

Het is door dit geopenbaarde verlangen in een mens dat zich

veranderingen voordoen in het wezen van iemand, en daaruit

voortvloeiend, ook veranderingen in zijn ‘gaan en staan’.

Soefisme, een soefi-orde en de Soefi Boodschap
Feitelijk moeten we onderscheid maken tussen drie dingen:

Soefisme, de Soefi-Boodschap eneen soefi-orde. Soefisme is

de bron van wijsheid, die aan het begin van de mensheid is ge-

schonken en kent geen stichter. God Zelf is die bron. Een soe-

fi-orde is een esotherische school en geeft een methode om uit

die bron te putten en de weg van wijsheid te volgen. De Soefi-

Boodschap, wordt steeds opnieuw gegeven, wanneer – zoals

Heer Krishna zegt – dharma in verval is. Nu is de Soefi-Orde

van Hazrat Inayat Khan gekozen als drager van een nieuwe

impuls. Daarbij is het in dit geval zo, dat de boodschapper

(Inayat Khan) op de achtergrond moest treden. De mensheid

wordt nu in staat geacht ‘de Boodschap’ en de ‘boodschapper’

in zichzelf te herkennen. Het soefisme is niet van Hazrat Inay-

at Khan. Wel kunnen we spreken van zijn universele soefi-

boodschap.
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blijf in het Westen ingespannen de mens uit dit deel van de

wereld te begrijpen, te doorvoelen; en werd het Universele

soefisme geboren. Vanuit die traditie is dit boek tot  stand ge-

komen, zoals elk boek dat door de nauwkeurige notities van

leerlingen en omstanders tot stand kwam; die de woorden van

wijsheid, licht en hoop bundelden en voor toekomstige gene-

raties bewaarden.

Men hoeft echter geen volgeling, leerling te zijn om te er-

varen wat Murshid Inayat naar voren brengt. Het vraagt enkel

een openheid van hart en geest, vanuit welke geloofsovertui-

ging men het Goddelijk Ideaal van Hazrat Inayat Khan ook zal

benaderen. Daarom zal het boek door eenieder gelezen kunnen

worden, en eenieder zal er iets in vinden. Terzijde zij dan nog

opgemerkt, dat het voorgaande geldt voor elk boek van Mur-

shid Inayat Khan. Want het doel van Murshid Inayats komst

naar het Westen, in 1910, was het bevorderen van de Eenheid

tussen Oost en West. Niet een veruiterlijkte Eenheid, maar

vooral een innerlijke Eenheid. Niet alleen tussen Oost en

West, maar ook tussen Noord en Zuid, voor wie bekend is met

de symbolische betekenissen van de vier windrichtingen. Het

uiterlijke met het innerlijke te verbinden en het innerlijke met

het uiterlijke in en door alle richtingen.

In “De Ziel, vanwaar, waarheen?” is een serie lezingen op-

genomen, die gehouden werden door Hazrat Inayat Khan in

Suresnes, bij Parijs, tijdens de Internationale Zomerschool van

de Soefibeweging in 1923. Deze lezingen werden voor het

eerst uitgegeven in 1924. De hedendaagse uitgave bevat een

nagenoeg originele tekst van zijn lezingen. Nagenoeg, omdat

het een vertaling uit het Engels betreft. Maar voor wie enigs-

zins bekend is met het gedachtegoed van Murshid Inayat

Khan, of voor wie eerder de Engelse uitgave gelezen heeft, zal

dit boek uiterst helder spreken van zijn innerlijke rijkdom en

kennis. En voor wie hiermee nog niet bekend is, kan het een

welkome aanvulling blijken. Een reis door zijn eigen wezen,

aan de hand genomen door een van de grootste Universele

soefimystici in deze tijd. Wellicht ten overvloede dient dan

nog te worden gemeld dat de vertalers en bewerkers van zijn

uitspraken vanuit eerbied en liefde voor Murshid Inayat Khan,

en zijn boodschap, hun uiterste best hebben gedaan, de au-

thenticiteit van zijn woorden te bewaren, getuige het woord

vooraf waarin ook verantwoording voor de Nederlandse verta-

ling is opgenomen. Aan het einde van het boek vindt men een

verklarende woordenlijst. Ten slotte wil de recensente dan nog

opmerken dat zij een ieder uitnodigt van het boek kennis te

nemen, die ook maar enigszins het verlangen in zichzelf her-

kent zijn of haar eigen oorsprong te bevatten, deze te ervaren,

en op deze wijze zijn of haar bestaan te verwezenlijken en te

vervolmaken. “Maak God tot realiteit en Hij zal jou tot

waarheid maken”.

“Zielen zijn de stralen van deze Zon, die in het Sanskriet

Brahma wordt genoemd. Het is de aard van de straal om zich

uit te strekken en terug te trekken, te verschijnen en te verdwij-

nen.”

“Als we het licht en de vlammen bestuderen, zien we dat niet

alle stralen even ver reiken: sommige gaan heel ver, andere

blijven heel dicht bij de vlam. Iedere straal, groot of klein,

heeft een verschillend bereik.”

“De ziel is een straal van de zon, die de oneindige Geest is.

De straal is een actie van de zon die zelf straal is. Zij manifes-

teert zich en keert terug, precies zoals de mens inademt en uit-

ademt.”

II - Inayat Khan: Gezondheid van

lichaam en geest, soefi-leringen.

Nederlandse vertaling uit het

Engels van “The art of being”.

Uitgeverij Panta Rhei, 2010,

ISBN 978.90.8840.051.3. (€17,50).

“Net zoals er een geneesmiddel

is voor iedere ziekte, zo is er

wederopbouw na iedere ramp.

Iedere moeite die gedaan wordt,

in welke vorm of hoe gering

ook, voor wederopbouw of voor

het verbeteren van omstandig-

heden is de moeite waard, maar

wat wij het meest nodig hebben,

is het begrijpen van die religie

van religies, en die filosofie van filosofieën die zelfkennis is.

Wij zullen het uiterlijke leven niet begrijpen als wij onszelf niet

begrijpen. Het is de kennis van het zelf die kennis van de we-

reld geeft”.

Zo begint het eerste hoofdstuk over gezondheid, uitgaande

van een voor hem zo geliefd thema ‘muziek’. “Orde is mu-

ziek”, zegt hij, “want waar ritme, regelmaat en samenwerking

zijn, daar is harmonie, daar is sympathie.” Volgens Hazrat

Inayat Khan hangt de gezondheid van lichaam en geest voor-

namelijk af van hoeverre men harmonie bewaren kan.

Ging de vorige ‘boekbespreking’ over de Ziel, ook hier

vinden we de ziel terug in zijn uitspraak: “Geen ontwikkeling,

in wat voor richting ook, zal een mens die bevrediging geven

waar zijn ziel naar verlangt, behalve deze kunst, die de kunst

van het leven is, de kunst van het zijn, die het streven is van

zijn ziel.”

En: “Het enige wat mogelijk is, en het enige wat nodig is,

om de wederopbouw van de wereld te dienen, is de kunst van

het zijn, de levenskunst te leren, voor onszelf, en om zelf een

voorbeeld te zijn, voordat we proberen de mensheid te dienen.”

Dit boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel “Gezond-

heid en orde van lichaam en geest” zet helder uiteen hoe wij

onze geestelijke en lichamelijke gezondheid kunnen verbete-

ren. Levenskunst is iets wat wij vergeten zijn, maar waar onze

ziel naar verlangt. Dat het levenskunstenaar-zijn van ons

vraagt boven de partijen uit te stijgen, ons niet te mengen of

laten uitnodigen in een strijd, of ons onder de voet laten lopen

door het tumult van de wereld, waarin wij ons elke dag bege-

ven, mag duidelijk zijn. Maar kunnen wij een dergelijke le-

venshouding aanleren? En zo ja, hoe? Murshid Inayat stelt ons

de vraag wat de definitie van het leven is. En ook erkent hij de

moeilijkheden die een spiritueel mens te midden van al dat tu-

mult te verwerken krijgt. Stap voor stap maakt hij ons duide-
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Ten tweede onze innerlijke stem of leiding, dus dat we het al-

len innerlijk wel weten dat we niet bedoeld zijn voor moord en

doodslag of andere vormen van (zelf)destructie, ook al kunnen

we enige tijd in de greep zijn van verharding en haat. Gnosis,

het innerlijk weten of de wijsheid van het hart zijn in deze

niettemin sterker dan zo’n verharding volgens hem.

In de derde plaats noemt Stufkens de oude wijsheidstradi-

ties die alle wijzen op het belang ego en ook materialisme en

geweld te overstijgen, de haat achter zich te laten en de liefde

te doen groeien, mede ook in de vorm van geweldloos

samenleven.

Zelf de liefde zijn om haar naar je toe te halen
Niet dat dat laatste altijd lukte of lukt, maar dat neemt niet

weg dat we via de kracht van de hoop de fakkel van de liefde

brandende kunnen houden, ook via een omkering van waarden

in de samenleving. Te meer nu moderne neurologen de

psychologische kracht van het hartcentrum hebben ontdekt,

waarbij een bewogen hart neurotransmitters produceert en zou

doorzenden naar het brein, waar de bewogenheid zich vertaalt

in bewustzijn. Het hartbewustzijn zou hoe dan ook een enorm

potentieel hebben en daarmee ook de liefde, omdat het hart de

liefde genereert. En verder ook omdat het universum via het

veld, zoals wetenschappers menen, meer op onze gevoelsui-

tingen reageren dan op woorden en gedachten. Als je bijvoor-

beeld bidt om meer liefde, doe dat dan niet in wanhoop, is het

advies, want dit wordt teruggespiegeld.

Maar de les is vooral dat we de liefde al in ons hebben en

dat als je liefde wilt, je die beter te voorschijn kunt halen, dus

zelf gevoelens van liefde kunt genereren, kortom ‘de liefde

zijn, om haar naar je toe te halen’. En dat geldt ook als je je in-

zet voor een betere wereld. Dus dat je via liefde, om met

Gandhi te spreken, zelf ‘de verandering bent, die je voorstaat

in de wereld.’ Spiritualiteit, dus onze ervaring met het godde-

lijke, ons spirituele pad, kan ons daarbij helpen. Ook om ons

hart meer open te stellen, om onze vervelende ervaringen in

het leven te overwinnen of dapper te doorstaan en vooral om

onze diepe essentie, dus de Liefde, aan te boren, wat ons leven

kan bezielen en elan kan geven. Ook via het zegenen van

vrienden, tegenspelers en de wereld.

Ziedaar de grote kracht van liefde en mededogen als een

mogelijk vernieuwend bewustzijn voor de tijd van vandaag.
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In memoriam Henryk Gorecki

De Poolse componist Henryk Gorecki is op 76-jarige leeftijd overleden.

Gorecki leed aan een slepende ziekte. Hij werd wereldberoemd met

zijn Derde Symfonie, bijgenaamd de ‘Symfonie der Treurliederen’, in

juni van dit jaar nog uitgevoerd in de NTR Zaterdagmatinee. De cd

ging destijds als warme broodjes over de toonbank en werd vooral

door jongeren gekocht. Ook op mij maakte deze symfonie destijds die-

pe indruk en veroorzaakt nog steeds kippenvel.Zie cd. Gorecki: Symp-

hony no 3 / Zinman, Upshaw, London Sinfonietta. Uitgebracht door No-

nesuch. Voor mij is dat nog steeds de mooiste opname! Gorecki was

nog bezig aan een Vierde Symfonie, in opdracht van onder meer de

NTR Zaterdagmatinee, maar dat werk is nooit voltooid.

Górecki werd beschouwd als een muzikale zonderling, die met zijn

eenvoudige muziektaal en zijn religieuze composities een groot pu-

bliek vond.

Arvo Pärt 75 jaar

Dit jaar werd Arvo Pärt 75 jaar. Ook zo’n bijzondere componist. Voor

Sony Classical aanleiding tot de nieuwe cd “Cantique. ”

Deze Estse componist van minimalistische meditatieve muziek, is

diepgelovig Russisch-orthodox. Zijn muziek is veel gebruikt in tiental-

len animatiefilms, documentaires, docudrama’s en speelfilms: weidse

landschappen, woeste wolkenluchten, peinzende blikken. Zulke film-

beelden gaan maar al te vaak gepaard met de minimalistische muziek

van deze bijzondere componist, die de Sovjet-Unie ooit als vluchteling

verliet. De muziek van Arvo Pärt is religieus en verstild, minimalistisch

en zachtzinnig, sober en hypnotiserend en heeft eveneens dat kippen-

veleffect. In het filmpje Auftakt bij de dvd Arvo Pärt: 24 Preludes For a

Fugue (2005) zegt hij: “Ik heb ontdekt dat het genoeg is wanneer een

enkele noot mooi wordt gespeeld. Deze ene noot, of een enkel geluid,

of een moment van stilte, biedt mij troost. Ik werk met zeer weinig ele-

menten - met één stem, twee stemmen. Ik bouw met primitieve materi-

alen - met de drieklank, met één specifieke tonaliteit. De drie noten van

de drieklank lijken op bellen en daarom noem ik het tintinnabuli.

In verband met de viering van zijn 75e verjaardag, kwam Sony

Classical met de cd Cantique, waarop Jarvi het Rundfunk Sinfonie-

Orchester Berlin en het RIAS Kammerchor leidt. Deze schitterende cd

bevat behalve Cantique, ook de Derde Symfonie plus de wereldpre-

mière van zijn Stabat Mater en Cantique des Degres (voor koor en

strijkorkest). De Derde Symfonie behoort tot de grote symfonische

meesterwerken van de late 20e eeuw.

Deze cd is een must voor mensen die deze bijzondere componist

willen leren kennen en geeft een mooi beeld van diens oeuvre .

* * *
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blijf in het Westen ingespannen de mens uit dit deel van de

wereld te begrijpen, te doorvoelen; en werd het Universele

soefisme geboren. Vanuit die traditie is dit boek tot  stand ge-

komen, zoals elk boek dat door de nauwkeurige notities van

leerlingen en omstanders tot stand kwam; die de woorden van

wijsheid, licht en hoop bundelden en voor toekomstige gene-

raties bewaarden.

Men hoeft echter geen volgeling, leerling te zijn om te er-

varen wat Murshid Inayat naar voren brengt. Het vraagt enkel

een openheid van hart en geest, vanuit welke geloofsovertui-

ging men het Goddelijk Ideaal van Hazrat Inayat Khan ook zal

benaderen. Daarom zal het boek door eenieder gelezen kunnen

worden, en eenieder zal er iets in vinden. Terzijde zij dan nog

opgemerkt, dat het voorgaande geldt voor elk boek van Mur-

shid Inayat Khan. Want het doel van Murshid Inayats komst

naar het Westen, in 1910, was het bevorderen van de Eenheid

tussen Oost en West. Niet een veruiterlijkte Eenheid, maar

vooral een innerlijke Eenheid. Niet alleen tussen Oost en

West, maar ook tussen Noord en Zuid, voor wie bekend is met

de symbolische betekenissen van de vier windrichtingen. Het

uiterlijke met het innerlijke te verbinden en het innerlijke met

het uiterlijke in en door alle richtingen.

In “De Ziel, vanwaar, waarheen?” is een serie lezingen op-

genomen, die gehouden werden door Hazrat Inayat Khan in

Suresnes, bij Parijs, tijdens de Internationale Zomerschool van

de Soefibeweging in 1923. Deze lezingen werden voor het

eerst uitgegeven in 1924. De hedendaagse uitgave bevat een

nagenoeg originele tekst van zijn lezingen. Nagenoeg, omdat

het een vertaling uit het Engels betreft. Maar voor wie enigs-

zins bekend is met het gedachtegoed van Murshid Inayat

Khan, of voor wie eerder de Engelse uitgave gelezen heeft, zal

dit boek uiterst helder spreken van zijn innerlijke rijkdom en

kennis. En voor wie hiermee nog niet bekend is, kan het een

welkome aanvulling blijken. Een reis door zijn eigen wezen,

aan de hand genomen door een van de grootste Universele

soefimystici in deze tijd. Wellicht ten overvloede dient dan

nog te worden gemeld dat de vertalers en bewerkers van zijn

uitspraken vanuit eerbied en liefde voor Murshid Inayat Khan,

en zijn boodschap, hun uiterste best hebben gedaan, de au-

thenticiteit van zijn woorden te bewaren, getuige het woord

vooraf waarin ook verantwoording voor de Nederlandse verta-

ling is opgenomen. Aan het einde van het boek vindt men een

verklarende woordenlijst. Ten slotte wil de recensente dan nog

opmerken dat zij een ieder uitnodigt van het boek kennis te

nemen, die ook maar enigszins het verlangen in zichzelf her-

kent zijn of haar eigen oorsprong te bevatten, deze te ervaren,

en op deze wijze zijn of haar bestaan te verwezenlijken en te

vervolmaken. “Maak God tot realiteit en Hij zal jou tot

waarheid maken”.

“Zielen zijn de stralen van deze Zon, die in het Sanskriet

Brahma wordt genoemd. Het is de aard van de straal om zich

uit te strekken en terug te trekken, te verschijnen en te verdwij-

nen.”

“Als we het licht en de vlammen bestuderen, zien we dat niet

alle stralen even ver reiken: sommige gaan heel ver, andere

blijven heel dicht bij de vlam. Iedere straal, groot of klein,

heeft een verschillend bereik.”

“De ziel is een straal van de zon, die de oneindige Geest is.

De straal is een actie van de zon die zelf straal is. Zij manifes-

teert zich en keert terug, precies zoals de mens inademt en uit-

ademt.”

II - Inayat Khan: Gezondheid van

lichaam en geest, soefi-leringen.

Nederlandse vertaling uit het

Engels van “The art of being”.

Uitgeverij Panta Rhei, 2010,

ISBN 978.90.8840.051.3. (€17,50).

“Net zoals er een geneesmiddel

is voor iedere ziekte, zo is er

wederopbouw na iedere ramp.

Iedere moeite die gedaan wordt,

in welke vorm of hoe gering

ook, voor wederopbouw of voor

het verbeteren van omstandig-

heden is de moeite waard, maar

wat wij het meest nodig hebben,

is het begrijpen van die religie

van religies, en die filosofie van filosofieën die zelfkennis is.

Wij zullen het uiterlijke leven niet begrijpen als wij onszelf niet

begrijpen. Het is de kennis van het zelf die kennis van de we-

reld geeft”.

Zo begint het eerste hoofdstuk over gezondheid, uitgaande

van een voor hem zo geliefd thema ‘muziek’. “Orde is mu-

ziek”, zegt hij, “want waar ritme, regelmaat en samenwerking

zijn, daar is harmonie, daar is sympathie.” Volgens Hazrat

Inayat Khan hangt de gezondheid van lichaam en geest voor-

namelijk af van hoeverre men harmonie bewaren kan.

Ging de vorige ‘boekbespreking’ over de Ziel, ook hier

vinden we de ziel terug in zijn uitspraak: “Geen ontwikkeling,

in wat voor richting ook, zal een mens die bevrediging geven

waar zijn ziel naar verlangt, behalve deze kunst, die de kunst

van het leven is, de kunst van het zijn, die het streven is van

zijn ziel.”

En: “Het enige wat mogelijk is, en het enige wat nodig is,

om de wederopbouw van de wereld te dienen, is de kunst van

het zijn, de levenskunst te leren, voor onszelf, en om zelf een

voorbeeld te zijn, voordat we proberen de mensheid te dienen.”

Dit boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel “Gezond-

heid en orde van lichaam en geest” zet helder uiteen hoe wij

onze geestelijke en lichamelijke gezondheid kunnen verbete-

ren. Levenskunst is iets wat wij vergeten zijn, maar waar onze

ziel naar verlangt. Dat het levenskunstenaar-zijn van ons

vraagt boven de partijen uit te stijgen, ons niet te mengen of

laten uitnodigen in een strijd, of ons onder de voet laten lopen

door het tumult van de wereld, waarin wij ons elke dag bege-

ven, mag duidelijk zijn. Maar kunnen wij een dergelijke le-

venshouding aanleren? En zo ja, hoe? Murshid Inayat stelt ons

de vraag wat de definitie van het leven is. En ook erkent hij de

moeilijkheden die een spiritueel mens te midden van al dat tu-

mult te verwerken krijgt. Stap voor stap maakt hij ons duide-
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Ten tweede onze innerlijke stem of leiding, dus dat we het al-

len innerlijk wel weten dat we niet bedoeld zijn voor moord en

doodslag of andere vormen van (zelf)destructie, ook al kunnen

we enige tijd in de greep zijn van verharding en haat. Gnosis,

het innerlijk weten of de wijsheid van het hart zijn in deze

niettemin sterker dan zo’n verharding volgens hem.

In de derde plaats noemt Stufkens de oude wijsheidstradi-

ties die alle wijzen op het belang ego en ook materialisme en

geweld te overstijgen, de haat achter zich te laten en de liefde

te doen groeien, mede ook in de vorm van geweldloos

samenleven.

Zelf de liefde zijn om haar naar je toe te halen
Niet dat dat laatste altijd lukte of lukt, maar dat neemt niet

weg dat we via de kracht van de hoop de fakkel van de liefde

brandende kunnen houden, ook via een omkering van waarden

in de samenleving. Te meer nu moderne neurologen de

psychologische kracht van het hartcentrum hebben ontdekt,

waarbij een bewogen hart neurotransmitters produceert en zou

doorzenden naar het brein, waar de bewogenheid zich vertaalt

in bewustzijn. Het hartbewustzijn zou hoe dan ook een enorm

potentieel hebben en daarmee ook de liefde, omdat het hart de

liefde genereert. En verder ook omdat het universum via het

veld, zoals wetenschappers menen, meer op onze gevoelsui-

tingen reageren dan op woorden en gedachten. Als je bijvoor-

beeld bidt om meer liefde, doe dat dan niet in wanhoop, is het

advies, want dit wordt teruggespiegeld.

Maar de les is vooral dat we de liefde al in ons hebben en

dat als je liefde wilt, je die beter te voorschijn kunt halen, dus

zelf gevoelens van liefde kunt genereren, kortom ‘de liefde

zijn, om haar naar je toe te halen’. En dat geldt ook als je je in-

zet voor een betere wereld. Dus dat je via liefde, om met

Gandhi te spreken, zelf ‘de verandering bent, die je voorstaat

in de wereld.’ Spiritualiteit, dus onze ervaring met het godde-

lijke, ons spirituele pad, kan ons daarbij helpen. Ook om ons

hart meer open te stellen, om onze vervelende ervaringen in

het leven te overwinnen of dapper te doorstaan en vooral om

onze diepe essentie, dus de Liefde, aan te boren, wat ons leven

kan bezielen en elan kan geven. Ook via het zegenen van

vrienden, tegenspelers en de wereld.

Ziedaar de grote kracht van liefde en mededogen als een

mogelijk vernieuwend bewustzijn voor de tijd van vandaag.

Lezing 19 juli 2010 in ‘Het Bergkristal’

Dr. Hans Feddema is antropo-

loog, publicist, vredesactivist

en bestuurslid van

“De Linker Wang”.

Licht op componisten en hun werken

Aat (Lambèrt) de Kwant

In memoriam Henryk Gorecki

De Poolse componist Henryk Gorecki is op 76-jarige leeftijd overleden.

Gorecki leed aan een slepende ziekte. Hij werd wereldberoemd met

zijn Derde Symfonie, bijgenaamd de ‘Symfonie der Treurliederen’, in

juni van dit jaar nog uitgevoerd in de NTR Zaterdagmatinee. De cd

ging destijds als warme broodjes over de toonbank en werd vooral

door jongeren gekocht. Ook op mij maakte deze symfonie destijds die-

pe indruk en veroorzaakt nog steeds kippenvel.Zie cd. Gorecki: Symp-

hony no 3 / Zinman, Upshaw, London Sinfonietta. Uitgebracht door No-

nesuch. Voor mij is dat nog steeds de mooiste opname! Gorecki was

nog bezig aan een Vierde Symfonie, in opdracht van onder meer de

NTR Zaterdagmatinee, maar dat werk is nooit voltooid.

Górecki werd beschouwd als een muzikale zonderling, die met zijn

eenvoudige muziektaal en zijn religieuze composities een groot pu-

bliek vond.

Arvo Pärt 75 jaar

Dit jaar werd Arvo Pärt 75 jaar. Ook zo’n bijzondere componist. Voor

Sony Classical aanleiding tot de nieuwe cd “Cantique. ”

Deze Estse componist van minimalistische meditatieve muziek, is

diepgelovig Russisch-orthodox. Zijn muziek is veel gebruikt in tiental-

len animatiefilms, documentaires, docudrama’s en speelfilms: weidse

landschappen, woeste wolkenluchten, peinzende blikken. Zulke film-

beelden gaan maar al te vaak gepaard met de minimalistische muziek

van deze bijzondere componist, die de Sovjet-Unie ooit als vluchteling

verliet. De muziek van Arvo Pärt is religieus en verstild, minimalistisch

en zachtzinnig, sober en hypnotiserend en heeft eveneens dat kippen-

veleffect. In het filmpje Auftakt bij de dvd Arvo Pärt: 24 Preludes For a

Fugue (2005) zegt hij: “Ik heb ontdekt dat het genoeg is wanneer een

enkele noot mooi wordt gespeeld. Deze ene noot, of een enkel geluid,

of een moment van stilte, biedt mij troost. Ik werk met zeer weinig ele-

menten - met één stem, twee stemmen. Ik bouw met primitieve materi-

alen - met de drieklank, met één specifieke tonaliteit. De drie noten van

de drieklank lijken op bellen en daarom noem ik het tintinnabuli.

In verband met de viering van zijn 75e verjaardag, kwam Sony

Classical met de cd Cantique, waarop Jarvi het Rundfunk Sinfonie-

Orchester Berlin en het RIAS Kammerchor leidt. Deze schitterende cd

bevat behalve Cantique, ook de Derde Symfonie plus de wereldpre-

mière van zijn Stabat Mater en Cantique des Degres (voor koor en

strijkorkest). De Derde Symfonie behoort tot de grote symfonische

meesterwerken van de late 20e eeuw.

Deze cd is een must voor mensen die deze bijzondere componist

willen leren kennen en geeft een mooi beeld van diens oeuvre .

* * *
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De Bijbel als Breinbreker

Johan Pameijer

Sloeg Kaïn zijn broeder Abel werkelijk dood om vervolgens naar een ander land te vluchten? Wie was Abraham, die zelfs bereid

was zijn geliefde zoon te offeren op bevel van God? En was het manna dat uit de hemel regende echt het reddende brood? Dui-

zenden vragen borrelen omhoog bij het lezen van het kleurrijke verhalenboek dat “Bijbel” heet. Is die Bijbel het geschiedenis-

boek waar men het voor houdt, of is het een geniaal samenraapsel van exotische fantasieën?

Op de zondagsschool begon ik al te twijfelen. Twaalf jaar was

ik en ik kon niet geloven dat zowel Lukas als Matteus het juis-

te geboorteverhaal vertelden. Het kon niet anders of een van

de twee sprak niet de waarheid. Of logen ze allebei? Voor mij

was het een goede aanleiding om de zondagsschool de rug toe

te keren en de oude Bijbel links te laten liggen. Er viel een gat

in mijn leven. Tot ik ontdekte dat de magie van de Bijbel ver-

borgen ligt in zijn driedubbele bodem. In de beste mythologi-

sche traditie geeft het boek een gezicht aan de diepste gehei-

menissen van de ziel.

Het moet nu maar eens ronduit worden gezegd. De Bijbel

is een metaforenboek, geschreven door scribenten, vertrouwd

met de oeroude  mysterietradities in de landen rond de Mid-

dellandse Zee. De mythen van Griekenland, Egypte en Israel

waren hen met de paplepel ingegoten. Vertrouwde verhalen

over goden, helden en fabeldieren, over overspel, oorlog en

overwinning, soms vertederend, maar dikwijls gruwelijk, la-

gen op de bodem van hun zielen te wachten op de nieuwe vor-

men, die zij er in hun  vertellingen aan zouden geven.

De grote psycholoog Carl Gustav Jung benoemde ze als ar-

chetypen van het collectieve onbewuste. In zijn analyses van

duizenden dromen bespeurde hij onverwachte overeenkomsten

tussen de beelden van honderden patiënten met de grabbelton

van antieke mythen. Wij koesteren een gemeenschappelijk erf-

goed, dat ons leven en streven ingrijpend beïnvloedt. Maar er

gebeurde iets zeer ongewensts. De uit politieke motivatie ge-

stichte Kerk van Rome rationaliseerde het irrationele. Daarmee

creëerde zij een kloof tussen ziel en lichaam. Voortaan namen

we de mythen voor waar aan, met het gevaar dat twijfel aan hun

waarheid de scheiding met de traditie definitief zou maken.

De twee verenigen
De vondst van de Nag Hammadi-manuscripen kwam precies

op tijd. Plotseling snoven we de geuren op van een vroeg-

christelijke mystiek, die onder het bewind van de machtige

Roomse Kerk vrijwel verloren was geraakt. Met zijn opdracht

de twee weer tot een te verbinden, reikte Jezus zelf ons de

sleutel aan op de mystiek van de bijbelse mythologie.

Wat tijdens de vermeende Exodus uit de hemel regende,

was geen brood, maar behelsde de opdracht om te evolueren

door meer geestelijk voedsel tot zich te nemen. De uittocht

zelf is trouwens een metafoor voor een bewustzijnsreis. Toen

de reizigers dreigden te verhongeren, zond God hun het man-

na uit de hemel. Manna, geschreven met de Hebreeuwse let-

ters ‘Mem’ met getalswaarde 40 en de ‘Noen’, getalswaarde

50, vertelt ook de honderden generaties na de Exodus waar het

leven om draait. Het gaan van de 40 naar de 50 is een opwek-

king ons bewust te worden van de zielenreis, die ons voert van

deze stoffelijke wereld, de 40, naar de zielenwereld van de 50.

Wijzelf, kinderen van de 21ste eeuw, leven midden in onze exo-

dus en lijden honger. We schreeuwen om geestelijk brood, om-

dat we diep van binnen verlangen te groeien naar zielsbewust-

zijn. Dat besef geeft de anekdote van het woestijnbrood een ver-

rassende actuele waarde, die nog eens onderstreept wordt door

een beroemde Jezus-spreuk: “Ik ben het levende brood.”

Het Abel-mysterie
Deemoedig toegeven wie wij werkelijk zijn, zou ons sieren.

Wij zijn de Kains, die Abel om zeep helpen en gezamenlijk

vluchten naar het land van het verderfelijke materialisme. De

schaapherder Abel was niemand minder dan de voorafschadu-

wing van onze leermeester Jezus. Overduidelijk blijkt dit uit

de naam Abel, volgens de Hebreeuwse spelling geschreven

met een Alef, 1, een Beth, 2, en een Lamed, 30. Deze veras-

sende getallenreeks vertelt ons dat God (1) zich openbaart in

de dualiteit (2). Op de leeftijd van dertig (30) jaar, zal hij zijn

geheime leer openbaren. Iedereen kent de traditie volgens wel-

ke Jezus op zijn dertigste met zijn openbare lering begon. Na

zijn doop in de Jordaan betrad hij de stoffelijke wereld om ui-

teindelijk ten tweede male door Kaïn te worden gedood. Lange

tijd dreigde hij te worden geofferd op het altaar van zelfzucht.

Uit de fameuze doopscene blijft ons een uitspraak met een

luide klokkengalm boven onze hoofden beieren. Als Johannes

de Doper zegt: “Hij moet groeien, Ik moet minder worden”,

roept hij op ons egoïsme te temperen, ter wille van het geeste-

lijk Zelf dat moet uitdijen om een vreedzame wereld te cre-

ëren, waarin het algemene belang de zelfzucht verdrijft. Jezus

“steeg op” uit het water, een duif daalde op zijn schouder neer

en God benoemde hem tot de mens in wie hij welbehagen had.

Niets van deze gebeurtenissen is historisch. De vogel op de

schouders is een welbekende metafoor uit de Egyptische my-

thologie, terwijl de sprekende God in vele antieke goden een

voorbeeld vond. Jezus’ ‘opstijgen’ verbeeldt een vroegtijdige

verrijzenis uit de benauwenis van rationele en materialistische

vooroordelen. De juistheid van deze uitleg wordt bevestigd

door de evangelist Philippus, die in zijn gnostische evangelie

beweert dat de verrijzenis al tijdens het leven kan plaatsvin-

den, want als je wacht tot na de lichamelijke dood, heb je

helemaal niets en sta je met lege handen.

De wateren
Het Nieuwe Testament fladdert als een duif neer op de schou-

ders van het oude, als Jezus zich Meester toont over de wate-

ren. Terwijl een overmoedige Petrus evenals zijn Meester pro-

beert over het wateroppervlak te wandelen, zinkt hij hulpeloos

in de golven weg, terwijl Jezus triomfantelijk nadert. Zijn
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De Ziel, Vanwaar, Waarheen?

Boekbesprekingen in artikelvorm door Rachel Sonius

I - Inayat Khan: De Ziel, Vanwaar, waarheen? Uit het Engels ver-

taald door Mevrouw R. Witteveen-de Vries Feyens, echtgenote van

Dr. H.J. Witteveen. Panta Rhei, 2010, ISBN 90.73207.03.7 (€17,50)

Is het mogelijk een boek te ‘bespreken’ waarin, door de woor-

den heen, de geest en het wezen van Hazrat Inayat Khan voel-

baar, bijna tastbaar wordt? Het lijkt welhaast onmogelijk voor

een leerling, want als zij dan al iets bespreekt, bespreekt zij dat

wat zij uit deze oceaan van innerlijke wijsheid destilleert voor

haar eigen innerlijke ontwikkeling. Het lijkt verstandig hem

zoveel mogelijk zelf ‘aan het Woord’ te laten.

Het Goddelijk Ideaal van Hazrat Inayat Khan kent geen

regels, wel aanbevelingen, getuige deze uitspraak: ”Het pad

van ieder mens is voor hemzelf. Laat hem zijn eigen verlan-

gens vervullen, zodat hij op die manier in staat zal zijn er bo-

venuit te stijgen, naar het eeuwige doel.”

“De ziel kent geboorte noch dood, begin noch einde.

Zonde kan haar niet raken, noch kan deugd haar in verruk-

king brengen.

Wijsheid kan haar niet doen opengaan, noch kan onwetend-

heid haar verduisteren.

Zij is altijd geweest, en zij zal altijd zijn.

Zij is het wezen zelf van de mens,

al het andere is haar bedekking, zoals een lamp over het licht.

De ontplooiing van de ziel komt vanuit haar eigen kracht

en wordt voleindigd, wanneer zij de banden met de lagere ge-

bieden doorbreekt.

Zij is vrij van nature en ziet uit naar vrijheid gedurende haar

gevangenschap.

Al ’s werelds heilige wezens werden heilig door de ziel te be-

vrijden,

want de vrijheid van de ziel is het enige doel in het leven.

Hazrat Inayat Khan, Metaphysics

Het zal bij een poging blijven iets van Murshid Inayats ge-

dachtegoed weer te geven, omdat de woorden een innerlijke

ervaring oproepen die zich niet snel opnieuw in woorden laat

uitdrukken.

De bedoeling van de lezingen, opgetekend tot het uiteinde-

lijke ontstaan van dit boek over de Ziel, is en was om ons tot

hulp te zijn in het begrijpen wie wij zijn, wat de oorsprong is

van ons leven, en wat er met ons gaat gebeuren na ons bestaan

hier. Het doel vinden we terug in het voorgaande gedicht. Het

bevrijden van de Ziel. Dat je daarvoor niet eerst hoeft te ster-

ven, wordt steeds duidelijker, als Hazrat Inayat Khan ons mee-

neemt op de reis van de Ziel, die begint bij het Allereerste Be-

gin, voorafgaande aan de manifestatie, de essentie van het

ZIJN, het waarlijk bestaande.

“De Goddelijke Geest wordt door de mystici van alle tij-

den gekend als de zon en daarom staat in alle oude mystieke

symboliek de zon afgebeeld als een voorstelling van God.

Deze voorstelling ondersteunt het inzicht in de metafysica.

Deze zon is dat aspect van de absolute (onbeperkte) God,

waarin Hij zich begint te manifesteren en Zijn eerste stap op

weg naar manifestatie is samentrekking, die samentrekking die

in alle levende wezens en alle dingen is waar te nemen. De

eerste neiging is het verlangen om in te ademen en de tweede

om uit te ademen. Het samentrekken en uitzetten, dat in alle

levensaspecten is waar te nemen, komt van God zelf.”

Zo begint hoofdstuk 1 van het eerste deel: De ziel op weg

naar manifestatie.

Deel 2 handelt over “De manifestatie of de gemanifesteer-

de ziel”, beginnend met de aankomst van de ziel op het fysieke

plan, en deel 3 over “De ziel op weg naar het doel”.

En ook kunnen wij, al lezend, een antwoord vinden op de

vragen die ons bezighouden.

Zo veel boeken over dit onderwerp verschenen al, dat men

zich zou kunnen afvragen of het nodig is ook dit boek te lezen,

te raadplegen. Toch staan in dit boek, aanvullend op elke le-

zing, vragen, gesteld door de toehoorders en beantwoord door

Hazrat Inayat Khan zelf. Vragen die niet alleen leven en leef-

den in de omstanders. Deze omstanders kwamen uit alle ‘gele-

deren’, van ver of dichtbij. Vragen die van alle tijden zijn èn

van alle mensen. Men zal in dit boek dan ook geen voorkeur

voor een geloofsovertuiging vinden. De Boodschap die Murs-

hid Inayat Khan bracht, is een Universele boodschap van Lief-

de, Harmonie en Schoonheid. En stammend uit een islami-

tisch-hindoeïstische omgeving, heeft hij zich tijdens zijn ver-
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De Bijbel als Breinbreker

Johan Pameijer

Sloeg Kaïn zijn broeder Abel werkelijk dood om vervolgens naar een ander land te vluchten? Wie was Abraham, die zelfs bereid

was zijn geliefde zoon te offeren op bevel van God? En was het manna dat uit de hemel regende echt het reddende brood? Dui-

zenden vragen borrelen omhoog bij het lezen van het kleurrijke verhalenboek dat “Bijbel” heet. Is die Bijbel het geschiedenis-

boek waar men het voor houdt, of is het een geniaal samenraapsel van exotische fantasieën?

Op de zondagsschool begon ik al te twijfelen. Twaalf jaar was

ik en ik kon niet geloven dat zowel Lukas als Matteus het juis-

te geboorteverhaal vertelden. Het kon niet anders of een van

de twee sprak niet de waarheid. Of logen ze allebei? Voor mij

was het een goede aanleiding om de zondagsschool de rug toe

te keren en de oude Bijbel links te laten liggen. Er viel een gat

in mijn leven. Tot ik ontdekte dat de magie van de Bijbel ver-

borgen ligt in zijn driedubbele bodem. In de beste mythologi-

sche traditie geeft het boek een gezicht aan de diepste gehei-

menissen van de ziel.

Het moet nu maar eens ronduit worden gezegd. De Bijbel

is een metaforenboek, geschreven door scribenten, vertrouwd

met de oeroude  mysterietradities in de landen rond de Mid-

dellandse Zee. De mythen van Griekenland, Egypte en Israel

waren hen met de paplepel ingegoten. Vertrouwde verhalen

over goden, helden en fabeldieren, over overspel, oorlog en

overwinning, soms vertederend, maar dikwijls gruwelijk, la-

gen op de bodem van hun zielen te wachten op de nieuwe vor-

men, die zij er in hun  vertellingen aan zouden geven.

De grote psycholoog Carl Gustav Jung benoemde ze als ar-

chetypen van het collectieve onbewuste. In zijn analyses van

duizenden dromen bespeurde hij onverwachte overeenkomsten

tussen de beelden van honderden patiënten met de grabbelton

van antieke mythen. Wij koesteren een gemeenschappelijk erf-

goed, dat ons leven en streven ingrijpend beïnvloedt. Maar er

gebeurde iets zeer ongewensts. De uit politieke motivatie ge-

stichte Kerk van Rome rationaliseerde het irrationele. Daarmee

creëerde zij een kloof tussen ziel en lichaam. Voortaan namen

we de mythen voor waar aan, met het gevaar dat twijfel aan hun

waarheid de scheiding met de traditie definitief zou maken.

De twee verenigen
De vondst van de Nag Hammadi-manuscripen kwam precies

op tijd. Plotseling snoven we de geuren op van een vroeg-

christelijke mystiek, die onder het bewind van de machtige

Roomse Kerk vrijwel verloren was geraakt. Met zijn opdracht

de twee weer tot een te verbinden, reikte Jezus zelf ons de

sleutel aan op de mystiek van de bijbelse mythologie.

Wat tijdens de vermeende Exodus uit de hemel regende,

was geen brood, maar behelsde de opdracht om te evolueren

door meer geestelijk voedsel tot zich te nemen. De uittocht

zelf is trouwens een metafoor voor een bewustzijnsreis. Toen

de reizigers dreigden te verhongeren, zond God hun het man-

na uit de hemel. Manna, geschreven met de Hebreeuwse let-

ters ‘Mem’ met getalswaarde 40 en de ‘Noen’, getalswaarde

50, vertelt ook de honderden generaties na de Exodus waar het

leven om draait. Het gaan van de 40 naar de 50 is een opwek-

king ons bewust te worden van de zielenreis, die ons voert van

deze stoffelijke wereld, de 40, naar de zielenwereld van de 50.

Wijzelf, kinderen van de 21ste eeuw, leven midden in onze exo-

dus en lijden honger. We schreeuwen om geestelijk brood, om-

dat we diep van binnen verlangen te groeien naar zielsbewust-

zijn. Dat besef geeft de anekdote van het woestijnbrood een ver-

rassende actuele waarde, die nog eens onderstreept wordt door

een beroemde Jezus-spreuk: “Ik ben het levende brood.”

Het Abel-mysterie
Deemoedig toegeven wie wij werkelijk zijn, zou ons sieren.

Wij zijn de Kains, die Abel om zeep helpen en gezamenlijk

vluchten naar het land van het verderfelijke materialisme. De

schaapherder Abel was niemand minder dan de voorafschadu-

wing van onze leermeester Jezus. Overduidelijk blijkt dit uit

de naam Abel, volgens de Hebreeuwse spelling geschreven

met een Alef, 1, een Beth, 2, en een Lamed, 30. Deze veras-

sende getallenreeks vertelt ons dat God (1) zich openbaart in

de dualiteit (2). Op de leeftijd van dertig (30) jaar, zal hij zijn

geheime leer openbaren. Iedereen kent de traditie volgens wel-

ke Jezus op zijn dertigste met zijn openbare lering begon. Na

zijn doop in de Jordaan betrad hij de stoffelijke wereld om ui-

teindelijk ten tweede male door Kaïn te worden gedood. Lange

tijd dreigde hij te worden geofferd op het altaar van zelfzucht.

Uit de fameuze doopscene blijft ons een uitspraak met een

luide klokkengalm boven onze hoofden beieren. Als Johannes

de Doper zegt: “Hij moet groeien, Ik moet minder worden”,

roept hij op ons egoïsme te temperen, ter wille van het geeste-

lijk Zelf dat moet uitdijen om een vreedzame wereld te cre-

ëren, waarin het algemene belang de zelfzucht verdrijft. Jezus

“steeg op” uit het water, een duif daalde op zijn schouder neer

en God benoemde hem tot de mens in wie hij welbehagen had.

Niets van deze gebeurtenissen is historisch. De vogel op de

schouders is een welbekende metafoor uit de Egyptische my-

thologie, terwijl de sprekende God in vele antieke goden een

voorbeeld vond. Jezus’ ‘opstijgen’ verbeeldt een vroegtijdige

verrijzenis uit de benauwenis van rationele en materialistische

vooroordelen. De juistheid van deze uitleg wordt bevestigd

door de evangelist Philippus, die in zijn gnostische evangelie

beweert dat de verrijzenis al tijdens het leven kan plaatsvin-

den, want als je wacht tot na de lichamelijke dood, heb je

helemaal niets en sta je met lege handen.

De wateren
Het Nieuwe Testament fladdert als een duif neer op de schou-

ders van het oude, als Jezus zich Meester toont over de wate-

ren. Terwijl een overmoedige Petrus evenals zijn Meester pro-

beert over het wateroppervlak te wandelen, zinkt hij hulpeloos

in de golven weg, terwijl Jezus triomfantelijk nadert. Zijn
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Is het mogelijk een boek te ‘bespreken’ waarin, door de woor-

den heen, de geest en het wezen van Hazrat Inayat Khan voel-

baar, bijna tastbaar wordt? Het lijkt welhaast onmogelijk voor

een leerling, want als zij dan al iets bespreekt, bespreekt zij dat

wat zij uit deze oceaan van innerlijke wijsheid destilleert voor

haar eigen innerlijke ontwikkeling. Het lijkt verstandig hem

zoveel mogelijk zelf ‘aan het Woord’ te laten.

Het Goddelijk Ideaal van Hazrat Inayat Khan kent geen

regels, wel aanbevelingen, getuige deze uitspraak: ”Het pad

van ieder mens is voor hemzelf. Laat hem zijn eigen verlan-

gens vervullen, zodat hij op die manier in staat zal zijn er bo-

venuit te stijgen, naar het eeuwige doel.”

“De ziel kent geboorte noch dood, begin noch einde.

Zonde kan haar niet raken, noch kan deugd haar in verruk-

king brengen.

Wijsheid kan haar niet doen opengaan, noch kan onwetend-

heid haar verduisteren.

Zij is altijd geweest, en zij zal altijd zijn.

Zij is het wezen zelf van de mens,

al het andere is haar bedekking, zoals een lamp over het licht.

De ontplooiing van de ziel komt vanuit haar eigen kracht

en wordt voleindigd, wanneer zij de banden met de lagere ge-

bieden doorbreekt.

Zij is vrij van nature en ziet uit naar vrijheid gedurende haar

gevangenschap.

Al ’s werelds heilige wezens werden heilig door de ziel te be-

vrijden,

want de vrijheid van de ziel is het enige doel in het leven.

Hazrat Inayat Khan, Metaphysics

Het zal bij een poging blijven iets van Murshid Inayats ge-

dachtegoed weer te geven, omdat de woorden een innerlijke

ervaring oproepen die zich niet snel opnieuw in woorden laat

uitdrukken.

De bedoeling van de lezingen, opgetekend tot het uiteinde-

lijke ontstaan van dit boek over de Ziel, is en was om ons tot

hulp te zijn in het begrijpen wie wij zijn, wat de oorsprong is

van ons leven, en wat er met ons gaat gebeuren na ons bestaan

hier. Het doel vinden we terug in het voorgaande gedicht. Het

bevrijden van de Ziel. Dat je daarvoor niet eerst hoeft te ster-

ven, wordt steeds duidelijker, als Hazrat Inayat Khan ons mee-

neemt op de reis van de Ziel, die begint bij het Allereerste Be-

gin, voorafgaande aan de manifestatie, de essentie van het

ZIJN, het waarlijk bestaande.

“De Goddelijke Geest wordt door de mystici van alle tij-

den gekend als de zon en daarom staat in alle oude mystieke

symboliek de zon afgebeeld als een voorstelling van God.

Deze voorstelling ondersteunt het inzicht in de metafysica.

Deze zon is dat aspect van de absolute (onbeperkte) God,

waarin Hij zich begint te manifesteren en Zijn eerste stap op

weg naar manifestatie is samentrekking, die samentrekking die

in alle levende wezens en alle dingen is waar te nemen. De

eerste neiging is het verlangen om in te ademen en de tweede

om uit te ademen. Het samentrekken en uitzetten, dat in alle

levensaspecten is waar te nemen, komt van God zelf.”

Zo begint hoofdstuk 1 van het eerste deel: De ziel op weg

naar manifestatie.

Deel 2 handelt over “De manifestatie of de gemanifesteer-

de ziel”, beginnend met de aankomst van de ziel op het fysieke

plan, en deel 3 over “De ziel op weg naar het doel”.

En ook kunnen wij, al lezend, een antwoord vinden op de

vragen die ons bezighouden.

Zo veel boeken over dit onderwerp verschenen al, dat men

zich zou kunnen afvragen of het nodig is ook dit boek te lezen,

te raadplegen. Toch staan in dit boek, aanvullend op elke le-

zing, vragen, gesteld door de toehoorders en beantwoord door

Hazrat Inayat Khan zelf. Vragen die niet alleen leven en leef-

den in de omstanders. Deze omstanders kwamen uit alle ‘gele-

deren’, van ver of dichtbij. Vragen die van alle tijden zijn èn

van alle mensen. Men zal in dit boek dan ook geen voorkeur

voor een geloofsovertuiging vinden. De Boodschap die Murs-

hid Inayat Khan bracht, is een Universele boodschap van Lief-

de, Harmonie en Schoonheid. En stammend uit een islami-

tisch-hindoeïstische omgeving, heeft hij zich tijdens zijn ver-
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Als Religie nu weer ‘in’ lijkt dan gaat het om Religiositeit

Hans Feddema

Op symposia over religie krijgt het instituut kerk, moskee en/of synagoge en de relevantie daarvan voor de samenleving helaas

vaak meer aandacht dan religiositeit. Terwijl het daar juist om gaat, als er vandaag de roep klinkt, dat religie ‘weer in is’. Religi-

ositeit is net als mystiek en beleving van rituelen de innerlijke dimensie van religie, zo niet van het hele leven. Ze kan als een

soort zuurdesem een samenleving doortrekken, ook onze seculiere maatschappij, deze als het ware ‘betoveren’, althans meer ma-

gisch of intuïtief maken, kortom iets minder rationeel doen zijn.

De samenleving heeft zowel een heilige als een onheilige, zo

niet demonische component en dan hoef je bij het eerste niet

slechts te denken aan muziek en kunst. Ik denk dat de moder-

ne mens niet meer gelooft in de scheiding tussen het heilige en

het onheilige, maar deze beide ziet als min of meer geïnte-

greerd in de samenleving. Dus dat het goddelijke, zoals Carl

Jung het uitdrukt, ‘goed en kwaad tegelijkertijd’ is en hoe dan

ook niet een moralistische en straffende ‘Heer op afstand’ is,

zoals het christendom vanaf de middeleeuwse theologen

Thomas van Aquino en Albertus Magnus ons helaas wel te

veel heeft voorgehouden.

De moderne mens ziet God of het goddelijke niet meer als

een (louter) buitenwerelds wezen, maar als een Liefdeswezen

dat niet in de laatste plaats tevens sterk aanwezig is als een

kracht in de kosmos en in het aardse leven, dus ook in de

mens. In die perceptie is de tegenstelling religieus en humanis-

tisch gekunsteld en gedateerd, evenals de tegenstelling the-

ïsme en atheïsme. Het humanisme ontstond immers als reactie

op de omstreden wijze waarop religie als instituut invulling

gaf aan religiositeit. En het atheïsme lijkt vooral een reactie op

bovengenoemd buitenwereldlijk godsbeeld.

Belangrijke dimensie
Natuurlijk moet de politiek ‘dealen’ met het instituut kerk,

moskee en synagoge en ook met zowel hun vrijheid als hoe ze

zich gedragen binnen de rechtsorde. Zeker nu populisten pij-

len afvuren op de islam en ook een Kerk in problemen is door

het recent aan het licht gekomen en weerstand oproepende

seksuele misbruik in internaten. Maar die religiositeit is niette-

min een zeer belangrijke dimensie in de samenleving, ja ook

in de politiek, omdat die ons en de samenleving bezielt, ook al

zijn we er ons niet van bewust of wijzen we dat mentaal zelfs

af. Zeker als we ons richten op duurzaamheid, vrede, compas-

sie en interetnische of interreligieuze tolerantie, lijkt die inspi-

ratie bepaald essentieel.

Ik vraag daarom van de politiek en zeker van mijn eigen

partij Groen Links openheid voor de spiritualiteit, zoals religi-

ositeit en mystiek thans vaak heet — de maand november was

er zelfs aan gewijd —; openheid dus voor de alom opkomende

spiritualiteit in de samenleving, die je kunt omschrijven als

een levenshouding, een manier van leven, een leven vanuit de

Bron. Een leven van binnenuit kortom, een leven vanuit onze

kern. Ik denk dat veel mensen en ook politici zich in die nieu-

we spiritualiteit herkennen. Vrij recent WRR-onderzoek

noemde zelfs in Nederland het cijfer van 4 miljoen ‘ongebon-

den spirituelen’. En zoals een onderzoek in Engeland van de

Britse godsdienstsocioloog Paul Heelas aantoonde, komt dit

sterk op in het bedrijfsleven, de zorg, het maatschappelijk

werk, het onderwijs, ja zelfs binnen de muren van de kerk.

Hoe pluriform en ongestructureerd deze ‘ongebonden spiritu-

elen’ ook mogen zijn, ze zien het goddelijke niet meer als een

buitenwereldlijk wezen, maar als geïntegreerd in ons aardse

leven. In de optiek van deze beweging van onderop is het hele

leven - inclusief partijen, die zich niet expliciet beroepen op

religieuze uitgangspunten - min of meer religieus te noemen.

Ik voel dat ook zo.

Het religieuze gebeurt bij wijze van spreken op het station,

als men een oudere laat voor gaan of als bij mensen harmonie,

schoonheid en compassie meer accent krijgen dan jaloezie,

dwang en vernedering, zonder dat ze zich daar op voorstaan.

Postmoderne spiritualiteit
Een aparte christelijke politieke partij oprichten, zoals ik dat in

de PPR-tijd — toen wij nog volop een zuilensamenleving wa-

ren — (mede) deed met de Evangelische Volkspartij van frac-

tievoorzitter Cathy Ubels, zou ik nu dan ook niet meer doen.

De visie, dat het hele leven religieus is, is ook voor mijzelf

natuurlijk even wennen, maar dat is wellicht zeker het geval

voor hen, die menen dat alles louter materie is en eveneens

voor vele ‘traditionelen’ in kerk, moskee en synagoge. Maar

voor de politiek is het negeren van de postmoderne spirituali-

teit of de nieuwe spirituele bewustwording van vandaag, laat

staan erop neerkijken, het laatste wat zij zou moeten doen. Ze

kunnen elkaar zeer bevruchten en zo de huidige polarisatie

helpen te doen plaats maken voor meer bezieling in de samen-

leving en voor een geïnspireerde politiek, gericht op onder

meer verbinding en duurzaamheid.

Dr. Hans Feddema is antro-

poloog, publicist en bestuurslid

van De Linker Wang.

Dit artikel is mede geschre-

ven naar aanleiding van de

Conferentie Religie en Politiek

van GroenLinks en De Linker

Wang, op zaterdag 9 oktober

jl. in de Jacobikerk te Utrecht.
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wandeling over het water is in een stoffelijk milieu niet te imi-

teren, eenvoudig omdat het lopen-over-het-water een metafoor

is voor het meesterschap in de ziel.

In de bijbelse mythologie zijn ‘de wateren’ het beeld van de

ziel, het levende reservoir van het onbewuste. Al in de eerste re-

gels van Genesis zweeft God over de wateren en maakt daarmee

de eerste conceptie zichtbaar. Overdrachtelijk symboliseert het

zweven-over-de-wateren het diepe geheim van de seksualiteit.

De mannelijk voorgestelde godheid en de vrouwelijke wateren

creëren met deze daad de schepping in drie fasen. De wateren

spatten uiteen in de ‘wateren boven’ en de ‘wateren beneden’

het uitspansel. Vervolgens verdelen de wateren beneden het uit-

spansel zich in het droge land en de fysieke oceanen. In ware

zin gaat het om de wereldziel (de wateren), die zich versplitst in

de individuele zielen van de mensen. Verderop in de vertel-

lingenreeks raken de putten waarin de wateren worden be-

waard, verstopt door oorlogshandelingen, maar in het Nieuwe

Testament voert de schrijver ons mee naar Samaria. Jezus ont-

moet er een Samaritaanse vrouw, die hem water aanbiedt. Je-

zus weigert, omdat dit water niet zuiver is en hij nodigt de

vrouw (die vijf mannen heeft gehad, terwijl de zesde haar man

niet is) uit om naar Jeruzalem te komen. Daar kan ze het le-

vende water drinken. De leer van Jezus is immers het levende

water en hij, de leermeester, identificeert zich daarmee.

Het zesde zintuig
Zo neemt het verhaal van “de wateren” ons bij de hand op

onze exodus door het leven, onze bewustzijnsreis van dualiteit

naar eenheid. Wij allen, u en ik, gaan schuil in de mysterieuze

gestalte van de Samaritaanse, een inwoonster van het vijande-

lijke land. De vijf mannen die zij had zijn onze vijf bekende

zintuigen, zien, horen, voelen, ruiken en proeven, terwijl ons

zesde zintuig nog niet tot onze normale uitrusting behoort.

Datzelfde thema beheerst het oudtestamentische gevecht

tussen David en Goliath. Drie meter hoog rijst de reus voor de

kleine herdersjongen op, een machtige gestalte, gehuld in een

glimmend harnas. Tegen zoveel overmacht zal de slanke jong-

eman zeker niet bestand zijn. Maar de slimheid van de geest

overwint de domheid van materiële macht. David raapt vijf

gladde steentjes op uit de beek en het vijfde steentje schiet hij

met een katapult in de richting van het onbeschermde derde

oog van de reus. In dat enkele steentje concentreert zich de

verzamelde macht van alle zintuigen en zo komt het zesde zin-

tuig tot leven. Het treft de reus dodelijk.

Zoals het een rechtmatig overwinnaar betaamt, slaat David

hem met zijn eigen zwaard het hoofd af. Het klinkt allemaal

wreed, maar de metafoor vertelt ons dat het rationele onderge-

schikt is aan de spiritualiteit van het hart. In de overwinning

van David op de Filistijn Goliath schuilt het geheim van het

heilige hart van Jezus, een telg uit het geslacht van David.

Het Davidmysterie
Ook deze overlevering hult zich in het geheim van de getallen.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft de historische Jezus totaal

geen band met zijn vermeende voorvader David. In zijn naam

verbergt David namelijk het getal veertien, dat ook het eindge-

tal van de scheppende Elohim is. De veertien komen we al te-

gen in het oude Egypte. Volgens de mythe hakte Seth (het oer-

beeld van Satan) het lichaam van zijn broer Osiris in veertien

stukken en verspreidde die in het water van de Nijl. Isis, de

goddelijke gade van Osiris, besteedde vele jaren aan het verza-

melen van de veertien lichaamsdelen. Uiteindelijk gelukte het

haar Osiris weer te helen en in de vermomming van een vogel,

bedreef ze de liefde met haar echtgenoot. Zo raakte ze zwang-

er van haar zoon Horus. Het beeld van Isis met Horus op

schoot inspireerde de christeljjke iconografen tot het beroemde

beeld van Maria met haar zoon Jezus op schoot. De veertien

geheelde lichaamsdelen van Osiris herhalen zich in de Elohim,

in David en in de incarnatie van de goddelijke Zoon Christus,

die volgens de officiële kerkleer vervolgens na zijn kruisdood

uit die incarnatie verrees. De veertien verwijst naar de zeven

stappen van de incarnatie en de volgende zeven stappen van

de excarnatie. De zeven scheppingsdagen en de zeven tekenen

bij het sterven van Jezus voltooien in hun samenhang het getal

veertien van de incarnatie (de stoffelijke schepping) en de ver-

rijzenis ( de vergeestelijking van de schepping).

De zeven grote gebeurtenissen uit het leven van Jezus (ge-

boorte, doopsel, verheerlijking, kruisdood, opstanding, hemel-

vaart en uitstorting van de heilige geest) bevestigen op niet

mis te verstane wijze de ontvouwing van het zevenvoud in het

proces van vergeestelijking. Het is geen wonder dat het getal

14 het sleutelgetal is op de beide stambomen van Jezus.

Het Jezusmysterie
Rest de vraag naar de identiteit van Jezus. Eeuwenlang was dat

een vraag die je de kop kon kosten. Twijfel is een voortbrengsel

van de tweeheid, de dualiteit waaraan we behoren te ontsnap-

pen. De Kerk creëerde de Zoon van God om daarmee de heel-

heid van Jezus aan te tonen, maar iedereen weet dat Jezus mens

werd en als mens zuchtte onder de dictatuur van de dualiteit.

In de interessante dubbelmetafoor van de twee broodwonde-

ren identificeert hij zichzelf met de twee visjes van mens en god

in een persoon. Terwijl de broden worden verdeeld (zeven bro-

den voor de 4000, waarvan zeven korven met brokken overblij-

ven en vijf broden voor de 5000 met twaalf restkorven) blijven

de visjes onaangeroerd en zelfs verder ongenoemd. Dat is ook

weer zo’n intrigerend cijferraadsel. De 4000-7-7 vertellen ons

dat mensen die zich door het stoffelijke (de 4000) laten inkapse-

len, geen stap verder komen, uitgedrukt in de zeven die zeven

blijven. Maar 5000-5-12 hebben betrekking op mensen die zich

inzetten om geestelijk te groeien (5-12).

De beide visjes figureren op de achtergrond, precies als het

geestelijke bewustzijn in de normale mens in stilte sluimert.

Zij vormen het archetype van het astrologische Vissentijdperk,

terwijl de waterdrager die de zaal van het laatste broedermaal

zal aanwijzen, het naderende Watermantijdperk aankondigt.

Dat is de tijd waarin de Christusmysteriën worden ontsloten

voor steeds grotere groepen mensen.

Die tijd is nu aangebroken. De schellen vallen ons van de

ogen. De mens Jezus, die werd gekruisigd en verrees, groeit

uit tot het Christusarchetype, dat in elk menselijk hartcentrum

verblijf houdt. Aan ons de opgave om ons daarvan bewust te

worden. Denk aan de boodschap van Johannes de Doper: “Hij

moet groeien, Ik moet minder worden”.

Jezus kan en mag nooit onderwerp worden van geschied-

kundig onderzoek. Wie dat onderneemt, versmalt hem tot de

kleine feilbare mens. Zijn androgyne oerbeeld strekt zich uit

naar de duistere verten van het universum. In zijn grootsheid

overstijgt hij elke vorm van dualiteit, ook leven en dood.
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Als Religie nu weer ‘in’ lijkt dan gaat het om Religiositeit

Hans Feddema

Op symposia over religie krijgt het instituut kerk, moskee en/of synagoge en de relevantie daarvan voor de samenleving helaas

vaak meer aandacht dan religiositeit. Terwijl het daar juist om gaat, als er vandaag de roep klinkt, dat religie ‘weer in is’. Religi-

ositeit is net als mystiek en beleving van rituelen de innerlijke dimensie van religie, zo niet van het hele leven. Ze kan als een

soort zuurdesem een samenleving doortrekken, ook onze seculiere maatschappij, deze als het ware ‘betoveren’, althans meer ma-

gisch of intuïtief maken, kortom iets minder rationeel doen zijn.

De samenleving heeft zowel een heilige als een onheilige, zo

niet demonische component en dan hoef je bij het eerste niet

slechts te denken aan muziek en kunst. Ik denk dat de moder-

ne mens niet meer gelooft in de scheiding tussen het heilige en

het onheilige, maar deze beide ziet als min of meer geïnte-

greerd in de samenleving. Dus dat het goddelijke, zoals Carl

Jung het uitdrukt, ‘goed en kwaad tegelijkertijd’ is en hoe dan

ook niet een moralistische en straffende ‘Heer op afstand’ is,

zoals het christendom vanaf de middeleeuwse theologen

Thomas van Aquino en Albertus Magnus ons helaas wel te

veel heeft voorgehouden.

De moderne mens ziet God of het goddelijke niet meer als

een (louter) buitenwerelds wezen, maar als een Liefdeswezen

dat niet in de laatste plaats tevens sterk aanwezig is als een

kracht in de kosmos en in het aardse leven, dus ook in de

mens. In die perceptie is de tegenstelling religieus en humanis-

tisch gekunsteld en gedateerd, evenals de tegenstelling the-

ïsme en atheïsme. Het humanisme ontstond immers als reactie

op de omstreden wijze waarop religie als instituut invulling

gaf aan religiositeit. En het atheïsme lijkt vooral een reactie op

bovengenoemd buitenwereldlijk godsbeeld.

Belangrijke dimensie
Natuurlijk moet de politiek ‘dealen’ met het instituut kerk,

moskee en synagoge en ook met zowel hun vrijheid als hoe ze

zich gedragen binnen de rechtsorde. Zeker nu populisten pij-

len afvuren op de islam en ook een Kerk in problemen is door

het recent aan het licht gekomen en weerstand oproepende

seksuele misbruik in internaten. Maar die religiositeit is niette-

min een zeer belangrijke dimensie in de samenleving, ja ook

in de politiek, omdat die ons en de samenleving bezielt, ook al

zijn we er ons niet van bewust of wijzen we dat mentaal zelfs

af. Zeker als we ons richten op duurzaamheid, vrede, compas-

sie en interetnische of interreligieuze tolerantie, lijkt die inspi-

ratie bepaald essentieel.

Ik vraag daarom van de politiek en zeker van mijn eigen

partij Groen Links openheid voor de spiritualiteit, zoals religi-

ositeit en mystiek thans vaak heet — de maand november was

er zelfs aan gewijd —; openheid dus voor de alom opkomende

spiritualiteit in de samenleving, die je kunt omschrijven als

een levenshouding, een manier van leven, een leven vanuit de

Bron. Een leven van binnenuit kortom, een leven vanuit onze

kern. Ik denk dat veel mensen en ook politici zich in die nieu-

we spiritualiteit herkennen. Vrij recent WRR-onderzoek

noemde zelfs in Nederland het cijfer van 4 miljoen ‘ongebon-

den spirituelen’. En zoals een onderzoek in Engeland van de

Britse godsdienstsocioloog Paul Heelas aantoonde, komt dit

sterk op in het bedrijfsleven, de zorg, het maatschappelijk

werk, het onderwijs, ja zelfs binnen de muren van de kerk.

Hoe pluriform en ongestructureerd deze ‘ongebonden spiritu-

elen’ ook mogen zijn, ze zien het goddelijke niet meer als een

buitenwereldlijk wezen, maar als geïntegreerd in ons aardse

leven. In de optiek van deze beweging van onderop is het hele

leven - inclusief partijen, die zich niet expliciet beroepen op

religieuze uitgangspunten - min of meer religieus te noemen.

Ik voel dat ook zo.

Het religieuze gebeurt bij wijze van spreken op het station,

als men een oudere laat voor gaan of als bij mensen harmonie,

schoonheid en compassie meer accent krijgen dan jaloezie,

dwang en vernedering, zonder dat ze zich daar op voorstaan.

Postmoderne spiritualiteit
Een aparte christelijke politieke partij oprichten, zoals ik dat in

de PPR-tijd — toen wij nog volop een zuilensamenleving wa-

ren — (mede) deed met de Evangelische Volkspartij van frac-

tievoorzitter Cathy Ubels, zou ik nu dan ook niet meer doen.

De visie, dat het hele leven religieus is, is ook voor mijzelf

natuurlijk even wennen, maar dat is wellicht zeker het geval

voor hen, die menen dat alles louter materie is en eveneens

voor vele ‘traditionelen’ in kerk, moskee en synagoge. Maar

voor de politiek is het negeren van de postmoderne spirituali-

teit of de nieuwe spirituele bewustwording van vandaag, laat

staan erop neerkijken, het laatste wat zij zou moeten doen. Ze

kunnen elkaar zeer bevruchten en zo de huidige polarisatie

helpen te doen plaats maken voor meer bezieling in de samen-

leving en voor een geïnspireerde politiek, gericht op onder

meer verbinding en duurzaamheid.
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wandeling over het water is in een stoffelijk milieu niet te imi-

teren, eenvoudig omdat het lopen-over-het-water een metafoor

is voor het meesterschap in de ziel.

In de bijbelse mythologie zijn ‘de wateren’ het beeld van de

ziel, het levende reservoir van het onbewuste. Al in de eerste re-

gels van Genesis zweeft God over de wateren en maakt daarmee

de eerste conceptie zichtbaar. Overdrachtelijk symboliseert het

zweven-over-de-wateren het diepe geheim van de seksualiteit.

De mannelijk voorgestelde godheid en de vrouwelijke wateren

creëren met deze daad de schepping in drie fasen. De wateren

spatten uiteen in de ‘wateren boven’ en de ‘wateren beneden’

het uitspansel. Vervolgens verdelen de wateren beneden het uit-

spansel zich in het droge land en de fysieke oceanen. In ware

zin gaat het om de wereldziel (de wateren), die zich versplitst in

de individuele zielen van de mensen. Verderop in de vertel-

lingenreeks raken de putten waarin de wateren worden be-

waard, verstopt door oorlogshandelingen, maar in het Nieuwe

Testament voert de schrijver ons mee naar Samaria. Jezus ont-

moet er een Samaritaanse vrouw, die hem water aanbiedt. Je-

zus weigert, omdat dit water niet zuiver is en hij nodigt de

vrouw (die vijf mannen heeft gehad, terwijl de zesde haar man

niet is) uit om naar Jeruzalem te komen. Daar kan ze het le-

vende water drinken. De leer van Jezus is immers het levende

water en hij, de leermeester, identificeert zich daarmee.

Het zesde zintuig
Zo neemt het verhaal van “de wateren” ons bij de hand op

onze exodus door het leven, onze bewustzijnsreis van dualiteit

naar eenheid. Wij allen, u en ik, gaan schuil in de mysterieuze

gestalte van de Samaritaanse, een inwoonster van het vijande-

lijke land. De vijf mannen die zij had zijn onze vijf bekende

zintuigen, zien, horen, voelen, ruiken en proeven, terwijl ons

zesde zintuig nog niet tot onze normale uitrusting behoort.

Datzelfde thema beheerst het oudtestamentische gevecht

tussen David en Goliath. Drie meter hoog rijst de reus voor de

kleine herdersjongen op, een machtige gestalte, gehuld in een

glimmend harnas. Tegen zoveel overmacht zal de slanke jong-

eman zeker niet bestand zijn. Maar de slimheid van de geest

overwint de domheid van materiële macht. David raapt vijf

gladde steentjes op uit de beek en het vijfde steentje schiet hij

met een katapult in de richting van het onbeschermde derde

oog van de reus. In dat enkele steentje concentreert zich de

verzamelde macht van alle zintuigen en zo komt het zesde zin-

tuig tot leven. Het treft de reus dodelijk.

Zoals het een rechtmatig overwinnaar betaamt, slaat David

hem met zijn eigen zwaard het hoofd af. Het klinkt allemaal

wreed, maar de metafoor vertelt ons dat het rationele onderge-

schikt is aan de spiritualiteit van het hart. In de overwinning

van David op de Filistijn Goliath schuilt het geheim van het

heilige hart van Jezus, een telg uit het geslacht van David.

Het Davidmysterie
Ook deze overlevering hult zich in het geheim van de getallen.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft de historische Jezus totaal

geen band met zijn vermeende voorvader David. In zijn naam

verbergt David namelijk het getal veertien, dat ook het eindge-

tal van de scheppende Elohim is. De veertien komen we al te-

gen in het oude Egypte. Volgens de mythe hakte Seth (het oer-

beeld van Satan) het lichaam van zijn broer Osiris in veertien

stukken en verspreidde die in het water van de Nijl. Isis, de

goddelijke gade van Osiris, besteedde vele jaren aan het verza-

melen van de veertien lichaamsdelen. Uiteindelijk gelukte het

haar Osiris weer te helen en in de vermomming van een vogel,

bedreef ze de liefde met haar echtgenoot. Zo raakte ze zwang-

er van haar zoon Horus. Het beeld van Isis met Horus op

schoot inspireerde de christeljjke iconografen tot het beroemde

beeld van Maria met haar zoon Jezus op schoot. De veertien

geheelde lichaamsdelen van Osiris herhalen zich in de Elohim,

in David en in de incarnatie van de goddelijke Zoon Christus,

die volgens de officiële kerkleer vervolgens na zijn kruisdood

uit die incarnatie verrees. De veertien verwijst naar de zeven

stappen van de incarnatie en de volgende zeven stappen van

de excarnatie. De zeven scheppingsdagen en de zeven tekenen

bij het sterven van Jezus voltooien in hun samenhang het getal

veertien van de incarnatie (de stoffelijke schepping) en de ver-

rijzenis ( de vergeestelijking van de schepping).

De zeven grote gebeurtenissen uit het leven van Jezus (ge-

boorte, doopsel, verheerlijking, kruisdood, opstanding, hemel-

vaart en uitstorting van de heilige geest) bevestigen op niet

mis te verstane wijze de ontvouwing van het zevenvoud in het

proces van vergeestelijking. Het is geen wonder dat het getal

14 het sleutelgetal is op de beide stambomen van Jezus.

Het Jezusmysterie
Rest de vraag naar de identiteit van Jezus. Eeuwenlang was dat

een vraag die je de kop kon kosten. Twijfel is een voortbrengsel

van de tweeheid, de dualiteit waaraan we behoren te ontsnap-

pen. De Kerk creëerde de Zoon van God om daarmee de heel-

heid van Jezus aan te tonen, maar iedereen weet dat Jezus mens

werd en als mens zuchtte onder de dictatuur van de dualiteit.

In de interessante dubbelmetafoor van de twee broodwonde-

ren identificeert hij zichzelf met de twee visjes van mens en god

in een persoon. Terwijl de broden worden verdeeld (zeven bro-

den voor de 4000, waarvan zeven korven met brokken overblij-

ven en vijf broden voor de 5000 met twaalf restkorven) blijven

de visjes onaangeroerd en zelfs verder ongenoemd. Dat is ook

weer zo’n intrigerend cijferraadsel. De 4000-7-7 vertellen ons

dat mensen die zich door het stoffelijke (de 4000) laten inkapse-

len, geen stap verder komen, uitgedrukt in de zeven die zeven

blijven. Maar 5000-5-12 hebben betrekking op mensen die zich

inzetten om geestelijk te groeien (5-12).

De beide visjes figureren op de achtergrond, precies als het

geestelijke bewustzijn in de normale mens in stilte sluimert.

Zij vormen het archetype van het astrologische Vissentijdperk,

terwijl de waterdrager die de zaal van het laatste broedermaal

zal aanwijzen, het naderende Watermantijdperk aankondigt.

Dat is de tijd waarin de Christusmysteriën worden ontsloten

voor steeds grotere groepen mensen.

Die tijd is nu aangebroken. De schellen vallen ons van de

ogen. De mens Jezus, die werd gekruisigd en verrees, groeit

uit tot het Christusarchetype, dat in elk menselijk hartcentrum

verblijf houdt. Aan ons de opgave om ons daarvan bewust te

worden. Denk aan de boodschap van Johannes de Doper: “Hij

moet groeien, Ik moet minder worden”.

Jezus kan en mag nooit onderwerp worden van geschied-

kundig onderzoek. Wie dat onderneemt, versmalt hem tot de

kleine feilbare mens. Zijn androgyne oerbeeld strekt zich uit

naar de duistere verten van het universum. In zijn grootsheid

overstijgt hij elke vorm van dualiteit, ook leven en dood.

15

Reflectie 7(4) winter 2010



De onoverwinnelijke zon
De traditie boetseerde hem uit het materiaal van talrijke voor-

beelden: Osiris, Dyonisos, Mithras, om er enkelen te noemen.

Zijn geboortedag valt op het feest van de rijzende Zon, de on-

overwinnelijke Sol Invictus, hoogfeest op de heidense kalen-

der. Elke winterzonnewende voltrekt zich in de donkere aarde

een mystiek wonder, de natuur herstelt zich. In stilte viert ze

haar onsterfelijkheid. De Zon kust de Aarde, de geest Gods

zweeft op de wateren en een stem roept ons toe: “Ga en wees

vruchtbaar”. Een keten van ongrijpbare gebeurtenissen zorgt

voor groei en bloei. Het kleed van de Aarde kleurt in feestelij-

ke tinten. Ieder voorjaar concretiseert zich de metafoor in de

opstanding van de natuur. Christus is opgestaan. Leve zijn

overwinning op de dood.

De natuur is de sierlijke manifestatie van bovennatuurlijke

levenskracht. Om dat krachtig te profileren, creëerden de an-

tieke redacteuren drie achtereenvolgende scheppingsverhalen.

De bekende schepping in zeven dagen is de vergelijken met de

bouwtekening van de architect. Vervolgens komt de aannemer

aan de beurt. Hij leest de tekening en realiseert samen met zijn

arbeiders het lijnenspel in de ruimte. Ten slotte dienen de be-

woners zich aan, die leven brengen in het bouwwerk. Waaraan

zijn de drie bouwfasen te herkennen?

Geest, ziel en lichaam
De zevendaagse schepping ligt geheel in de lijn van de idee-

ënleer van Plato. Na de zevende dag, de rustdag van de schep-

pende bouwmeester, bestaat er nog niets concreet. De geest

van de schepping ligt voor ons in grote lijnen. Het tweede

scheppingsverhaal vult de leemtes op met psychische structu-

ren. Eerst is er de damp, er zijn rivieren en er groeien bomen

en uiteindelijk komt de mannin tevoorschijn uit een rib (het

hart) van de man.

In dit verhaal concretiseren zich de door de geest om-

zweefde wateren van het oerbegin. Wateren symboliseren de

ziel. Het lijkt nu gerechtvaardigd om hier van een psychische

schepping te spreken. De zintuiglijk waarneembare wereld

staat in de steigers. Nu wacht nog de lichamelijke of materiële

fase, het zichtbaar worden van de schepping.

Deze derde fase wordt beschreven als het wegsturen uit

het paradijs van het eerste mensenpaar, nadat het heeft gegeten

van de boom, die de dualiteit symboliseert. Ga en wees

vruchtbaar. Baren in pijn en hard werken voor de kost is de

opdracht die de vertrekkende mensenkinderen wordt nageroe-

pen. Met lede ogen zien we het tweetal vertrekken, de wereld

in. Cherubijnen met bliksemende ogen bewaken de toegang

tot het paradijs, waarin ze pas kunnen terugkeren, nadat ze de

illusie van de dualiteit hebben ontsluierd. Daarvoor treedt de

Mensenzoon uit de mist van onwetendheid naar voren.

Christus de ingewijde
De historische Jezus was misschien de man, wiens sporen tot

in Tibet zijn gevolgd, maar die ook in de Griekse mysteriën is

ingewijd. Daar ontving de Israeliet Jehoeshoea door zalving

de inwijdingsnaam Chrestos. Jehoeshoea, de ingewijde, meld-

de zich aan de boorden van de Jordaan om volgens de traditie

van zijn volk de rite van zelfonderzoek in de vorm van de

doop te ondergaan. Niet eerder voelde hij zich competent ge-

noeg voor zijn onderwijs aan de wereld. Geheel volgens de

mysterietraditie van het oude Griekenland leerden we hem

kennen onder zijn vergriekste inwijdingsnaam: Jezus de Chris-

tus. Na zijn doop trekt hij de woestijn in, verblijft daar veertig

dagen en weerstaat de verleidingen door Satan. Ook deze me-

tafoor laat zich herleiden tot ons bestaan in de wereld (de 40)

en haar talloze verleidingen.

Gedreven door het Woord leerde Jezus ons het vlees te spi-

ritualiseren. Dat demonstreerde hij tijdens de bruiloft te Kana

en veranderde hij de ziel (water) in geest (wijn), de twee paar-

genoten in het heilige huwelijk.

Onze Bijbel beschrijft de weg van eenwording dwars door

de rimboe van botsend materialisme heen. De allereerste ver-

zen maken ons tot getuigen van de splitsing der geslachten,

waarna in het slothoofdstuk de geslachten weer samenkomen.

Man en vrouw heffen de dualiteit op in de bruiloft tussen het

Lam en de bruid. De oerchristen Philippus heeft dat in zijn

gnostische evangelie kernachtig verwoord: “Toen Eva nog in

Adam was, bestond de dood niet. Als zij opnieuw binnengaat,

zal de dood er niet meer zijn”. Het vleesgeworden Woord

heeft gesproken, maar werd niet begrepen.

De ark van Noach
Dat brengt mij tot de aanleiding van dit verhaal. Enigszins tri-

omfantelijk maakt een recent artikel in De Telegraaf (zaterdag

16 oktober 2010) melding van een opzienbarende ontdekking.

Naar alle waarschijnlijkheid zou de fameuze Ark van Noach ge-

vonden zijn op de berghellingen van de Ararat. Een film laat

een vaartuig zien met stallen, deurtjes en pinnen voor het vast-

leggen van de dieren. Resten van touw, stro en hooi zijn gevon-

den, alsmede keramische voederbakken en zelfs voedselresten.

En dat na 5000 jaar diep onder de grond te zijn begraven. Noach

zou er tegen de tachtig jaar aan hebben gewerkt, maar dat was

een schijntje, vergeleken bij zijn uiteindelijke leeftijd van zes-

honderd jaar. Ondanks mijn spottende toon hebben Chinese en

Turkse onderzoekers serieus aan het project gewerkt.

Vele oudheidkundige opgravers traden in de voetsporen

van de theologen, die alle metaforen comprimeerden tot histo-

risch verifieerbare waarheden. Van Jezus zijn geen sporen ge-

vonden. Geen enkel traktaat uit zijn tijd noemt zijn naam. De

bijbelse archeologie klopt nauwelijks met de beschrijvingen.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat alle onderzoek naar de

historiciteit van het Manna, van de aartsvader Abraham en de

Drie Koningen tot dusver vergeefse moeite was. Tot de ont-

dekking van de Ark van Noach, het vaartuig dat Noach op ge-

zag van God bouwde om aan de zondvloed te ontkomen. Eens

te meer berust deze vermeende ontdekking op de vooronder-

stelling dat de Bijbel van kaft tot kaft wetenschappelijk

controleerbaar moet zijn.

De taal en het woord
Vrijwel zeker zijn de Aziatische schatgravers gestuit op de

resten van een oude boerderij. De Ark is immers ook zo’n

wonderbaarlijk knap gecomponeerde metafoor, het archetype

van het reddende hartbewustzijn dat de mens door de verblin-

de wereld draagt. Zie het als het bijbelse equivalent van het

Gulden Vlies, de Heilige Graal en de Smaragden Tafel.

De nauwkeurigheid van sommige bijbelse auteurs heeft

door de eeuwen heen de onderzoekers op het verkeerde been

gezet. De precieze maten van de Ark doen denken aan een

bouwtekening, maar volgens Friedrich Weinreb wijzen die

maten op heel iets anders. Met een lengte van 300 ellen, een

breedte van 50 ellen en een hoogte van 30 ellen graaft deze
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speurder naar het juiste geheim achter de Ark. Terwijl de Chi-

nese en Turkse onderzoekers de opgegeven maten terugver-

taalden naar westerse meters en zichzelf daardoor op een

dwaalspoor zetten, herkende Weinreb in de getallen 300, 50

en 30 een woord, weergegeven in de getalswaarden van de

Hebreeuwe letters shin (300), noen (50) en lamed (30) Deze

drie letters vormen de componenten van het woord “lashon”

dat eenvoudig “Taal” betekent.

Als dat nog onvoldoende bewijs is voor de stelling dat de

mythologische Ark in feite de abstracte godentaal spreekt,

wijst Weinreb op de Hebreeuwse naam voor de ark: “Teba”.

De betekenis daarvan bevestigt het intrigerende geheim van

Noachs reddende vaartuig. Die luidt namelijk “Woord”.

Woord en Taal ondersteunen de oplossing van de metafoor

volgens welke de Ark van Noach het Woord is dat de mens

door de tijd draagt. Ongetwijfeld kende de evangelist Johan-

nes dit goed bewaarde geheim, toen hij zijn evangelie begon

met de intrigerende spreuk “In den beginne was het Woord”.

God had de wereld immers sprekende geschapen.

Dankzij onze rationaliteit, onze drang om voor alles on-

weerlegbare bewijzen te verzamelen en onze behoefte de

schepping een materiële onderbouw te verschaffen, weten wij

dat waterstof het oerelement is, waaruit alle andere elementen

zijn voortgekomen en dat trillingsfrequenties de subatomaire

golfbewegingen beheersen. Ongezocht kwam de wetenschap

achter de, in metaforen verpakte, geheimen van de Bijbel.

De cirkel begint zich te sluiten. Onze bijbelse auteurs heb-

ben niet gejokt. Ze gaven ons legio raadsels op, zoals de Ja-

panse Zen-Boeddhisten met onmogelijke haiku-symbolen

strooien. Onze vertrouwde Bijbel is in werkelijkheid een her-

senkraker, een breinbreker met als enige doel een doorbraak

naar de geest te forceren.

Het Abraham-mysterie
Ten slotte ben ik u nog het antwoord schuldig op de vragen

wie Abraham in werkelijkheid was en wat het zoonsoffer ons

te zeggen heeft. De oplossing van het eerste raadsel is afkom-

stig van de grondig geïnformeerde mystica Helene Blavatsky.

De aartsvader, die zich in Ur vestigde, was van oorsprong een

Indiër, een Brahmaan. Om helemaal precies te zijn, hij was

geen individu, maar achter zijn naam verbergt zich een volks-

oproer van mensen die het Brahmanisme de rug toe keerden,

wellicht vanwege het gehate kastenstelsel. In een goed georga-

niseerde volksverhuizing trokken zij westwaarts en creëerden

zo hun eigen exodus. Hun leider wilde niet-Brahmaan zijn en

kreeg dus de naam A-bram. Zijn vrouw, de later tot Sara ge-

ëvolueerde Sarai, heeft zonder twijfel iets te maken met de

goddelijke gade van de Indische oppergod Brahma, met de

naam Sarasvati. Brahma en Sarasvati transformeerden in

Abraham en Sara. Onder deze namen legden zij de grondslag

voor de Joodse godsdienst.

Het zoonsoffer
Welk geheim zou achter het bizarre zoonsoffer verborgen lig-

gen? In een van mijn boeken heb ik verondersteld, dat deze

door Godzelf vermeden daad het einde van het gebruik van

mensenoffers markeerde. Achteraf lijkt dit een exoterische

verklaring, terwijl er een esoterische op de loer ligt. De hoog-

bejaarde anekdote zou wel eens een verrassende actualiteit

kunnen bezitten.

Wij leven op een kentering der tijden. Van ‘binnenuit’ wordt

ons bewustzijn verhoogd, verruimd en verdiept. Juist nu wij drei-

gen onze ‘geliefde zoon’, de ‘Christus-in’ons’, te offeren op het

altaar van het materialisme, komt God tussenbeide en maant ons

om in plaats daarvan het ‘dierlijke-in-ons’ op te geven.

De beproeving van Abraham om zich onder het banier van

een andere stamgod te mogen scharen, wijst overdrachtelijk

naar onze actuele situatie. De reikwijdte van de goddelijke re-

actie spoelt als verfrissend bronwater door onze door hebzucht

vergiftigde breinen. “Nu weet ik dat gij godvrezend zijt en uw

zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden”. Ons kritieke tijds-

gewricht vraagt dringend om bezinning op onze daden. Deze

boodschap uit een ver verleden zou wel eens verstrekkende

gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van de mens-

heid. Het probleem van onze gemeenschappelijke toekomst

ligt besloten in Matteus 6:24. Wie willen wij dienen, God of

de mammon. Daarom herhaal ik met grote instemming de wij-

ze woorden van Johannes de Doper: “Hij moet groeien, ik

moet minder worden.”

Johan Pameijer (Amsterdam,

1930), gepensioneerd kunstredac-

teur, is werkzaam als vrij-katholiek

priester in de kerkgemeente Raalte

e.o. Hij is auteur van een flinke

reeks boeken op christelijk esote-

risch, gnostisch en algemeen spiri-

tueel vlak; zie www.vkk.nl (bij

kerkgemeente Raalte). Hij is nog

steeds werkzaam als auteur van

zulke boeken, en met het geven

van lezingen.

* * *
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O de duisternis, waaruit ik stam,
ik heb u meer lief dan de vlam

die de wereld omringt,
want het vuur legt een cirkel van licht,

waarbuiten niemand van u wordt bericht

Maar het duister houdt alles bij zich:
vormen en vlammen, dieren en mij,

het slurpt ze op,
mensen en machten

Het kan zijn dat een grote kracht
vlak bij mij opkomt.

Ik vertrouw de nacht.

Reiner Maria Rilke



De onoverwinnelijke zon
De traditie boetseerde hem uit het materiaal van talrijke voor-

beelden: Osiris, Dyonisos, Mithras, om er enkelen te noemen.

Zijn geboortedag valt op het feest van de rijzende Zon, de on-

overwinnelijke Sol Invictus, hoogfeest op de heidense kalen-

der. Elke winterzonnewende voltrekt zich in de donkere aarde

een mystiek wonder, de natuur herstelt zich. In stilte viert ze

haar onsterfelijkheid. De Zon kust de Aarde, de geest Gods

zweeft op de wateren en een stem roept ons toe: “Ga en wees

vruchtbaar”. Een keten van ongrijpbare gebeurtenissen zorgt

voor groei en bloei. Het kleed van de Aarde kleurt in feestelij-

ke tinten. Ieder voorjaar concretiseert zich de metafoor in de

opstanding van de natuur. Christus is opgestaan. Leve zijn

overwinning op de dood.

De natuur is de sierlijke manifestatie van bovennatuurlijke

levenskracht. Om dat krachtig te profileren, creëerden de an-

tieke redacteuren drie achtereenvolgende scheppingsverhalen.

De bekende schepping in zeven dagen is de vergelijken met de

bouwtekening van de architect. Vervolgens komt de aannemer

aan de beurt. Hij leest de tekening en realiseert samen met zijn

arbeiders het lijnenspel in de ruimte. Ten slotte dienen de be-

woners zich aan, die leven brengen in het bouwwerk. Waaraan

zijn de drie bouwfasen te herkennen?

Geest, ziel en lichaam
De zevendaagse schepping ligt geheel in de lijn van de idee-

ënleer van Plato. Na de zevende dag, de rustdag van de schep-

pende bouwmeester, bestaat er nog niets concreet. De geest

van de schepping ligt voor ons in grote lijnen. Het tweede

scheppingsverhaal vult de leemtes op met psychische structu-

ren. Eerst is er de damp, er zijn rivieren en er groeien bomen

en uiteindelijk komt de mannin tevoorschijn uit een rib (het

hart) van de man.

In dit verhaal concretiseren zich de door de geest om-

zweefde wateren van het oerbegin. Wateren symboliseren de

ziel. Het lijkt nu gerechtvaardigd om hier van een psychische

schepping te spreken. De zintuiglijk waarneembare wereld

staat in de steigers. Nu wacht nog de lichamelijke of materiële

fase, het zichtbaar worden van de schepping.

Deze derde fase wordt beschreven als het wegsturen uit

het paradijs van het eerste mensenpaar, nadat het heeft gegeten

van de boom, die de dualiteit symboliseert. Ga en wees

vruchtbaar. Baren in pijn en hard werken voor de kost is de

opdracht die de vertrekkende mensenkinderen wordt nageroe-

pen. Met lede ogen zien we het tweetal vertrekken, de wereld

in. Cherubijnen met bliksemende ogen bewaken de toegang

tot het paradijs, waarin ze pas kunnen terugkeren, nadat ze de

illusie van de dualiteit hebben ontsluierd. Daarvoor treedt de

Mensenzoon uit de mist van onwetendheid naar voren.

Christus de ingewijde
De historische Jezus was misschien de man, wiens sporen tot

in Tibet zijn gevolgd, maar die ook in de Griekse mysteriën is

ingewijd. Daar ontving de Israeliet Jehoeshoea door zalving

de inwijdingsnaam Chrestos. Jehoeshoea, de ingewijde, meld-

de zich aan de boorden van de Jordaan om volgens de traditie

van zijn volk de rite van zelfonderzoek in de vorm van de

doop te ondergaan. Niet eerder voelde hij zich competent ge-

noeg voor zijn onderwijs aan de wereld. Geheel volgens de

mysterietraditie van het oude Griekenland leerden we hem

kennen onder zijn vergriekste inwijdingsnaam: Jezus de Chris-

tus. Na zijn doop trekt hij de woestijn in, verblijft daar veertig

dagen en weerstaat de verleidingen door Satan. Ook deze me-

tafoor laat zich herleiden tot ons bestaan in de wereld (de 40)

en haar talloze verleidingen.

Gedreven door het Woord leerde Jezus ons het vlees te spi-

ritualiseren. Dat demonstreerde hij tijdens de bruiloft te Kana

en veranderde hij de ziel (water) in geest (wijn), de twee paar-

genoten in het heilige huwelijk.

Onze Bijbel beschrijft de weg van eenwording dwars door

de rimboe van botsend materialisme heen. De allereerste ver-

zen maken ons tot getuigen van de splitsing der geslachten,

waarna in het slothoofdstuk de geslachten weer samenkomen.

Man en vrouw heffen de dualiteit op in de bruiloft tussen het

Lam en de bruid. De oerchristen Philippus heeft dat in zijn

gnostische evangelie kernachtig verwoord: “Toen Eva nog in

Adam was, bestond de dood niet. Als zij opnieuw binnengaat,

zal de dood er niet meer zijn”. Het vleesgeworden Woord

heeft gesproken, maar werd niet begrepen.

De ark van Noach
Dat brengt mij tot de aanleiding van dit verhaal. Enigszins tri-

omfantelijk maakt een recent artikel in De Telegraaf (zaterdag

16 oktober 2010) melding van een opzienbarende ontdekking.

Naar alle waarschijnlijkheid zou de fameuze Ark van Noach ge-

vonden zijn op de berghellingen van de Ararat. Een film laat

een vaartuig zien met stallen, deurtjes en pinnen voor het vast-

leggen van de dieren. Resten van touw, stro en hooi zijn gevon-

den, alsmede keramische voederbakken en zelfs voedselresten.

En dat na 5000 jaar diep onder de grond te zijn begraven. Noach

zou er tegen de tachtig jaar aan hebben gewerkt, maar dat was

een schijntje, vergeleken bij zijn uiteindelijke leeftijd van zes-

honderd jaar. Ondanks mijn spottende toon hebben Chinese en

Turkse onderzoekers serieus aan het project gewerkt.

Vele oudheidkundige opgravers traden in de voetsporen

van de theologen, die alle metaforen comprimeerden tot histo-

risch verifieerbare waarheden. Van Jezus zijn geen sporen ge-

vonden. Geen enkel traktaat uit zijn tijd noemt zijn naam. De

bijbelse archeologie klopt nauwelijks met de beschrijvingen.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat alle onderzoek naar de

historiciteit van het Manna, van de aartsvader Abraham en de

Drie Koningen tot dusver vergeefse moeite was. Tot de ont-

dekking van de Ark van Noach, het vaartuig dat Noach op ge-

zag van God bouwde om aan de zondvloed te ontkomen. Eens

te meer berust deze vermeende ontdekking op de vooronder-

stelling dat de Bijbel van kaft tot kaft wetenschappelijk

controleerbaar moet zijn.

De taal en het woord
Vrijwel zeker zijn de Aziatische schatgravers gestuit op de

resten van een oude boerderij. De Ark is immers ook zo’n

wonderbaarlijk knap gecomponeerde metafoor, het archetype

van het reddende hartbewustzijn dat de mens door de verblin-

de wereld draagt. Zie het als het bijbelse equivalent van het

Gulden Vlies, de Heilige Graal en de Smaragden Tafel.

De nauwkeurigheid van sommige bijbelse auteurs heeft

door de eeuwen heen de onderzoekers op het verkeerde been

gezet. De precieze maten van de Ark doen denken aan een

bouwtekening, maar volgens Friedrich Weinreb wijzen die

maten op heel iets anders. Met een lengte van 300 ellen, een

breedte van 50 ellen en een hoogte van 30 ellen graaft deze
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speurder naar het juiste geheim achter de Ark. Terwijl de Chi-

nese en Turkse onderzoekers de opgegeven maten terugver-

taalden naar westerse meters en zichzelf daardoor op een

dwaalspoor zetten, herkende Weinreb in de getallen 300, 50

en 30 een woord, weergegeven in de getalswaarden van de

Hebreeuwe letters shin (300), noen (50) en lamed (30) Deze

drie letters vormen de componenten van het woord “lashon”

dat eenvoudig “Taal” betekent.

Als dat nog onvoldoende bewijs is voor de stelling dat de

mythologische Ark in feite de abstracte godentaal spreekt,

wijst Weinreb op de Hebreeuwse naam voor de ark: “Teba”.

De betekenis daarvan bevestigt het intrigerende geheim van

Noachs reddende vaartuig. Die luidt namelijk “Woord”.

Woord en Taal ondersteunen de oplossing van de metafoor

volgens welke de Ark van Noach het Woord is dat de mens

door de tijd draagt. Ongetwijfeld kende de evangelist Johan-

nes dit goed bewaarde geheim, toen hij zijn evangelie begon

met de intrigerende spreuk “In den beginne was het Woord”.

God had de wereld immers sprekende geschapen.

Dankzij onze rationaliteit, onze drang om voor alles on-

weerlegbare bewijzen te verzamelen en onze behoefte de

schepping een materiële onderbouw te verschaffen, weten wij

dat waterstof het oerelement is, waaruit alle andere elementen

zijn voortgekomen en dat trillingsfrequenties de subatomaire

golfbewegingen beheersen. Ongezocht kwam de wetenschap

achter de, in metaforen verpakte, geheimen van de Bijbel.

De cirkel begint zich te sluiten. Onze bijbelse auteurs heb-

ben niet gejokt. Ze gaven ons legio raadsels op, zoals de Ja-

panse Zen-Boeddhisten met onmogelijke haiku-symbolen

strooien. Onze vertrouwde Bijbel is in werkelijkheid een her-

senkraker, een breinbreker met als enige doel een doorbraak

naar de geest te forceren.

Het Abraham-mysterie
Ten slotte ben ik u nog het antwoord schuldig op de vragen

wie Abraham in werkelijkheid was en wat het zoonsoffer ons

te zeggen heeft. De oplossing van het eerste raadsel is afkom-

stig van de grondig geïnformeerde mystica Helene Blavatsky.

De aartsvader, die zich in Ur vestigde, was van oorsprong een

Indiër, een Brahmaan. Om helemaal precies te zijn, hij was

geen individu, maar achter zijn naam verbergt zich een volks-

oproer van mensen die het Brahmanisme de rug toe keerden,

wellicht vanwege het gehate kastenstelsel. In een goed georga-

niseerde volksverhuizing trokken zij westwaarts en creëerden

zo hun eigen exodus. Hun leider wilde niet-Brahmaan zijn en

kreeg dus de naam A-bram. Zijn vrouw, de later tot Sara ge-

ëvolueerde Sarai, heeft zonder twijfel iets te maken met de

goddelijke gade van de Indische oppergod Brahma, met de

naam Sarasvati. Brahma en Sarasvati transformeerden in

Abraham en Sara. Onder deze namen legden zij de grondslag

voor de Joodse godsdienst.

Het zoonsoffer
Welk geheim zou achter het bizarre zoonsoffer verborgen lig-

gen? In een van mijn boeken heb ik verondersteld, dat deze

door Godzelf vermeden daad het einde van het gebruik van

mensenoffers markeerde. Achteraf lijkt dit een exoterische

verklaring, terwijl er een esoterische op de loer ligt. De hoog-

bejaarde anekdote zou wel eens een verrassende actualiteit

kunnen bezitten.

Wij leven op een kentering der tijden. Van ‘binnenuit’ wordt

ons bewustzijn verhoogd, verruimd en verdiept. Juist nu wij drei-

gen onze ‘geliefde zoon’, de ‘Christus-in’ons’, te offeren op het

altaar van het materialisme, komt God tussenbeide en maant ons

om in plaats daarvan het ‘dierlijke-in-ons’ op te geven.

De beproeving van Abraham om zich onder het banier van

een andere stamgod te mogen scharen, wijst overdrachtelijk

naar onze actuele situatie. De reikwijdte van de goddelijke re-

actie spoelt als verfrissend bronwater door onze door hebzucht

vergiftigde breinen. “Nu weet ik dat gij godvrezend zijt en uw

zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden”. Ons kritieke tijds-

gewricht vraagt dringend om bezinning op onze daden. Deze

boodschap uit een ver verleden zou wel eens verstrekkende

gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van de mens-

heid. Het probleem van onze gemeenschappelijke toekomst

ligt besloten in Matteus 6:24. Wie willen wij dienen, God of

de mammon. Daarom herhaal ik met grote instemming de wij-

ze woorden van Johannes de Doper: “Hij moet groeien, ik

moet minder worden.”

Johan Pameijer (Amsterdam,

1930), gepensioneerd kunstredac-

teur, is werkzaam als vrij-katholiek

priester in de kerkgemeente Raalte

e.o. Hij is auteur van een flinke

reeks boeken op christelijk esote-

risch, gnostisch en algemeen spiri-

tueel vlak; zie www.vkk.nl (bij

kerkgemeente Raalte). Hij is nog

steeds werkzaam als auteur van

zulke boeken, en met het geven

van lezingen.

* * *
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O de duisternis, waaruit ik stam,
ik heb u meer lief dan de vlam

die de wereld omringt,
want het vuur legt een cirkel van licht,

waarbuiten niemand van u wordt bericht

Maar het duister houdt alles bij zich:
vormen en vlammen, dieren en mij,

het slurpt ze op,
mensen en machten

Het kan zijn dat een grote kracht
vlak bij mij opkomt.

Ik vertrouw de nacht.

Reiner Maria Rilke
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Kerstnacht

Mijn Hart gevuld met Vreugd.

Ondanks de siddering rondom.

Verstomd de vragen of  het deugt,

Het Lichtekind zegt: KOM.

Want Christus Is vóór mij.

Genezer van alle vrees en pijn.

Wie kan er dan nog tegen zijn?

Hij heeft de angel uit gehaald.

Deze nacht is ‘t Lichtekind in mij gedaald.

Strijder van de strijdloze strijd,

ontwapend in Zijn Glorievolle Schoonheid.

Onbevreesd sla ik gade het tumult….

De mooi verpakte leugen, in nevelen gehuld.

U roept mij, mag ik U horen.

Ik Ben die Ik Ben, uit Eeuwigheid geboren.

De wereld is ‘t niet gewend.

Zij voelt nochtans geen barenswee.

De Aarde Moeder heeft U wel herkend.

Vanuit Haar oneindige Liefdeszee,

stoot Zij met kracht uit Hare Schede,

de vliezen en het vruchtenwater.

En met Haar Ogen ziet zij lede,

het grijpen en ‘s werelds goud geklater.

Onwetend draait de wereld nog ‘t wiel in ‘t rond.

Zuigend aan lege borsten met onlesbare mond...

En toch:

De rups ontpopt zich als een vlinder

van weerstand en druk ondervindt zij geen hinder

op vrije vleugelen van Licht

wiekt zij naar het meest verheven vergezicht.

Laat vloeien Haar Liefde over ‘s werelds akker

zo rijk, zo zoet, zo teder en volmaakt

en zegt:

Stil maar, wacht maar, ‘t is nog maar even

dan zal Alles door Haar Liefde worden aangeraakt....

Lydia  Schaap
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