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In Memoriam: Mgr. Maurice Warnon
Op 23 maart 2011 overleed op 73-jarige

leeftijd in Renlies (België) onze Voor zit -
tend Bisschop mgr. Maurice Warnon.

Bisschop Maurice werd op 7 april 1976 in
Naarden door mgr. A.H. van Bra kel
(toentertijd regionaris van de ge zamen -
lijke Nederlands-Belgische kerkprovin -
cie) tot bisschop gewijd voor België.
Enkele jaren later werd België een zelf -
standige kerkpro vin cie met bisschop Maurice als regionaris. 
In 1979 emigreerde hij naar de U.S.A., maar omdat hij voor
zijn werk regelmatig naar België moest komen, bleef hij ook 
de bestuurder van de Belgische kerkprovincie. Sinds 15 au -
gus tus 2005 vervulde hij — als opvolger van mgr. Tom
Dege naars z.g. (NL) — de functie van Voorzittend Bisschop 
van onze Kerk. 

Mgr. Maurice beschikte over een fenomenale, niet te evenaren
diepgaande kennis van de theosofie, esoterie en de
geschiedenis van onze Kerk. Wij zijn hem dankbaar voor
alles wat hij voor onze Kerk als gemeenschap én voor de
mensen daarbinnen heeft betekend. Moge het eeuwige
Licht hem blijven begeleiden in zijn nieuwe leven. 
(priester F.A. Kouwe).

***

Dankbetuiging

Lieve zusters, broeders en vrienden,
Mede namens de leden van onze familie, mijn zonen, hun

echtgenotes en kinderen, wil ik u hartelijk bedanken voor
uw aanwezigheid, uw bezoeken, bloemen, mooie kaarten,
troostende brieven, boodschappen en telefoongesprekken
bij het overlijden van onze geliefde echtgenoot, vader en
grootvader Maurice Warnon.

Hij heeft ons geïnspireerd op onze levensweg. Hij zal zijn pad
voortgaan als een strijder van het Licht. — Joan.

Van onze Regionaris
X Pe ter O. Baaij

Over de opvolging van bisschop Maurice Warnon z.g.
“The of fice of Pre sid ing Bishop”, zo wordt het ambt van voor zit -

tend bisschop in de Engelse taal genoemd, is na het over -
lijden van bisschop Maurice Warnon di rect waarge no men
door de Zweedse bisschop Sten-Bertil Ja cob son. Over
deze waarneming is besloten in de Algemene Bisschoppe -
lijke Synode (ABS) van 2009. Mgr. Sten-Bertil is in anciën -
niteit en ervaring de ‘oudste’ bisschop. Dat is dus een
logische keuze.

Bekend was, dat mgr. Sten-Bertil, om persoonlijke redenen, het 
ambt slechts zou waarnemen om ervoor te zorgen dat er
een nieuwe Pre sid ing Bishop kan worden gekozen.

Na het overlijden van mgr. Maurice bestaat de ABS van onze
Kerk uit 11 bisschoppen. Van hen zijn er drie 75 jaar of
ouder en vier die minder dan één jaar het ambt van bis -
schop bekleden. Twee grenzen die aan dat ambt verbon -
den werden.

Zo is in de Algemene Bisschoppelijke Synode van 2009 o.a.
besloten dat de ‘Pre sid ing Bishop’ op de leeftijd van 75 jaar
zal aftreden. Nu de keuze gemaakt moet worden voor een
nieuwe Voorzittend Bisschop, blijkt  echter, dat kennelijk
voldoende bisschoppen de keuze hebben laten vallen op
één van de bisschoppen van 75 of ouder. Dat betekent, dat 
het besluit van 2009 heroverwogen zal moeten worden.
Daarvoor is opnieuw een stemtermijn van dertig dagen in -
ge steld om dat eerdere besluit van de ABS ongedaan te
maken. Deze termijn eindigt op 14 juni 2011.

Bij de definitieve invulling van dit nummer van ‘Reflectie’ (11
juni 2011) was daar nog geen uitsluitsel over. We wachten
de verdere ontwikkelingen dus nog af.

* * *
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Woord Vooraf
Dag lezers! — Een zonnig zomernummer? Een themanummer 

zoals aangekondigd in ons voorjaarsnummer? Dat laatste
lijkt er misschien op, maar een themanummer in de zin van 
het besluit van 12 maart jl. is dit nog niet. Een eerste “the -
ma” wordt nog overwogen, evenals de wijze van invul ling
daarvan in Reflectie. We streven ernaar dat rond te krijgen
voor het herfstnummer in oktober. 

Of dit nummer inhoudelijk zonnig is, kunt u best zelf wel bepa -
len. Opmerkelijk is wel, dat er – zonder ook maar énige
afspraak gemaakt te hebben – een aardig aantal inzendin -
gen zich richten op eenzelfde “thema”! Dat hangt blijkbaar
“in de lucht”. U kunt ook dat zelf wel benoemen bij en na het
lezen daarvan.

We openen dit nummer met een ‘In Memoriam’. In ons vorige
nummer, dat toen immers al naar de drukker was, konden
we nog net de meld ing inlassen (in een klein kadertje) van
het overgaan van onze voorzittend bisschop mgr. Maurice
Warnon. Na een korte herdenking aan Mgr. Maurice en
een dankwoord, namens de gehele familie, van zijn echt -
genote Joan, geeft onze regionaris informatie over de op -
volging van Mgr. Maurice, naar de stand van zaken op 11
juni jl. (toen dit blad ingevuld moest zijn).

Dan nog wat zakelijke puntjes: denken de abonnees niet-kerk -
leden er nog eens aan, voor zover van toepassing, het
abonnementsgeld voor 2011, ad €17,50 over te maken aan 
de penningmeester CKB/VKK.Nl ? (Zie colofon).

Ook nog een correctie inzake ons vorige nummer. In het artikel 
“Compassie” is door herschrijving een fout geslopen. Op
blz. 25 staat in het be gin van de 2de alinea: Als ingewijde in 
de Soefi-orde biedt Ka ren Armstrong …”. Daar moe(s)t
staan: “Als ingewijde in de Soefi-orde vindt uw recensente,
dat …”.

Tenslotte: willen inzenders van kopij er rekening mee hou -
den dat sluitingsdatum kopij 1 sep tem ber is?

Echt belangrijk, nu er naast “thema-artikelen” bekeken moet
worden wat wel / niet nog in ons blad past qua ruimte (en
inhoud natuurlijk). 

Met vriendelijke groet, Frits Moers, eindredacteur.

* * *



Dichter bij het Paradijs

De esoterische betekenis van het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena (dl. I)

Ojas Th. de Ronde MA

Hoe is het ge steld met de rol len van man nen en vrou wen in onze post mo der ne we reld? Zijn we de weg kwijt? Of krij gen we nu
juist een kans om ons le ven in te rich ten zo als we zelf wil len? Nie mand zegt meer hoe het moet in de lief de. Je mag zelf keu zes
ma ken. In onze post mo der ne we reld lijkt al les vrij. Dat kan be ang sti gend zijn. Het kan je ook de kans ge ven re la ties echt diep -

gang te ge ven van uit de in ner lij ke bron.

Voor mij werd dat per spec tief eens dui de lijk toen ik de be -
roem de eso te ri sche ope ra van Mo zart, Die Zau berflöte, mee -
maak te. Was het door de mu ziek, het ver haal, de spe lers? Ik
weet het niet. Maar plot se ling zag ik hoe twee ge lou ter de
men sen tot een re li gieu ze diep gang in hun re la ties kon den ko -
men, die ik eer der niet voor mo ge lijk had ge hou den. In de we -
ken daar na vie len de rol mo del len waar ik mee op ge voed was,
de oude do mi nan te Adam en zijn zon di ge part ner Eva, aan
dig ge len. Het ble ken beel den uit een oude nacht mer rie. En uit
mijn on der be wus te kwa men nieu we in spi re ren de beel den. Stu -
die van de the o lo gie verd iep te dit. En lang za mer hand be greep
ik dat deze nieu we beel den te ma ken had den met gnos ti sche
ken nis over Je zus en Ma ria Mag da le na.

Twee kernen van het Ene
Uit de bron nen die de laat ste eeu wen ont dekt zijn en voor al uit 
de gnos ti sche Nag Ham ma di ge schrif ten blijkt im mers dat Je -
zus, zo als alle man nen in die tijd, ge huwd is ge weest. En wel
met Ma ria Mag da le na. Dit hu we lijk moet een bij zon de re re la -
tie van open heid en ge lij kwaar dig heid ge weest zijn, want uit
ge noem de bron nen blijkt dat Je zus, dwars te gen het cul tuur pa -
troon van zijn tijd in, de vrouw en het vrou we lij ke vol ko men
ge lijk stel de aan de man en het man ne lij ke. Hij on der ken de
im mers als geen an de re de twee po len van het Ene, de mens
met al zijn di men sies als beel te nis van God. 

Zo was de mens in oor sprong, in het Pa ra dijs, door God
be doeld, en zo be leef de Je zus dat ook met zijn ge lief de Ma ria
Mag da le na. Het man ne lij ke en vrou we lij ke zijn in de ogen
van Je zus twee ker nen van het ene le ven waar het god de lij ke
door heen straalt. Ver schil lend, maar ge lij kwaar dig. In mijn
vo rig ar ti kel (1) heb ik dat na der uit ge werkt.

We zijn dit lange tijd ver ge ten, maar mo men teel mo gen wij
mee ma ken dat er een ge zon de ken te ring plaats vindt. Op alle
mo ge lij ke ter rei nen. Ook op het ge bied van re la ties komt de uit -
slui tend man ne lij ke do mi nan tie, zo als die in de mo no the ïstische 
gods dien sten ge sym bo li seerd werd door de pa tri arch Adam, in
dis kre diet en zoekt men naar al ter na tie ven. Ver schil len de fe mi -
nis ti sche gol ven heb ben hier im pul sen voor ge ge ven. Maar ook
die pe re eso te ri sche wijs heid hier over wordt mo men teel door de
Wes ter se mens weer als een be vrij dend in zicht toe ge juicht. Dat
er voer ik toen ik ‘Die Zauberflöte’ bij woon de.

Die Zauberflöte
Het be gin van deze ma gi sche ope ra is over wel di gend, een
strijd op le ven en dood. Ta mi no, de mooie jong eman met zijn
rij ke ge voels le ven, wordt aang eval len door de oer slang en

ver liest in de strijd al zijn pa tri ar cha le pij len. Hul pe loos staat
hij nu te gen over de slang die vol gens de tra di ti o ne le joods-
chris te lij ke tra di tie sym bool staat voor ver lei ding en zon de val,
maar die te ge lij ker tijd vol gens de alou de eso te ri sche tra di ties
ook sym bool staat voor de krach ten van de aar de, voor de cy -
cli van ge boor te, dood en we der ge boor te. Krach ten waar toe
vrou wen meer toe gang heb ben dan man nen. 

Ta mi no raakt ver ward, zingt zijn angst uit voor het al te
vrou we lij ke en valt be wus te loos. Wat zal er ge beu ren? Drie
vrou wen ko men op, die na res sen van de Ko ning in van de Nacht, 
die de slang haar gif ont ne men. Ta mi no wordt niet dood ge be ten 
maar kan zijn quees te be gin nen. De ini ti a tie kan be gin nen. Hij
gaat zijn ware Zelf ont dek ken. Hoe? Vol gens het script van de
ope ra: al leen als hij ge lou terd wordt van zijn ego-be wust zijn en
zijn even eens ge lou ter de bruid Pa mi na vindt.

Deze ini ti a tie vindt niet plaats zon der be proe ving en. De
om ge ving is ver gif tigd. Er is vij and schap tus sen de Ko ning in
van de Nacht, die nog her in nert aan het oude ma tri ar chaat, en
Sa ra stro, die zich als pries ter ink ap selt in zijn man nen broe der -
schap en het ein de van het pa tri ar chaat ver beeldt. Hij zingt im -
mers Pa mi na nog toe dat zij zich in haar hart moet laten leiden
door haar man. 

Maar het jonge paar Ta mi no en Pa mi na vin den in de be -
proe ving en van het le ven een an de re weg. In de diep ste duis -
ter nis die de Ko ning in van de Nacht maar kan cre ëren, ont dek -
ken zij dat de be lang rijk ste ver bin ding al leen maar die met het
god de lij ke kan zijn. Dan al leen kan de iden ti fi ca tie met hun
oude ego-be wust zijn wor den los ge la ten. De oer vrou we lij ke
Pa mi na blijkt hier meer ge voe lig voor dan Ta mi no, maar ui t -
ein de lijk ont dek ken ze beiden dat dit hun geboorterecht is. 

Als ze dat on der ken nen, kun nen ze hand in hand de Tem -
pel ing aan voor hun laat ste ini ti a tie. Dan wordt het jonge paar
toe ge zong en met de woor den die het mys te rie van ge lou ter de
man en vrouw op su blie me wij ze ont hul len: ‘Mann und Weib
und Weib und Mann, reichen an die Got theit an.’ 

Een glimp van het goddelijke
Deze ope ra maak te veel in druk op mij. Bij thuis komst maak te
ik de vol gen de no ti tie: 

‘Terwijl ik dit schrijf, klink en nog de rij ke me lo die ën van
‘Die Zauberflöte’ in mij na. Ook de staan de ova tie die de spe -
lers kre gen. Alsof ie der een op dat mo ment voel de dat hier be -
zong en werd hoe men sen ge lou terd kun nen wor den van ego -
ïsme en haat en zo in een lief des re la tie een glimp van het god -
de lij ke kun nen ma ni fes te ren.’ 
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Wat is de oude, or tho doxe the o lo gie over re la ties in een hu we -
lijk dan ar moe dig. Daar is spi ri tu a li teit ing eka derd in een dog -
ma tiek waar in de di rec te ver bin ding van het god de lij ke met
het aard se on mo ge lijk wordt ge maakt. Sek su a li teit leidt hier in
ook maar een be droe vend be staan. Het is iets heel aards en –
in we zen – zon dig, om dat hierd oor, zo als de kerk va der Au gus -
ti nus het eens for mu leer de, de erf zon de wordt door ge ge ven.
Daar om is sek su a li teit al tijd verd acht. Je mag er niet van ge -
nie ten. Hoog stens ge brui ken voor de voort plan ting. En daar bij 
is de man de baas. Zo als de oude Adam die zijn vrouw al tijd
te recht kan wij zen, om dat die hem ver leid heeft. Wat een el -
len di ge we reld is hier ge scha pen voor man nen en vrou wen.
Dit kun nen we toch niet meer vol hou den!

Deze Adam en Eva heb ben ons ver van het pa ra dijs ge -
bracht. Waar om kun nen we niet, ook in onze sek su a li teit, het
god de lij ke tot uit druk king breng en? Heeft Je zus dat ver bo -
den? Stond Je zus als man bo ven de vrouw? Ik lees er niets
over in de bron nen die over hem spre ken. Inte gen deel, als ik
de gnos tie ke bron tek sten over het oer chris ten dom lees, vind ik 
min stens een ge lij kwaar dig heid van man nen en vrou wen. En
ook ver wij zing en naar een to taal an de re be le ving van sek su a li -
teit. Met name als het gaat om de re la ties tus sen Je zus en Ma -
ria Mag da le na. Die lij ken, als ge lou ter de men sen, veel meer
op Ta mi no en Pa mi na dan op de ver sle ten ar che ty pen van
Adam en Eva. Het wordt tijd de re la tie van Je zus en Ma ria
Mag da le na opnieuw te onderzoeken. Misschien brengt ons dat 
dichter bij het paradijs. 

De zondige Eva 
Mijn verd ere stu die van de bron tek sten van het chris ten dom
bracht het vol gen de aan het licht: het gees te lij ke groei pro ces
van de gnos ti sche chris te nen be stond er uit om het vrou we lij ke 
en man ne lij ke in zich zelf te in te gre ren en zo de du a li teit te
over stij gen en het ko nink rijk van God in het da ge lijk se le ven
te re a li se ren. In het da ge lijk se le ven uit te zich dit in de ge lij -
kwaar dig heid van man nen en vrou wen. Men had eer bied voor
het vrou we lij ke in alle as pec ten en zag het vrou we lij ke en
man ne lij ke als twee po len van het Ene. 

He laas vond dit geen ge na de in de ogen van de an de re
stro ming van het vroe ge chris ten dom, de or tho doxen. Zij cre -
ëerden een ra ti o neel, man ne lijk chris ten dom, waar in God ver
weg ge duwd werd en waar in al leen man ne lij ke pries ters nog
kon den be mid de len tus sen God en deze zon di ge we reld. Nie -
mand kon God op een andere manier meer benaderen. 

In de vier de eeuw won deze stro ming het pleit en werd het or -
tho doxe chris ten dom door Con stan tijn tot staats gods dienst be -
noemd. Het ge volg daar van was eeu wen lang een gro te ver -
schra ling van het spi ri tu e le le ven, waar in met name de sek su a -
li teit on derd rukt werd en ze ker geen poort meer mocht zijn
naar het god de lij ke. 

Met name de or tho doxe kerk va ders heb ben hier in de toon
ge zet. Als zij over man nen en vrou wen spra ken, dan pro beer -
den zij dui de lijk te ma ken dat de man, zo als eens Adam, van
het goe de pad af ge hou den werd door de vrouw, de erf ge na me
van Eva.

Zo beet de kerk va der Ter tul li a nus (2), die ook bij an de re ge -
le gen he den geen goed woord over had voor de vrouw, zijn
vrou we lij ke toe hoor ders in een preek eens toe: ‘Nog leeft Gods
oor deel, ook in deze tijd nog, over jul lie sek se voort en daar om
kan het niet an ders dan dat ook jul lie schuld voort leeft. Jul lie
zijn de poort die de dui vel toe gang biedt, jul lie heb ben het ze gel
van de boom ge schon den, jul lie heb ben het eer ste god de lij ke
ge bod ge ne geerd en jul lie zijn het ook die de man – die de dui -
vel angst had aan te val len – heb ben ver leid. Jul lie heb ben ook
het beeld van God, de man, op een al te ge mak ke lij ke wij ze ver -
nie tigd en we gens jul lie ong ehoor zaam heid, die de dood be te -
kent, moest zelfs de Zoon van God ster ven.’ (3)

Vrouwelijke energie: opgehemeld en verguisd
De or tho doxie, die steeds sterk ra ti o ne le en man ne lij ke trek -
ken ver toon de, voel de na tuur lijk wel dat men hier mee een ge -
loof cre ëerde waar in het vrou we lij ke – waar ie der toch be -
hoef te aan heeft – zo geen plaats kreeg. Men zocht een te gen -
beeld voor de zon di ge Eva en vond dat in Ma ria, de moe der
van Je zus. Toen in de vierde eeuw van onze jaar tel ling, in het
Wes ten de kerk va ders de ker ke lij ke ge loofs leer ging en for mu -
le ren, en Je zus de nieu we Adam werd ge noemd, werd Ma ria,
de maag de lij ke moe der van Je zus, de nieu we Eva. Niet als
Mag na Ma ter, de vrucht ba re moe der van alle men sen, maar als 
maag de lij ke moe der van Je zus Chris tus die met de Va der en
de Geest ver enigd werd in een Drie-een heid. In het or tho doxe
chris ten dom kwam zo ook de nieu we Eva, als ‘Moeder van
God’, bui ten de mens heid te staan en wer den de men sen te rug -
ge wor pen in een zon di ge staat waar uit al leen Je zus Chris tus
hen nog kon ver los sen. Zijn Moe der Ma ria werd daar bij de
Gro te Voor spreek ster. 

Maar ter wijl de Moe der van Je zus op deze ma nier steeds
meer werd op ge he meld (let ter lijk), vond er wat be treft Ma ria
Mag da le na, de Ge lief de van Je zus, een om ge keer de be we ging
plaats. In het oer chris ten dom ge noot zij oor spronk elijk nog
groot aan zien als de le vens ge zel lin van Je zus en diens be lang -
rijk ste leer linge, de vrouw die het Al ken de. Maar in de tijd
van de kerk va ders wer den er geen kerk moe ders meer ge duld
en werd Ma ria Mag da le na steeds meer ver guisd. Van een re la -
tie tus sen Je zus en Ma ria Mag da le na kon geen spra ke meer
zijn. Toch werd zij ook in de ca no nie ke evang eli ën nog her -
haal de lijk ge noemd. Wat was dan haar iden ti teit? In 591, tij -
dens een preek van Paus Gre go ri us de Gro te in de San Cle -
men te ver klaar de hij dat zij de zelf de was als de zon da res, waar 
de evang elist Lu cas over sprak. Dat werd met een hot news in
de or tho doxe we reld en daar mee was haar lot voor de ko men -
de eeu wen be ze geld. Pas in 1969 ver klaar de de toen ma li ge
paus dat dit een ver gis sing was van zijn gro te voor gang er.
Maar toen was het leed al ge schied. Eeu wen lang heeft het of -
fi ci ële chris ten dom zo ge le den on der een ver schraal de spi ri tu -
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a li teit waar in de behoefte aan vrouwelijke energie alleen
geconcentreerd kon worden op de buitenwereldse Maagd 
Maria, de Moeder van God.

Patriarchale angsten
Dat had ook gro te ge vol gen voor de be le ving van de sek su a li -
teit. Uit mijn jeugd her in ner ik me nog hoe meis jes op de huis -
houd school het voor beeld van de maag de lij ke Moe der Ma ria
werd voor ge hou den. De meis jes wer den er soms wan ho pig
van, om dat daar bij ook nog ver teld werd dat het na tuur lijk be -
ter was om al tijd maag de lijk te blij ven, maar als het dan an -
ders moest om kin de ren te krij gen, zou dat ver ge ven wor den.
Maar Eva was al tijd zon dig.

Pas la ter be greep ik hoe dit sa men hing met een lange ge -
schie de nis van sek su e le on derd ruk king die door de kerk va ders 
tot of fi ci ële ide o lo gie werd ver klaard, maar zijn wor tels al had 
in de eeu wen daar voor (1). Toen ik hier over tij dens mijn doc to -
raal stu die the o lo gie een scrip tie maak te, kwam ik – hier kort
sa meng evat – bij het vol gen de uit. 

De kerk va ders die de he rau ten wa ren van het chris ten dom
als staats gods dienst, wa ren bang voor het vrou we lij ke en lie -
ten dat ook her haal de lijk mer ken in hun pre ken en toe spra ken. 
Voor hen wa ren het man ne lij ke en ra ti o ne le, dat zich uit druk te 
in dis ci pli ne, wet ten en re gels en in een kracht i ge hi ërarchie
de be lang rijk ste waar den. Fees ten, mu ziek, dan sen en ook sek -
su a li teit wer den als iets ong epasts en laag staands be schouwd.
Veel kerk va ders gruw den van sek su a li teit. Waar om? Al in de
Griek se we reld wa ren er fi lo so fen die meen den dat in sek su a -
li teit de ra ti o ne le kracht van de man ver lo ren ging, om dat hij
zich in de seksuele daad moest overgeven aan het ongewisse
van de vrouwelijke energie. 

Dit speel de ook bij de in tel lec tu e le kerk va ders. Maar die
von den er nog een the o lo gi sche re den bij: sek su a li teit zou de
zon de in de we reld heb ben ge bracht. De kerk va der Au gus ti -
nus had dat de ‘erfzonde’ ge noemd, de zon de die door Adam
en Eva in de we reld is ge ko men en die ie der mens erft van zijn 
ou ders op het mo ment dat hij ge con ci pieerd wordt in de sek -
su e le daad. Daar mee had Au gus ti nus, die zich na een wild le -
ven vol sek su e le uit spat ting en be keer de tot het chris ten dom,
een the o lo gisch ar gu ment. Vol val se trots kon hij dan ook
schrij ven in zijn So li lo quia dat ‘zijn man ne lij ke geest zo ver
ges te gen was dat het lief ko zen van een vrouw hem al leen nog
maar naar be ne den kon ha len.’ (4). 

La ter zal ook de kerk le raar Alber tus de Gro te in zijn
‘Questiones de animalibus’ in alle ernst dur ven ver kla ren: ‘De 
vrouw is min der ge schikt voor de ze de lijk heid dan de man. De 
vrouw be vat na me lijk meer vloei stof dan de man… en is daar -
om meer be weeg lijk. Zij is on bes ten dig en nieuws gie rig en
kent geen trouw. De vrouw is een mis luk te man en be zit, ver -
ge le ken met de man, een de fec te en fou tie ve na tuur.’ (5). 
La ter zou dit ook door de veel ge roem de kerk le raar Tho mas
van Aqui no wor den her haald: de vrouw is een ‘mas
occasionitus’, een man die nog niet tot ont wik ke ling is ge ko -
men en daar om on vol le dig en on vol waar dig is. (6). 

Deze op vat ting en over erf zon de, sek su a li teit en min der -
waar dig heid van de vrouw , die de of fi ci ële leer wer den, heb ben 
eeu wen lang man nen en vrou wen uit ba lans ge bracht en die pe
won den aang ebracht in de wes ter se cul tuur. Niet al leen bij
vrou wen, ook bij man nen die hun man ne lijk heid zo leer den op -
he me len dat een open en lief de vol le re la tie van ge lij kwaar dig -
heid met een vrouw niet meer mo ge lijk was. Het heeft eeu wen -

lang be scha dig de ge ne ra ties op ge le verd die ho pe loos ver ge ving
zoch ten voor hun da den bij een God die ver weg was. 

Adam en Lilith 
Ge luk kig lijkt in onze tijd die druk weer af te ne men. Er is
weer ruim te voor ‘the God within’. De vrou we lij ke ener gie is
hier voor geen be lem me ring. Inte gen deel. De angst die in het
af ge lo pen ‘patriarchale tijdperk’ voor het vrou we lijk en de
sek su a li teit heers te, kan in onze da gen geen stand meer hou -
den. De gou den bal die lang on der wa ter werd ge drukt, springt 
weer om hoog. Inti mi teit, lief de, open heid tus sen man en
vrouw blij ken weer spi ri tu e le waar den. 

Er is nu ook weer ruim te voor nieu we ar che ty pen die de re -
la tie tus sen man nen en vrou wen kun nen in spi re ren. Een van
deze nieu we sym bo len is Li lith, vol gens de oude eso te ri sche
tra di ties de oor spronk elij ke vrouw van Adam. 

Het is een vrouw die krach tig is in zich zelf en zich niet aan 
Adam wil on der wer pen. Vol gens alou de Su me ri sche bron nen,
maar ook vol gens de jood se kab ba lis ti sche ge schrif ten en de
Ko ran, was zij Adams eer ste vrouw, maar werd zij door Adam 
ver sto ten, toen zij te zelf stan dig werd en niet aan zijn gril len
wil de be ant woor den. Omdat Adam niet zon der vrouw kon le -
ven, zegt de Kab ba la, vroeg hij God om een an de re vrouw die
toen uit Adams rib de al tijd on derd ani ge en schuld be wus te
Eva schiep. Maar oor spronk elijk leef de Adam met Li lith. Een
won der lij ke ont dek king die mo men teel steeds meer tot de ver -
beel ding gaat spre ken. En die nu, zo als blijkt, ook altijd in de
marge van ons bewustzijn heeft geleefd.

Ik werd me hier eens hel der van be wust, toen ik ja ren ge le -
den in de Six tijn se ka pel van het Va ti caan rond dwaal de en vol
be won de ring naar de pla fond schil de ring en van Miche lang elo
stond te kij ken. Daar bij viel me iets bij zon ders op: in het cen -
trum van deze pracht i ge fresco’s kon je zien hoe God met een
groots ge baar van zijn rech ter hand Adam schept, maar te ge lijk 
met zijn link er hand een mooie, ster ke vrouw om armt die het
hele ge beu ren lief de vol ga de slaat. Ik wist dat dit niet Eva kon
zijn, want die moest nog ge scha pen wor den uit de rib van
Adam. Wie was het dan wel? Toen ik hier na vraag naar deed,
bleek dat Miche lang elo hier naar alle waar schijn lijk heid Li lith
had ge schil derd, de ar che ty pi sche eer ste vrouw van Adam die, 

als een ech te oer go -
din, res pect af dwingt
en te ge lij ker tijd
kracht en lief de uit -
straalt. In de ar men
van God voelt zij zich 
niet schul dig over
haar natuurlijke
kracht en is zij niet
beschaamd over haar
sek su a li teit.    >>
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Li lith - een Sum me -
risch/Assy risch ter ra
cot ta re lief van ca
1950 voor Chris tus



Het heilige huwelijk
Toen ik hier in ge ïnteresseerd raak te en verd er ging zoe ken,
ont dek te ik nog meer ge hei men van Li lith. Zij bleek in oe rou -
de tij den een tan tri sche go din die haar do mein had in de onge-
tem de krach ten van de na tuur. La ter speel de zij als ho ge pries -
te res een be lang rij ke rol in tem pel ri tu e len zo als die op ge pas te 
tij den over al in de ma tri ar cha le sa men le ving en rond de Mid -
del land se Zee plaats von den. In deze tem pel ri tu e len vond rond
nieuw jaar een ‘hieros gamos’, een ‘heilig huwelijk’ plaats. In
dit ri tu eel speel den een man en een vrouw – vaak de ko ning en 
Li lith als pries te res – sym bo lisch het hei lig hu we lijk tus sen
een god en een go din en sym bo li seer den zo het vrucht ba re sa -
meng aan van te gen de len. 

Aan dit ri tu eel, waar in het god de lij ke oer paar van de mens -
heid werd op ge roe pen, werd een kracht i ge uit wer king toe ge kend. 
Als een gods dien stig ri tu eel over steeg het de lou ter sym bo li sche
be te ke nis. In het spel in de tem pel wer den im mers kos mi sche
krach ten op ge roe pen en werd een ener gie veld van har mo nie en
voor spoed ge cre ëerd, waar van men een gun sti ge uit wer king ver -
wacht te op het wel zijn en de wel vaart van de om ge ving.

Nan cy Qu alls-Cor bett schrijft hier over in haar fraaie boek
‘De Hei li ge Hoer – in zich ten in het Eeu wi ge Vrouwelijke’:
‘Dit re li gieu ze ri tu eel was, zo als zo veel ri tu e len, ge ba seerd op 
een psycho lo gi sche be hoef te.…In psycho lo gi sche zin sym bo li -
seert het hei li ge hu we lijk de ve re ni ging van te geng estel den.
Het is het in ge lij kwaar dig heid sa menk omen van het man ne lij -
ke en vrou we lij ke prin ciep, de ver bin ding van het on be wus te
met het be wus te, van geest met stof. Het is een mys tiek pro ces
waard oor ele men ten waar tus sen geen ver bin ding be staat,
wor den sa meng evoegd om één ge heel te vor men. In de vol -
trek king van de ‘hieros gamos’ zijn de as pec ten van sek su a li -
teit en spi ri tu a li teit on los ma ke lijk met el kaar ver bon den en ge -
ven ze el kaar le vens kracht. Dit psychi sche pro ces, schrijft
Jung, heeft ‘het aar den van de geest en het spi ri tu a li se ren van
de aar de tot ge volg, de een wor ding van te geng estel den en ver -
zoe ning waar verd eling heerst’.’(7) 

In de Tho ra wil de men he laas dit hei li ge hu we lijk van het
oer paar van de mens heid geen plaats meer ge ven en ont nam
men, door de my the van de zon di ge Eva te cre ëren, Li lith haar 
recht ma ti ge plaats naast Adam in het Pa ra dijs (8). En de chris -
te lij ke kerk va ders zijn in dit spoor verd er ge gaan. Dat kwam
voort uit de tijd geest en had te ge lij ker tijd gro te in vloed op de
ma nier waar op man nen en vrou wen met el kaar om ging en. 

Een nieuw per spec tief
Maar de tijd geest ve ran dert, en daar om zoe ken wij nu ook
naar nieu we sym bo len die deze tijd geest uit druk ken. Zou Li -
lith nu niet ons ar che ty pisch rol mo del kun nen wor den? En zou 
dat ook een an de re be te ke nis kun nen ge ven aan de man?  

Steeds meer vrou wen in onze tijd – waar on der ook tal rij ke
fe mi nis ti sche the o lo gen – vra gen zich dit af en vin den in Li lith 
de oor spronk elij ke oer moe der van de men se lij ke be scha ving
die hen nu kan in spi re ren. Zij wil len Li lith be vrij den uit de
grot van hun on der be wust zijn en haar de ruimte geven die
haar toebehoort. 

Als ons col lec tie ve be wust zijn op deze ma nier ve ran dert, is 
er ook weer ruim te om de wer ke lij ke, lang ver bor gen be te ke -
nis van het hu we lijk van Je zus en Ma ria Mag da le na te on der -
ken nen. We we ten nu dat zij in een ge lij kwaar di ge re la tie el -
kaar le vens kracht ga ven en dat ook sek su a li teit voor hen geen
verboden vrucht was.

Dit nieu we eso te ri sche be sef ve ran dert niet al leen de rol van
de vrouw, ook die van de man. Bij veel man nen die zich thuis
voe len in een nieu we spi ri tu a li teit, spreekt dat aan. Zij kie zen
voor ge lij kwaar dig heid tus sen man nen en vrou wen als ge volg
van een spi ri tu eel groei pro ces. De tijd dat zij al leen kon den
sa men le ven met een schuld be wus te, mee gaan de en on derd ani -
ge Eva, die zij ge mak ke lijk kon den ma ni pu le ren, lijkt voor
hen voor bij. Zij wil len graag hun ener gie in har mo nie breng en 
met een goed ont wik kel de, ster ke vrouw. Zij zoe ken weer een
kracht i ge en lief de vol le vrouw als part ner en er va ren hoe zij
hierd oor in zich zelf de ba lans tus sen het man ne lij ke en vrou -
we lij ke kun nen her stel len. En hoe zij hierd oor dich ter bij het
Pa ra dijs ko men. 

 
Ojas Th. de Ron de be haal de in 1970 zijn
doc to raal the o lo gie aan de Uni ver si teit van
Nij me gen. Daar na ver bleef hij eni ge ja ren
als spi ri tu eel zoe ker in India. 
Na zijn te rug keer in Ne der land be gon hij, sa -
men met zijn vrouw, het coaching- en coun -
se ling bu reau Fe nix en werd hij do cent aan
de Hu man uni ver si ty, een in ter na ti o naal cen -
trum voor the ra pie en me di ta tie. Mo men teel
geeft hij works hops, schrijft ar ti ke len en ver -
zorgt we ke lijk se we bra dio uit zen ding en ‘De
Nieu we Mens’, www.de nieu we mens.eu

(1) Ojas Th. de Ronde, De Kracht van het vrouwelijke, 
in Reflectie, win ter 2010

(2) Tertullianus, De cultu feminarum, 1.1.2
(3) Ojas Th. de Ronde, Rabboeni… Meester, in: Reflectie, voorjaar 2011
(4) Augustinus, Soliloquia, 1.10
(5) Albertus Magnus, Questiones de animalibus, XV q.11
(6) Thomas van Aquino: Summa Theologica, 1.92.1
(7) Nancy Qualls-Corbett: De Heilige Hoer: inzichten in het Eeuwige

Vrouwelijke, ISBN 90 215 22693 2, Uitg. Kosmos-Z&K..
(8) Historici gaan er tegenwoordig van uit dat de mythe van Adam en Eva,

zoals die in de Thora terecht gekomen is, een intellectuele constructie is
geweest van de Levitische priesters. Zij zouden bij de redactie van de
Thora, 2500 jaar geleden, de mythe van de zondige Eva hebben gecon -
strueerd om het inheemse systeem van het toenmalige Palestina in een zo 
kwaad mogelijk daglicht te stellen, teneinde het patriarchaat, met bijbe -
horend erfenisstelsel, daarna bij wet en met geweld ingang te doen
vinden. 

* * *
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Het Tijdperk van Kali ¹)

Wayne Gatfield

Kali, de echt ge no te van Shi va, is een in te res sant fi guur in het Hin doe-pan the on. Zij staat be kend als de ‘Zwarte Godin’ en ver te -
gen woor digt ve ran de ring en trans for ma tie. Men zegt dat Kali ge ëmaneerd is uit de wenk brauw van de go din Dur ga tij dens één
van de veld sla gen tus sen spi ri tu e le en kwaa dwil len de mach ten. Zij wordt be schouwd als de ‘krachtige’ vorm van deze go din, die
óók een echt ge no te was van Shi va, en of schoon zij een sym bool was van trans for ma tie, was zij min der ag res sief. 

Kali wordt ge toond als een zwar te vrouw met vier ar men; in
een van haar han den houdt zij een zwaard, in een an de re het
hoofd van de de mon die zij ver sla gen heeft; met de an de re
twee moe digt zij haar aan bid ders aan. Kali heeft twee dode
licha men als oor bel len en zij draagt een ket ting van sche dels.
Zij draagt een gor del, ge maakt van de han den van dode men -
sen, en haar tong steekt uit haar mond. Kali heeft rode ogen en 
haar ge zicht en bor sten zijn be smeurd met bloed. Zij staat met
één voet op het dij been en met de an de re op de borst van haar
echt ge noot, Shi va.

Symboliek in Kali’s verschijning 
Kali is zwart om haar al le som vat ten de na tuur te sym bo li se ren,
om dat zwart de kleur is waar in alle an de re kleu ren op gaan.
Zwart re pre sen teert ook het ont bre ken van kleur, waard oor de
na tuur van Kali als ul tie me re a li teit wordt ge toond. In het Sans -
kriet heet dit nir gu na, het geen iets be te kent wat ie de re ei gen -
schap en vorm te bo ven gaat. Haar zwar te kleur sym bo li seert
daard oor het trans cen de ren van ie de re vorm Kali’s naakt heid
sym bo li seert het feit dat zij vrij is van ie de re il lu sie en ook dat
de ul tie me waar heid alle on we tend heid weg brandt. In een an de -
re be te ke nis ver te gen woor digt naakt heid vol ko men Spi ri tu eel
Be wust zijn. De ket ting van vijf tig men se lij ke sche dels zijn de
vijf tig let ters van het Sans kriet al fa bet en sug ge re ren ware Wijs -
heid. De gor del van af ge sne den han den wijst op het pro ces van
Kar ma. Het feit dat de han den af ge hakt zijn door Kali toont aan
dat Kar ma over won nen is door de vo tie aan haar. Haar wit te tan -
den stel len zui ver heid voor en haar tong het feit dat zij in haar
rol van Tijd alle ding en con su meert. 

Kali’s vier ar men ver te gen woor di gen de cy clus van
‘schepping’ en ‘verwoesting’, of evo lu tie en trans for ma tie.
Haar rech ter han den vor men de ‘onbevreesde’ moe dra en de
link er hou den het zwaard en het af ge hak te hoofd vast. Het
zwaard is het zwaard van wijs heid en het hoofd is val se ken nis 
die zij ver nie tigd heeft.

Haar drie ogen zijn de zon, de maan en het vuur, die het
haar mo ge lijk ma ken alle as pec ten van de tijd waar te ne men – 
het ver le den, het he den en de toe komst. Dit toont haar in haar
as pect van Kala (tijd), van daar de naam Kali.

Het feit dat ze op haar man Shi va staat, laat zien dat hij
zon der zijn Shak ti mach te loos zou zijn, zo als HPB (H.P. Bla -
vats ky) zegt in De Ge hei me Leer: 

“Zon der kos mi sche sub stan tie zou de kos mi sche ver beel -
dings kracht zich niet kun nen ma ni fes te ren als in di vi du eel be -
wust zijn, om dat be wust zijn al leen door mid del van een ma te -
rieel voer tuig (in het Sans kriet: ‘upadhi’) te voor schijn komt
als ‘ik ben ik’. Er is im mers een stof fe lij ke grond slag no dig
om een straal van het uni ver se le denk ver mo gen in een be paald 
sta di um van ing ewik keld heid er gens op te rich ten. Even zo zou 
kos mi sche sub stan tie zon der kos mi sche ver beel dings kracht
een lege abs trac tie blij ven en er zou geen be wust zijn uit voort -
ko men.” (DGL, I, p. 45).

Als we Shi va mo gen zien als kos mi sche ver beel dings -
kracht en Kali als kos mi sche sub stan tie, dan blijft de ana lo gie
overeind.

Kali’s symboliek in ons dagelijkse leven
La ten we nu eens kij ken hoe wij al deze sym bo liek kun nen
toe pas sen in ons da ge lijks le ven.

De tijd waar in wij le ven lijkt be slist ge re geerd te wor den
door alle ei gen schap pen van de exo te ri sche Kali: het is een tijd 
van veel lij den en hart zeer. De men sen wor den nau we lijks ge -
dre ven door lief de, maar door harts tocht en heb be rig heid naar
weel de en macht. De mo der ne jeugd gaat er prat op dat zij in
het be zit is van alle nieuw ste tech no lo gi sche voor uit gang zo als 
mo bie le te le foons en com pu ters, ter wijl een heel groot deel
van de we reld be vol king lijdt on der oor log, ar moe de en ziek te.
Als ge volg van de ver za di ging van het la ger denk ver mo gen
door deze be droe ven de beel den - door het me di um te le vi sie -
wordt een ong evoe lig heid voor eni ge re ac tie ver oor zaakt en
kan een groot aan tal men sen de pijn van deze oprech te slacht -
of fers niet on der schei den van die van de spe lers in een me lo -
dra ma ti sche te le vi sie se rie. Wij schakelen over van de ene serie 
naar de andere, met zorgeloze overgave.

Het is waar dat we trach ten te le ven als of we on ster fe lijk
zijn in de fy sie ke zin van het woord, waar bij we er geen aan -
dacht aan schenk en dat we al le maal in snel trein vaart op het
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graf af gaan en dat het ver za me len van ma te ri ële goe de ren niet
het sum mum kan zijn van het be staan. Een ong emak ke lijk feit, 
maar één dat on der ogen gezien moet worden.

Waaraan lenen wij ons oor?
Bo ve nal is Kali de Moe der, wat be te kent: een bron van ge ne -
zing en be scher ming. Daard oor is het mo ge lijk ge ne zing en
be scher ming te vin den te mid den van de af schu we lijk he den
van deze tijd. Maar eerst moe ten wij deze vre se lij ke ding en
het hoofd bie den, diep in de duis ter nis voor ons kij ken en le -
ren het licht te zien dat al tijd schijnt aan het ein de van de tun -
nel. Kun nen wij ons neer leg gen bij de vre se lij ke wreed heid
die over heerst in de mo der ne sa men le ving – fy sie ke, men ta le
en mo re le gru we lijk he den die alle rede tar ten? Kun nen wij be -
grij pen waar om be paal de de len van de mens heid an de re onge-
loof lijk doen lij den? De Mees ter KH (Koot Hoomi) zegt: “De
we reld heeft het licht van de ware ken nis verd uis terd, en zelf -
zucht ver hin dert haar her le ving, want de hech te broe der schap 
van al len, die on der de zelf de on ve ran der lij ke na tuur wet wer -
den ge bo ren, wordt door haar uit ge slo ten en niet er kend”

Zelf zucht en be geer te naar lege scha du wen; be zit van
kraal tjes die niets te be te ke nen heb ben; mil joe nen die ge dood
zijn ter wil le van heb zucht naar geld of macht; voor bij gaan de
ding en die in wer ke lijk heid geen waar de heb ben – wij heb ben
de ech te waar dig heid van de men se lij ke na tuur uit het oog ver -
lo ren, het ver mo gen in de ziel van de an der te kij ken en de
God de lijk heid in hem lief te heb ben. De Mees ter KH zegt ook: 
“De groot ste troost en de al ler eer ste plicht in het le ven, mijn
kind, is geen pijn te ver oor za ken en het ver mij den van het ver -
oor za ken van lij den je gens mens of dier.”

Moge de mens heid deze woor den ter har te ne men, want
hier in lig gen de zaad jes van al les wat wij die nen te zeg gen en
te doen. Als wij de ge voe lig heid kon den ont wik ke len waard -
oor wij te rug schrik ken voor ie de re daad of elk woord wel ke
het hart van de an der verd uis tert; als wij kon den le ren de ogen
van de an der te le zen en ons er van be wust te zijn wan neer hij
ons smeekt om be grip; als wij te leur stel ling of ont moe di ging
bij de an der kon den aan voe len; als wij zelfs maar de angst
kon den zien in de ogen van een dier, wan neer wij het boos
toe spre ken of onze hand ver hef fen – als wij maar KH’s woor -
den ter har te kon den ne men en deze ‘eerste plicht in het leven’ 
kon den cul ti ve ren voor wat het is, dan zou den wij op weg zijn
naar het be rei ken van de su blie me toe stand die ge noemd wordt 
in De Stem van de Stil te:

“Uw ziel lene het oor aan elke kreet van smart, ge lijk het
lo tus hart zich opent voor de mor gen zon. Laat niet de fel le zon
één smar ten traan verd ro gen, voord at gij zelf die weg ge wist
hebt uit des lij ders oog. Maar moge elke traan, heet door de
mens ge weend, u val len op het hart en daar ver blij ven; en
veeg hem nim mer weg tot dat het leed, dat de oor zaak was, ge -
le nigd is.”

Op deze wij ze zouden wij licht bijdragen aan deze donkere 
tijd, hetgeen in feite de plicht is van al degenen die in staat
zijn tot een onzelfzuchtig initiatief.

Genialiteit in deugd en innerlijke schoonheid 
 Wij le ven in een tijd waar in aan tri vi a li tei ten on even re dig be -
lang wordt ge hecht, waar in een film ster of een sport held be -
schouwd wordt als een ‘held’ en be han deld wordt met de eer -
bied die vroe ger al leen was voor be hou den aan hen die ware
ge ni a li teit be za ten. 

HPB schrijft in haar ar ti kel ‘Genialiteit’: “Zou den de hoofd -
stuk ken 2 en 3 van I Co rin thi ërs ooit wor den ver taald in de
geest waar in ze wer den ge schre ven – zelfs hun dode let ter is
nu mis vormd – dan zou den aan de we reld won der lij ke ding en
wor den ge o pen baard… De we reld zou dan on der an de re de
sleu tel in han den heb ben tot vele tot nu toe on ver klaar de ri ten
van het alou de hei den dom. Eén hier van is het mys te rie van
deze zelf de Hel den ver ering. De we reld zou ver ne men dat, als
de stra ten van de stad die zo’n man zou eren be strooid wa ren
met ro zen voor de door gang van de Held van de dag; als ie de -
re bur ger werd ver zocht te bui gen in ver ering voor hem die zo
ont haald werd; en als zo wel pries ters als dich ters met el kaar
we dij ver den om de naam van de held on ster fe lijk te ma ken na
zijn dood – dan ver telt de oc cul te fi lo so fie ons de re den waar -
om dit ge daan werd. Er staat: ‘Zie in elke ma ni fes ta tie van ge -
ni a li teit – wan neer die ge com bi neerd wordt met deugd – in de
krij ger of de zang er, de gro te schil der, kun ste naar, staats man
of we ten schap per, die hoog bo ven de hoof den zweeft van de
ge wo ne kud de, de on mis ken ba re aan we zig heid van de he mel se 
ban ne ling, het god de lijk Ego wiens ci pier gij zij, o mens van
ma te rie!’ Aldus was het geen wij ver god de lij king noe men van
toe pas sing op de on ster fe lij ke God bin nen in, niet op de dode
mu ren van de men se lij ke ta ber na kel die hem om sluit. 
Dit werd ge daan in zwij gen de en stil le er ken ning van de po -
gin g en, ge daan door de god de lij ke ge vang ene die, in de meest
ong un sti ge om stan dig he den van in car na tie, er nog in slaag de
zich zelf te ma ni fes te ren.’

Geen won der dat Kali ons voort du rend her in nert aan onze
ster fe lijk heid als per soon lijk heid in deze we reld. Wij as so ci -
ëren schoon heid met al leen de toe stand van het fy siek lichaam
en ver waar lo zen ons in ner lijk we zen, waar bij wij de ge nen ver -
god de lij ken die het meest be dre ven zijn in het ten toon stel len
van dit voor bij gaan de ver schijn sel dat wij het lichaam noe -
men. Schoon heid van Geest wordt vol ko men ge ne geerd en
zelfs be schouwd als ‘raar’. Schoon heid van vorm en le lijk heid 
van spraak en denk ver mo gen is de mode in de mo der ne maat -
schap pij, als ook een te rug dein zen voor al les wat echt cul tu reel 
is. Ware cul tuur wordt al tijd ver bon den met de ont wik ke ling
van het spi ri tu e le deel van onze na tuur. Alles wat la ger is, is
een verd uis te ring van onze hogere natuur en daarom van geen
nut in de uiteindelijke analyse.

Het is dit zich rich ten op het voor bij gaan de dat ons zo veel
verd riet be zorgt – pro be ren ons huis te bou wen op drijf zand
en het on der ogen moe ten zien van het feit dat al les wat wij
ver za meld heb ben ons ont rukt zal wor den, wan neer we naar
een an de re we reld gaan. Wat we be wa ren is de ken nis van
gees te lij ke aard die wij ver wor ven heb ben, die een deel wordt
van het be wust zijn dat wij aan het ver rui men zijn door het
oplich ten van slui ers en het af bre ken van mu ren die voor ko -
men dat wij dingen duidelijk kunnen zien. 

Het “Goud” toegankelijk maken 
Om in deze donk ere tijd te over le ven en te kij ken in het hart van 
Kali, dat van goud is en schit te rend, moe ten wij le ren waar de ren 
dat het ‘ras der men sen god de lijk is’, zo als Pyt ha go ras zegt. AE
(Ge or ge Wil li am Rus sel), de Ier se schrij ver over mys tiek, her -
haal de voort du rend dat er een Gou den We reld om ons heen is
als wij er maar naar wil len zoe ken. Het Gou den Tijd perk is dus
niet dood, maar be staat op een ni veau dat voor de mees te men -
sen on toe gank elijk is, maar be slist re a li seer baar als wij onze na -
tuur maar af stem men op de schoon heid van onze me de mens.
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Onze le ra ren ver tel len ons dat het ego ïsme, de on ver schil lig heid 
en de wreed heid die nu de bo ven toon voe ren in de maat schap pij 
niet de na tuur lij ke toe stand van de mens vor men en dat wij
nooit moe ten wan ho pen over de mens heid.

De ‘Onsterflijken’ die on op hou de lijk over de mens heid
wa ken, en die zich be zig hou den met haar wel zijn, heb ben de -
ge nen no dig die uit vrije wil zoe ken naar het goe de, het ware
en het scho ne, dat in zich zelf tot bloei breng en en trach ten het
in an de ren te doen ont wa ken. Zij heb ben de ge nen no dig die
be reid zijn zich te ont las ten van die ma nie ren van le ven en
denk en die be per kend of nut te loos zijn en een le vens stijl aan -
ne men die hen tot een raad sel ma ken voor de ge wo ne man,
maar te ge lij ker tijd hun beeld dui de lij ker ma ken voor het
innerlijk oog van de beschermheren van de mensheid. 

Er moet oprech te mo ti va tie zijn en een eed aan ons Ho ger
Zelf om de wol ken weg te bla zen die de zon der Waar heid ver-
duis te ren. Het Tijd perk van Kali is niet de ter mi nis tisch, er zijn
al tijd wie len bin nen wie len. Elke och tend als we wak ker wor -
den be gin nen we ons ei gen klei ne Man van ta ra, de pe ri o de van
ac ti vi teit; mis schien gaan we door een mini Gou den Tijd perk,
of een yuga in een paar uur. Mis schien gaan we door alle vier
yu gas in een uur of twee of in een dag of in een week. ‘Zo bo -
ven, zo beneden’. Alle ant woor den lig gen in de pro ces sen der
Na tuur, in ner lij ke zo wel als ui ter lij ke. Hoe meer wij ons zelf af -
schei den van Moe der Na tuur, hoe meer wij ge dach te loos haar
schoon heid ver nie ti gen al leen uit heb zucht, des te meer ver lie -
zen we het con tact met wie we zijn en des te meer wor den wij
over heerst door het gro tes ke ui ter lij ke beeld van Kali. In dat ge -
val wordt zij een wraak go din die ons in onze on we tend heid zal
ver slin den – zij is de fer me hand van Kar ma.

“Toch is het men se lij ke ras God de lijk”, en Pyt ha go ras ver -
volgt: ‘De Hei li ge Na tuur open baart aan hen de meest ver bor -
gen mysteriën’. Maar niet als wij door gaan met het ver nie ti gen
van wat een deel is van onze ei gen aard, om dat de es sen ti ële les
die wij moe ten le ren en le ven is: de Een heid van al het Be -
staan de. Om dit te doen moe ten wij de ‘grote ij zing wek ken de
ket te rij van af ge schei den heid die ons los weekt van de rest’ links 
la ten lig gen en de les sen le ren die te le ren zijn door een be wus te 
po ging te be sef fen dat wij niet kun nen ‘zondigen’ zon der de
hele mens heid daar mee te ra ken. Even min kun nen wij bo ven
onze om ge ving uit stij gen zon der het hele or ga nis me waar van
wij een in te graal deel vor men, te ver hef fen, hoe wei nig ook.

Dus is de mo der ne trend van on af hank elijk heid en ‘voor
ons zelf zorgen’ een ver gis sing, daar wij geen ge dach te kun nen 
be denk en of een han de ling ver rich ten die alle an de ren niet ook 
raakt. Dit is een groot en le vens be lang rijk feit dat de hele
mens heid zou trans for me ren als het be seft en ge leefd werd.
Ge kop peld aan de idee dat wij niet kun nen ont ko men aan de
ge vol gen van wel ke ac tie dan ook (kar ma), zou dit hel pen de
som van al het verd riet op deze planeet te verminderen.

Medewerkers van de “Spirituele Zonnebloem” 
In de duis ter nis van de hui di ge tijd is er licht no dig om de weg 
te wij zen aan de ge nen die verd waald zijn en er zijn vrij wil li -
gers no dig die be reid zijn het le ven te lei den dat ver eist is om
zo’n licht te wor den. Het is mis schien een moei lij ke en ver -
moei en de taak, maar de be lo ning is on schat baar. Met ‘belo -
ning’ ver wijs ik niet naar enig ma te rieel voord eel dat te be ha -
len valt, maar al leen naar het feit dat er licht ge wor pen wordt
in de duis ter nis van een we reld die over spoeld wordt door el -
len de en ho pe loos heid. Dat is vol doen de be lo ning voor de

ware as pi rant. Het is daar om es sen tieel dat er men sen op de
we reld zijn die zich be wust zijn van de toe stand van de maat -
schap pij op dit ogen blik en de nood zaak om het Licht bran -
dend te hou den in de duis ter nis van deze tijd. Het is ook be -
lang rijk dat the o so fen be sef fen dat hun werk in de we reld
kracht i ger is dan ooit en dat zij de waar de van po si tie ve ge -
dach ten en ac ties niet on der schat ten. Het lijkt mis schien als of
je een bos brand pro beert te blus sen met een kopje wa ter, maar
ener gie die be steed wordt op het men taal ge bied is tien keer zo 
ef fec tief als die op het fy sie ke ge bied, en spi ri tu e le ener gie
hon derd keer zo ef fec tief als die op het men ta le ge bied. Dus de 
ware the o soof werkt op zijns ge bie den die on toe gank elijk zijn
voor de meer der heid der men sen op deze pla neet en zo doen de
heb ben zij de ‘vrije teugel’ wat be treft de be per king en van hun 
ei gen be grip en trai ning.

Ui tein de lijk zal deze in span ning door sij pe len naar het fy -
sie ke ge bied en zul len er ve ran de ring en plaats vin den ten bate
van al len. Wij moe ten al leen een voor uit zien de blik heb ben en 
op ti mis tisch zijn in ons da ge lijks le ven en oog heb ben voor de
voor uit gang van de mens heid. Iets wat we nooit moe ten doen
is wan ho pen over de mens heid. Onge acht hoe duis ter de we -
reld ui ter lijk wordt, moe ten wij ons er van be wust zijn dat het
al leen maar wol ken zijn die de Spi ri tu e le Zon verd uis te ren, die 
eeu wig schijnt. Zijn er van daag de dag ech te lief heb bers of
zijn er al leen maar sen su a lis ten die ie de re kans uit slui ten om
de zui ver heid en de schoon heid van ware lief de te be grij pen,
de har mo nieu ze klank van zie len die een stem mig meet ril len?
Zijn er lief heb bers van het Goe de, het Ware en het Scho ne in
de we reld om ons heen? Zijn er Spi ri tu e le Zon ne bloe men die
zich wen den tot de Inner lij ke Zon en zich koes te ren in zijn
eeu wig licht? Als die er zijn, la ten zij zich dan be kend ma ken
in deze cru ci a le tijd. Laat hen de po si tie ve as pec ten van deze
tijd be sef fen, de kan sen voor groei, voor me de do gen, voor ge -
re ge ne reer de com mu ni ca tie en re la ties. Want in de duis ter nis
van deze tijd le ren ve len dat vre de en ge luk za lig heid niet te
vin den zijn in de ver gank elij ke ding en van de we reld, die
slechts ‘baarmoeders van pijn’ zijn; maar in de Eeu wi ge Di -
men sie van ons we zen, die Ge tui ge is van alle ve ran de ring en
die, als wij ons daar mee ver een zel vi gen, zo veel verd riet ver -
oor za ken. Om te over le ven in deze schijn baar duis te re tijd
moe ten wij voor bij de ui ter lij ke beel den gaan en de in ner lij ke
beel den die de ware Geest bui ten slui ten, en ver blij ven in een
we reld die al tijd ge dom peld is in het Licht van de Spi ri tu e le
Zon. Wij moe ten ont dek ken hoe we ons hart in har mo nie moe -
ten breng en met het gro te Hart van het Uni ver sum en daar om
Lief de ac tu a li se ren en on schuld her ont dek ken. Op deze ma nier 
kun nen wij veel hoop breng en in deze we reld, en de in tu ïtie
dat een groot goed ons al len be reikt, als wij ons maar in span -
nen en pro be ren te kij ken ach ter de scha du wen die ons le ven
ach ter vol gen. Net als Kali moe ten wij onze ei gen de mo nen
ver slaan en be sef fen dat in ons ei gen denk ver mo gen de weg
ligt naar vrij heid of ge bon den heid.

¹) Uit: The The o sop hist van sep tem ber 2004. Ver ta ling: Anne Myr the
Iken, de cem ber 2010. [Toe ge voeg de kopjes van de red. ] Dit ar ti kel
werd ing ediend door pries ter F.A. Kou we. 

Way ne Gat field is voor zit ter van de loge in Bos ton en vice-voor zit ter
van de North Wes tern Fe de ra ti on van de The o sop hi cal So cie ty in
Enge land en re dac teur van de North Wes tern Fe de ra ti on Jour nal.

* * *
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De Derde Doorbraak

Johan Pameijer

De we reld wacht een om wen te ling … en dat is niet voor het eerst. Wel ge teld staat de wes ter se be scha ving open voor de der de
gro te door braak in haar lange ge schie de nis. Als een ge dre ven wind vlaag breekt een ver fris sen de in spi ra tie door het ver slui e ren -
de wol ken dek heen. Wie ge reed is om de eer ste zon ne stra len van de nieu we tijd op te vang en zal met een ge recht vaar digd op ti -
mis me de toe komst ver wel ko men. Met de snel heid van het licht trans cen de ren dui zen den door ge ving en ons drie di men si o na le we -
reld beeld. Voor wie het zien wil, scheurt de he mel open en spreekt de geest van het uni ver sum. 

Drei gend krui pen de bei de klok ken wij zers naar de twaalf. Het
uur “nul” na dert. De wes ter se mens heid schreeuwt om hulp. In 
het ver le den deed ze dat al va ker. Het ant woord kwam snel en
over tui gend. Tot de hui di ge dag le zen we er over in ge leer de
ver han de ling en. Hele gods dien sten zijn erop ge ba seerd. Maar
het oude is voor bij ge gaan en het nieu we treedt op naak te voe -
ten ons be wust zijn bin nen. De Exo dus van twaalf Jood se
stam men en de komst van Je zus de Chris tus ma ken deel uit
van een ver eer de ge schie de nis, maar de “we der komst” laat op
zich wach ten. Twee door bra ken, de uit tocht van de He bree ën
en de kruis tocht van Je zus, ga ven in ten se im pul sen aan het be -
wust zijn van de men sen. De der de, in de vorm van een vloed -
golf aan door ge ving en, zal de af braak van de laat ste hoge
scheids muur in lui den. 

Goudkleurig licht 
Een ken mer kend voor beeld van de macht i ge in tre de van uit de
ho ge re di men sie ont leen ik aan het een vou di ge ver slag van de
Pat Ro de gast. “Onge veer twee jaar na dat de eer ste beel den
door kwa men, zag ik Emma nu el voor het eerst. Hij ver scheen
aan me als een we zen van goud kleu rig licht. Eerst leek het of
hij rechts van me stond, nog net zicht baar, maar to taal niet
over heer send. Lang za mer hand be woog hij zich steeds meer
naar het mid den van mijn in ner lijk blik veld. Zo stond hij in
een week tijd dui de lijk zicht baar recht te gen over me. Ik vroeg
hem wie hij was. “Ik ben Emma nu el” ant woord de hij. “Blijf je 
bij me?” vroeg ik. Zijn ant woord was een een vou dig ja. Zo be -
gon onze sa men wer king.” 

Zon der eni ge op smuk doet Pat Ro de gast ver slag van wat
ei gen lijk een won der is, om dat het to taal vreemd is aan onze
zin tuig lij ke af hank elijk heid. Wij zijn niet voor be reid op de
komst van he mel se gas ten, maar over al ter we reld du wen zij
de om hei ning van onze drie di men si o na li teit op zij en be tre den
onze be scha duw de ka mers. Zij vallen op door hun on op val -
lend heid. 

Zo ver wel kom den wij dui zen den stem men uit ho ge re sfe -
ren, die on der ver schil len de na men de pa den naar het ver ruim -
de be wust zijn ko men ont slui ten. Zij schonk en ons de Cur sus
in won de ren, het Seth-ma te ri aal, de spre ken de God van Ni gel
Walsh en over rom pel den ons met vee kleu ri ge prog no ses over
een be te re we reld, ge dra gen door een ver ruimd be sef van de
wer ke lijk heid. Hun he mel se of fen sief ve ran dert de kleur van
het ver go ten bloed in glin ste rend zon ne goud, voor lo pig nog
als ach ter grond, maar als wij mee wer ken, treedt het wel dra
naar de voor grond.

Om de 2000 jaar
Ik noem deze wer vel wind aan door ge ving en de der de door -
braak, na de Exo dus en Chris tus. Wat moe ten we ons bij bei de 
eer de re door bra ken van spi ri tu a li teit voor stel len? His to risch
be zien zou de le gen da ri sche uit tocht uit de Egyp ti sche sla ver -
nij zo’n vier dui zend jaar ach ter ons lig gen. Twee dui zend jaar
la ter be trad Je zus het we reld se po di um. Nu we op nieuw twee -
dui zend jaar ge vor derd zijn, lijkt het ac cent te ver schui ven van 
de his to ri sche Je zus naar het Chris tus-be wust zijn. Om de
twee dui zend jaar – ong eveer de pe ri o de van een astro lo gisch
tijd perk – opent de he mel zich om een bood schap per naar de
aar de te zen den. Omstreeks twee mil len nia voor het be gin van
onze jaar tel ling ver za mel de een Egyp ti sche von de ling met de
naam Mo zes een ong ere gel de groep sla ven en loods te die
dwars door de woes tijn naar de vrij heid. Aan deze uit tocht
ont le nen vele Jo den hun unie ke iden ti teit, maar wat heeft het
Exo dus ver haal ons ei gen lijk te zeg gen?

Uit de slavernij
Ge luk kig prent te de on be ken de schrij ver ons met sub tie le spo -
ren het idee in van een be wust zijns reis, voe rend van ma te ri ële
sla ver nij naar de vrij heid van de geest. Zich be wust van de
spi ri tu e le macht van ge tal len liet hij de twaalf stam men liefst
42 hal te plaat sen pas se ren. Ie de re plaats naam re fe reer de aan
een mar kan te hal te in het be wust zijn. De eer ste etap pe gaat
van Ra me ses naar Suk koth, ogen schijn lijk twee ge og ra fi sche
vlek ken op de kaart, maar in de ge dach ten van de au teur speel -
de een veel meer verd ie pend beeld.

De ge tals waar den van “Ra me ses”, ge ba seerd op het He -
breeuw se al fa bet, en “Suk koth”, be pa len de be te ke nis van de
exo dus. Wat een ar ge lo ze le zer niet kan we ten, is dat de 430
van Ra me ses ook de be te ke nis heeft van Ne fesh, het woord
voor de dier lij ke ziel. De naam Suk koth sug ge reert iets der ge -
lijks. Het ge tal van deze naam (480) staat voor “het vle se lij ke
om hul sel”. Op de weg van Ra me ses naar Suk koth be treedt de
ziel dus het stof fe lij ke lichaam, maar het waar de ver schil tus -
sen deze twee is be pa lend voor de die pe be te ke nis. De 50 tus -
sen de 430 van Ra me ses en de 480 van Suk koth ver wijst na -
me lijk on dub bel zin nig naar de nieu we we reld of het ver ruim -
de be wust zijn van de men sen. Het zijn ook de 50 da gen tus sen 
Pa sen en Pink ste ren, dus tussen de Verrijzenis uit de stof en de 
Uitstorting van de Heilige Geest.

De verhoogde slang
Ie de re hal te plaats ver bergt haar ei gen bood schap. Als ui tein -
de lijk de 42ste hal te plaats, het vrije Moab, is be reikt, wordt
het raad sel op ge lost. De eind be stem ming Moab draagt de let -
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ter waar de 49 en dat feit zet de Jood se mys ti cus aan het denk -
en. De gang van de 42 naar de 49 zegt hem dat het spi ri tu e le
doel, de 7 x 7, is be reikt. Van uit deze code is de voet tocht naar 
Bethle hem, on der no men door Ruth en haar schoon moe der 
Na o mi, een voort ge zet te reis naar ho ger be wust zijn. Niet zon -
der re den be draagt de eind som van de He breeuw se let ters die
de naam Beth-lechem (brood huis) vor men 490. Bethle hem is
de drem pel naar ver lich ting, ge sym bo li seerd door de 500.
Daar om wordt juist daar Je zus, de “ver hoog de slang”, 
(zie Nu me ri 21 en Joh. 3:14) ge bo ren.

Na de Exo dus treedt een re la tie ve rust in. De lot ge val len
van de Jood se stam men roe pen de ver schij ning van een red der 
op. Ruth huwt Boaz, haar baas. De wil de oer na tuur van hun
min ne spel op de dors vloer le vert de grond slag voor het ge -
slacht van Da vid, waar uit vol gens de le gen de na twee dui zend
jaar de “ver hoog de slang” in de per soon van Je zus ter we reld
komt. Daar mee ver breekt de geest voor de twee de maal het
schild van de materie.

Opstijgen
“Het is een wet van de geest dat je niet vei lig kunt op stij gen
naar de hoog ten, als je niet ook af daalt in de diep ten,” schrijft
de psychot he ra peut Tho mas Moore in “De re li gie van de ziel”. 
Dat woord wordt be ves tigd in de le vens be schrij ving van Je -
zus, een le ven vol ont zag wek ken de hoog te pun ten, maar te vens 
met een af grij se lijk diep te punt. Zijn kruis weg waar schuwt ons 
op onze hoe de te zijn voor de vele val kui len op onze weg naar 
in ner lij ke vre de en gees te lij ke ver lich ting. Zijn gang langs de
7 x 7 voert na zijn ge boor te door de doop naar de ver lich ting
en van daar naar de kruis dood. Na deze be proe ving en richt de
geest zich op, ver rijst, vaart ten he mel en stort uit wat de
mens heid te kort komt. Met on heil spel len de nauw keu rig heid
re flec teert dit ze ven voud de Exo dus. Nu re pre sen te ren zo wel
de uit tocht van de stam men als de kruis gang van Je zus de
alou de in wij dings weg van de ziel. Uit de sla ver nij van de stof -
fe lijk heid klau tert zij om hoog naar de vrij heid van gees te lij ke
ver lich ting. Het be wust zijn scheurt open als de op gaan de zon
en straalt zijn licht uit over de be klem de mens heid.

De man met de waterkruik
Te gen het ein de van zijn aard se in car na tie ver richt “de ver -
hoog de slang” een op mer ke lij ke daad. Hij stuurt twee van zijn 
leer ling en er op uit om ”de man met de wa ter kruik” te zoe ken
en hem te vra gen naar de plaats van het paas maal. Deze op -
dracht is een mar kan te ver wij zing naar de der de door braak.
Een be wus te le zer be speurt ach ter dit vreem de be vel een ver -
bor gen hint naar een vol gend tijd perk. Over twee dui zend jaar
zal de Zon op haar door tocht langs de he mel het te ken van de
Vis sen ver la ten en het beeld van de Wa ter man bin neng lij den.
Niet eer der kan de verd eeld heid van de vis sen over gaan in de
ver bon den heid van Aqua ri us. De sub tie le aan wij zing van de
zaal voor het maal ter ver broe de ring roept het vi si oen op van
de mens heid die tot sa men wer king be reid is. Het zoe ken naar
de man met de wa ter kruik blijkt een tijds aan dui ding, een
voor spel ling van een zich ver in de toe komst re a li se ren de ver -
bon den heid. Die toe komst is nu aang ebro ken!

Wa ter en vuur
Toen Mo zes de uit tocht or ga ni seer de, be riep hij zich op het
be vel van de Va der god. “De Heer ging voor hen uit, des daags 
in een wolk ko lom om hen te lei den op de weg, en des nachts

in een vuur ko lom om hun voor te lich ten.” Dag en nacht zou -
den zij door lo pen, veer tig ja ren lang, een tocht, ge sym bo li -
seerd door wa ter en vuur. In de taal van de evang eli ën gaat het 
om de Doop (wa ter) en de Ver heer lij king (vuur). Het is de
weg van de po la ri teit (Egyp te) naar de een heid (Kan aan).
Onder het ba nier van de Va der baan den ster fe lij ke men sen
zich een weg naar de on ster fe lijk heid.

Het op tre den van Je zus, twee mil len nia la ter, vol trok zich
in het te ken van de Zoon. Zijn Zoon schap eti ket teer de de gang 
door de woes tijn van het le ven van alle aard be wo ners. Nu
wacht te de we reld op de komst van de Hei li ge Geest met zijn
aan be ve ling en om de juis te rich ting te kie zen. Zijn bood schap
is ver pakt in de dui zen den door ge ving en van deze tijd.

Christus-in-ons 
“Door Chris tus in al onze broe ders te er ken nen, her ken nen we
Zijn aan we zig heid in ons zelf”, al dus een van de kern re gels in
de “Cur sus in won de ren”, de spec ta cu lair ste en te vens be -
roemd ste door ge ving van de laat ste ja ren. De hoofd re gel van
dit op won der baar lij ke wij ze ont vang en werk stem pelt de
nieu we tijd: “Niets wer ke lijks kan be dreigd wor den. Niets on -
wer ke lijks be staat.” De cur sus be oogt al les wat de lief de ver -
hin dert te ver wij de ren, zo dat pure lief de de mens heid zal sa -
men smel ten tot een vreed za me broe der schap. Dit hoge ide aal
vraagt niet om ge leer de dis pu ten, oe ver lo ze dis cus sies en in tel -
lec tu e le kri tie ken. Afge zien van de vraag of de her komst we -
ten schap pe lijk ve rant woord is, biedt het werk een bood schap
ter na vol ging. De au then ti ci teit van een door ge ving ligt in de
in ten tie de mens heid te ve re ni gen.   

Zelfverwerkelijking
“De een heid had de op dracht van zelf er ken ning”, leert een an -
de re zeer re cen te door ge ving via een Duits ka naal. Ver lich te
tek sten ver tel len ons dat God Zich zelf via de mens heid wil le -
ren ken nen. Het to ta le evo lu tie pro ces is niet an ders dan een
weg tot zelf ver wer ke lij king. Daar in schuilt onze diep ste be -
geer te. Een ge res pec teerd ka naal legt uit waar onze emo ties
van daan ko men. “Onder je woe de ligt al tijd angst en on der
angst ligt al tijd ver lang en.” Wij wil len niets lie ver dan bij ons
diep ste ver lang en te ko men om dan te ont dek ken dat een verd -
rong en heim wee ons drijft. Het heim wee naar de uni ver se le le -
vens kracht die wij God noe men, ligt ver slui erd on der de waan
van onze le vens wan del.

De der de door braak be gon bij ma da me Bla vats ky en zet te
zich voort in het werk van Ali ce Bai ley. Deze Engel se dame
ont leen de tien dui zen den blad zij den vol wijs heid aan een Ti be -
taan se bron. Na haar klonk en met een sterk in ten si ve ren de re -
gel maat de wij ze stem men van bo ven men se lij ke we zens, die
al le maal het zelf de doel na stre ven: de mens heid be hoe den voor 
een ver vaar lij ke tuimeling in haar eigen valkuilen.

Een ul ti ma tum
De door braak komt, nu de mens heid haar kri ti sche fase na dert. 
Zo ver zijn wij door ge scho ten in onze dom me heb zucht en
onze maat lo ze be hoef te aan macht, dat het le ven de uni ver sum
ons een halt toe roept. De Maya-ka len der schonk ons een
grens lijn. De ma gi sche da tum van 21 de cem ber 2012 na dert
snel. Een ul ti ma tum dwingt ons om tij dig de rem op onze
hunk ering naar steeds maar meer te zet ten. Be wust zijn heeft
de ma te rie ge scha pen en niet an ders om, roe pen de ka na len ons 
bij na in koor toe. Veel van hun spe cu la ties vindt be ves ti ging
in de naar spi ri tu a li teit toe groei en de we ten schap.
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Onze cul tuur dreigt weg te zink en in een verd er fe lijk ma te ri a -
lis me. Het tra di ti o ne le ge loof aan eng elen is naar de pe ri fe rie
te rug ge drong en. De mens heid moet weer le ren ver trou wen op
wat zij niet kan zien, ho ren, proe ven, rui ken of be tas ten. Dat is 
de bood schap van de der de door braak. Omdat wij zo be perkt
zijn, klink en de woor den uit het spi ri tu e le rijk ons ong eloof -
waar dig in de oren. Wij twij fe len aan al les, en twij fel is – zo -
als het woord zegt – het ken merk van de twee heid. Wie tot
een heid wil op klim men, zal zich bo ven de twij fel moe ten ver -
hef fen. Daar heerst een ener gie die al onze won den heelt, le ren 
ons de door ge vers.

“Bin nen niet al te lange tijd zult u in de le vens van de ge -
nen die de Chris tus-ener gie zul len ves ti gen de evo lu ti o nai re
cy clus van het Aqua ri us-tijd perk kun nen zien,” be looft een
bron. Alle door ge ving en klink en po si tief. Zij ste ken ons een
hart on der de riem, mo ti ve ren ons om an ders te gaan denk en
en pro pa ge ren vaak een to ta le om ke ring van waar den. De Va -
der be loof de dat in de Exo dus, Je zus kon dig de het aan in de
bood schap van de Zoon en de Hei li ge Geest roept ons toe:
“Als wij le ven op de juis te wij ze en het Licht in ons hart en
ons denken binnenlaten, komt de hele wereld tot leven.”

De spi ri tu e le bron nen wil len een wijd ver breid mis ver stand
weg ne men. De ker ke lij ke tra di tie ver tel de ons dat Va der, Zoon

en Hei li ge Geest drie per so nen zijn in één God. Ho vaar dig boet -
seer den wij een God naar ons ei gen beeld en split sten “hem” op
in drie per so na ges. De on be noem ba re laat zich slechts in onze
ver beel dings kracht be na de ren. Met zijn le vens kracht door zin -
dert hij het uni ver sum en via zijn bron nen boort hij zich een toe -
gang tot ons be wus te brein. Zijn hei li ge geest neemt be zit van
ons denk ver mo gen en drukt zich uit in onze be zie ling. Dat is
wat de door ge ving en ons voor hou den. De hei li ge geest kijkt
met mijn ogen en spreekt met mijn stem. Wij zelf be licha men de 
persona’s van de god de lij ke le vens kracht. Het spre ken de 
ko nink rijk van God is waar lijk bin nen in ons.

Jo han Pa me ij er (Amster dam, 1930), ge pen si o -
neerd kunst re dac teur, is werk zaam als vrij-
ka tho liek pries ter in de kerk ge meen te Raal te e.o

Hij is au teur van een flinke reeks boe ken op
chris te lijk eso te risch, gnos tisch en al ge meen 
spi ri tu eel vlak; zie www.vkk.nl (bij kerk ge meen te
Raal te). Hij is nog steeds werk zaam als au teur
van zul ke boe ken, en met het ge ven van 
le zing en.

* * *
*
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Een Gebed

Een gebed dat ik op een ochtend om drie uur “moest” opschrijven
en dat mijn gevoel verwoordt over God in mijn leven.

Een gebed als een vervolg op het Universele “Onze Vader”
als een meditatie voor de mens van vandaag.

God, onmetelijke Kracht van Liefde,
Gij die in ons en om ons heen

Eeuwig aanwezig zijt,
leer ons bewust te zijn van dit mo ment
Laat ons de ontelbare mogelijkheden van

Uw Liefde niet meer versluieren;
en de hemel op aarde aanvaarden

opdat Uw Waarheid ons Vrede zal geven
 

Amen

MaryJane de Moraaz Imans
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Rubriek: De Opinie Van …

Aat-Lambèrt de Kwant

Als het mil len ni um be gint dat na dit mil len ni um komt, zul len de ziek tes van het wa ter, de lucht en de aar de de mens tref fen en be -
drei gen. Hij zal dat wat hij ver nie tigd heeft weer la ten op bou wen en dat wat ge ble ven is wil len be hou den. Hij zal de da gen vre zen 
die voor hem lig gen, maar het zal te laat zijn. De aar de zal een woes tijn zijn en het wa ter zal die per en die per wor den. En op ze -
ke re dag zal het stro men en al les met zich mee sleu ren, als een zond vloed. Daard oor zal er voor de aar de geen och tend zijn en de
lucht zal de licha men van de zwak ke ren ver te ren. — Jo han nes van Je ru za lem (1042-1119) Uit Mar cel Mes sing:“Het huis op een
rots ge bouwd. Over de pa ra bels van Je zus. Deel III.

Ervin László: wetenschappelijke bewijzen kunnen worden gezien als ondersteuning van de profetie
dat het eind 2012 een turbulente periode gaat worden.

Met het na de ren van het jaar 2000 nam des tijds ook het aan tal
toe komst voor spel ling en toe. Het aan tal pu bli ca ties op dit ter rein 
was haast niet meer te over zien. Nu 2012 na dert, zien we het -
zelf de ver schijn sel. Gro te ge me ne de ler is voor al het doem denk -
en dat uit vele pu bli ca ties blijkt. Het ‘rampschip’ Aar de zou
recht reeks op de klip pen lo pen en met haar op va ren den ten on -
der gaan - een "Dooms day" sce na rio. Een soort van gou den toe -
komst, daar wil men nog wel aan, maar in an de re pu bli ca ties
zou de mens heid dan toch een aan tal zui ve ring en moe ten on der -
gaan. Er zijn le gio voor spel ling en ge weest over ram pen die de
aar de reeds had den moe ten tref fen. De mees ten ble ven ech ter
uit. Wel licht heb ben voor spel ling en een ac ti ve ren de func tie: ze
zet ten aan tot ve ran de ring, tot be wust wor ding.

Over het al ge meen gaan de chris te lij ke ker ken er van uit dat
het open ba rings ge beu ren met de dood van Je zus zijn de fi ni tie -
ve af slui ting zou heb ben ge von den. In de “Open ba ring aan Jo -
han nes” (“Apo ca lyps”) werd even wel het laat ste woord be slist 
nog niet ge spro ken. Een over zicht van de be lang rijk ste chris -
te lij ke zie ners en pro fe ten van de af ge lo pen 2000 jaar lijkt dit
te be ves ti gen. Ook Ka hirs boek Bij na 2000 jaar vat alle voor -
spel ling en en vi si o nai re pro fe tie ën sa men, die voor onze tijd –
de komst van een nieuw mil len ni um en een nieuw tijd perk –
aan de mens heid ge ge ven wer den. Ka hir gaat zo wel in op de
voor spel ling en van de Bij bel, Jo achim van Fi o re, Ma lachi as
(de gro te paus voor spel ling en), Pa ra cel sus, Nos tra da mus, Ja -
cob Böhme, A.K. Emme rich, (de zie ne res van de kerk) als op
die van de ‘noordelijke ziener’ en pro mi nent we ten schap per
Ema nu el Swe den borg en van Ja kob Lor ber. Ook he den daag se
voor spel lers ko men in het boek aan de orde. Voor Ka hir is het
dui de lijk: de nieu we tijds pe ri o de zal niet zon der hef ti ge re ac -
ties ge paard gaan. Een keer punt in de we reld ge schie de nis zal
ech ter nooit de on der gang van de we reld in lui den, maar vol -
gens hem een we reld ge richt. Pas daar na, zegt hij, kan die be -
slis sen de stap in het nieu we Wa ter man tijd perk vol gen, waar -
van de gees te lij ke ba sis ten dens reeds in het apo ca lyp ti sche
beeld van het Dui zend ja rig Rijk zou zijn ge schil derd.

Waarschijnlijkheden die “zouden kunnen” uitkomen
Met in het ach ter hoofd on der an de re de voor spel ling en over
de Be tu we-ramp, zo als die ja ren ge le den door ene Ma ria aan
een Ne der land se vrouw zou den zijn door ge ge ven (150 men sen 
wer den ge ëvacueerd), is vol gens mij gro te te rug hou dend heid
en een kri ti sche in stel ling ge bo den. Voor spel ling en zijn ei gen -
lijk waar schijn lijk he den die uit zou den “kun nen” ko men, maar 
het is van tal van fac to ren af hank elijk óf ze uit ko men. 
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Dit artikel is een samenvatting van de bijdrage van 
Aat-Lambèrt de Kwant aan het boek

Veranderingen in de lucht. 2012 en verder

12 bewustzijnsverrijkende kritische commentaren, 
dat in sep tem ber zal verschijnen bij uitgeverij Tattwa.

Het boek bevat behalve die van mij, bijdragen van o.a. Pe ter
Toonen, Kush Visser, Willem Glaudemans en Han van

Straaten en is in de boekhandel verkrijgbaar.
Vernietiging van de aarde was nog nooit zo ‘leuk’ als in deze film.



Van de Engel se re search er Ge off Stray ver scheen enk ele ja ren 
ge le den Voor bij 2012. Hij pu bli ceer de eer der over de May a ka -
len der en verd iep te zich meer dan twin tig jaar in het 2012-ver -
haal en an de re voor spel ling en. Hij houdt in ter na ti o naal le zin g -
en en is de be denk er van de 2012-web si te 
www.di ag no sis2012.co.com. 

Stray be schrijft kri tisch en ge de tail leerd de vele pro fe tie ën
rond 2012 en an de re my thes en ora kels rond eind tijd ver wach -
ting en. Zijn “veld gids” no teert fy siek waar neem ba re za ken als
ko me ten, graan cir kels en (we ten schap pe lij ke) ge schrif ten, als -
me de spi ri tu e le in for ma ties van sja ma nen en me di ums. Er
wor den ram pen, “pole shifts”, een aard as kan te ling maar ook
be wust zijns sprong en via te le pa thie en/of te le ki ne se aang ekon -
digd. Niet al leen de an tie ke Maya’s en de Azte ken, maar ook
de Maori’s, Zoeloe’s, Cherokee’s en Pe ru aan se in di a nen (in
1980) mel den in 2012 een he re ni ging van de bo ven- en de on -
der we reld. In de I Tjing lijkt er een ge co deer de, “frac ta le”
tijds golf plaats te vin den die ein digt in 2012. Er zijn veel meer 
ver ge lijk ba re boe ken ver sche nen, maar deze rijk ge ïllustreerde 
en cy clo pe die is een wel heel over zich te lijk na slag werk. Ik
kreeg er niet zo’n naar gees tig ge voel bij als bij die an de re boe -
ken op dit ge bied. Aan het eind van het boek zegt Stray te recht 
dat “we niet in staat zijn om op dit mo ment een de fi ni tief ant -
woord te ge ven op de vraag wat we rond 2012 kun nen ver -
wach ten.”  “Maar”, zo zegt hij, “we zijn er ho pe lijk wel in ge -
slaagd iets van de de sin for ma tie uit te zif ten en ons in zicht zo -
da nig te ver rui men, dat we onze ken nis op een ef fec tie ve re
wij ze kun nen bun de len en kun nen sa men wer ken om een Gou -
den Tijd perk te manifesteren

Liever geen sce nario’s die laten
zien dat het vijf voor twaalf is
Wat in deze tijd voor al op valt, is dat re ge ring en wei ge ren wer -
ke lij ke pro ble men die aan de gang zijn aan te pak ken. De fac -
to ren die er echt toe doen, wor den niet on der kend of wor den
weg ge hoond. Waar het mi lieu in het laat ste de cen ni um hoog
op de po li tie ke agen da stond werd
veel be leid weer ong edaan ge maakt.
Maar men sen wor den we reld wijd
ge con fron teerd met or ka nen en met
een kracht die nog niet eer der voor -
kwam en ook met over stro ming en en 
kli maat wis se ling en.

Denk ook aan de gi gan ti sche tsu -
nami’s, de in fre quen tie toe ne men de
vul kaan uit bar sting en met de daar -
mee ge paard gaan de as wol ken die
het vlieg ver keer steeds meer lam leg gen.

We kun nen in ons land wel ge nie ten van het ong ekend
war me weer in ditt voor jaar, maar in we zen is dit een te ken
aan de wand waar we ons ernstig ong erust over zou den moe -
ten maken. 

Het kwam al eer der voor in de we reld ge schie de nis: de aan -
pak van ge wel di ge pro ble men mis luk ten door op por tu nis me.
Iets der ge lijks doet zich nu ook voor. De we reld wordt ge con -
fron teerd met ong ekend na tuur ge weld, maar po li ti ci slui ten
hun ogen voor de be lang rijk ste oor za ken: onze ong eken de be -
hoef te be vre di ging hier en nu. Het volk in het Wes ten wil lek -
ke re en steeds meer ran zi ge tv-beel den (Het liefs in HD!) maar 
lie ver geen scenario’s die laten zien dat het vijf voor twaalf is.

Intus sen lijkt een fi nan ci ële cri sis vrij wel on ver mij de lijk;
Grie ken land lijkt een op maat te zijn tot een fi nan ci ële cri sis
die po li tie ke lei ders met man en macht pro be ren te voor ko -
men, maar het is al leen maar uit stel van exe cu tie. Het is een
po li tiek van pap pen en nat hou den en een veel gro te re we -
reldwij de eco no mi sche cri sis dan die van 2007 is vrij wel on af -
wend baar. De vraag is hoe lang kun nen over he den door gaan
met het ver strek ken van le ning en voord at het fi nan ci ële we reld -
sys teem als een zeep bel uit el kaar knapt? Een vraag die voor als -
nog on be ant woord moet blij ven, maar het is heel goed mo ge lijk
dat op het mo ment dat Ref lec tie bij u in de bus rolt, de zeep bel
uit el kaar is ge spat. De ‘giga’ koek lijkt op te zijn en het dood -
zie ke fi nan ci ële sys teem dat nu kramp ach tig in le ven wordt ge -
hou den is op ster ven na dood. Bank en val len om, geld ver liest
steeds meer waar de. Zelf zal ik in ie der ge val niet ver baasd zijn
als de pi nau to maat het plot se ling laat af we ten. Het gaat er niet
om óf dit ge beurt maar wannéér het ge beurt. Er zal dan een gro -
te run op de te goe den bij de bank en ont staan en om dat de bank -
en voor deze te goe den geen enk ele dek king heb ben, zul len ze
bij bos jes om val len. De Ve disch astro loog en ken ner van de
Veda’s, Kush Vis ser wijst erop dat het zelf de met een aan tal lan -
den ge beurt die op dit mo ment (mei 2011) fi nan cieel al op in -
stor ten staan. “Omdat het hier bij om astro no mi sche be dra gen
gaat, zul len cen tra le bank en niet meer in staat zijn om de bank -
en of be paal de lan den van hun on der gang te red den. Een we -
reld wij de eco no mi sche ca ta stro fe of zui ve ring is dan on ont -
koom baar en zal zich in de ko men de tijd vol trek ken.” (1) 

Een nieuw be gin van de mensheid? 
In zijn ar ti kel “Van zelf he ling naar zelf re a li sa tie (1) zet Kush
Vis ser enk ele bron nen van (oude) wijs heid op een rij tje die in
ge schrif ten, pu bli ca ties en ar ti ke len naar vo ren ko men en een
di rect ver band leg gen met de hui di ge ont wik ke ling en: 
1. De May a ka len der 2. De Tho ra 3. De Ve di sche tra di tie van
wijs heid 4. De Open ba ring aan Jo han nes 5. Gees te lij ke lei ders 
(ava tars, yogi’s, zie ners) en 6. Astro lo gi sche ver wij zing en. 

Even als Mar cel Mes sing wijst Vis ser 
erop dat vol gens de Ve di sche tra di tie 
van wijs heid de mens heid op dit mo -
ment in Kali Yuga, het tijd perk van
on we tend heid ver keert, maar is een
trans for ma tie in de rich ting van Sat
Yuga, het tijd perk van de waar heid,
zeer wel mo ge lijk en zelfs waar -
schijn lijk. Dit zou vol gens hem kun -
nen sa men val len met de tien de in car -
na tie van Heer Vish nu, het in stand

hou den de prin ci pe in de schep ping. Heer Vishnu’s in car na tie
wordt aan het ein de der tij den ver wacht in de vorm van de ava -
tar Kal ki die ge ze ten op een wit paard op de wol ken ver schijnt.
Maar ik denk dat we aan dit laat ste, zo als in zo veel hei li ge ge -
schrif ten, een meer sym bo li sche waar de moe ten toe ken nen.”

Zon der te kort te wil len doen aan de zeer ver lich te wel doe -
ners, zo als Sri Sa tya Sai Baba, Amma ji en vele an de ren, wil
hij nog de ava tar Bha ga wan uit het zui den van India ver mel -
den, die in te res san te uit spra ken over de ko men de tijd heeft ge -
daan. “Een ava tar is ie mand met de kwa li tei ten van de god de -
lij ke in tel li gen tie die met een spe ci aal doel naar de aar de is ge -
ko men, na me lijk om de pla neet en zijn be wo ners van de on -
der gang te red den. Sri Rama, Krish na, Je zus en de Boeddha
wa ren zul ke ava tars. In het kort zegt Bha ga wan dat de ge dach -
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Maar zelfs al geven we jullie vijfentwintig jaar,

wat gaan jullie dan doen om te zorgen dat het

menselijk bewustzijn op een hoger plan wordt

gebracht, zodanig dat we de mondiale zelfmoord

die gaat gebeuren kunnen voorkomen? De enige 

manier om dat te vermijden is een meer

meditatieve houding in de wereld te brengen. -

Maar het is zo’n krankzinnige wereld, dat het

bijna ongelooflijk lijkt. — Osho 



te sfeer van de men se lij ke geest zich in het mag ne tisch veld
van de Aarde (akas ha) be vindt en dat de re so nan tie van dit
veld de laat ste ja ren dras tisch is toe ge no men. De toe na me is
zo he vig dat de kern van de aar de in 2012 zou stop pen met ro -
te ren, met als ge volg dat het hele mag ne ti sche veld voor eni ge
tijd zou verd wij nen. Dat zou be te ke nen dat ook onze sams -
kara’s, de die pe in druk ken en con di ties die wij al vele le vens
lang met ons mee zeu len, wor den uit ge wist. Op het mo ment
dat de kern van de Aarde weer gaat draai en, is een nieuw be -
gin van de mens heid aang ebro ken en wordt dit door Bha ga -
wan als de da ge raad van een Gou den Tijd perk be schre ven. 
De mens zal dan een nieu we staat van ver ruimd be wust zijn
gaan er va ren.” (1) 

Ervin László: onze beschaving als chaotisch 
systeem staat voor een tweesprong
Toch zal het steeds we reld wijd te voe len en te mer ken zijn dat
het niet goed gaat met onze pla neet, zo als ook Ervin László
daar vaak op wijst. In zijn boek Het Cha os punt, De we reld op
een Twee sprong, legt Ervin László (2) uit dat de hui di ge ont -
wik ke ling en in de we reld naar een cha o tisch cli max punt zul -
len lei den. Vol gens László zijn de uto pi sche eco no mi sche

groei mo del len die uit -
gaan van een on ein di ge
groei en de daar aan ge -
kop pel de even re di ge
vraag naar grond stof fen
en ener gie on re a lis tisch.
De eco no mi sche groei
staat op ge span nen voet
met de groei en de over -
be vol king, de snel le af -
braak van eco lo gi sche
sys te men en de toe ne -
men de kli maats ve ran de -
ring en. Hierd oor is een
we reld wij de trend breuk
on ver mij de lijk nu we in

hard tem po af ste ve nen op wat László het cha os punt noemt. 
László ba seert deze con clu sie op ba sis van zijn in zich ten in 

de fy si ca van de cha ost he o rie. Deze cha ost he o rie be stu deert
het ge drag van com plexe sys te men zo als de ge dra ging en van
het weer, po pu la tie groei en beurs koer sen. Deze sys te men lij -
ken zich in eer ste in stan tie vol strekt wil le keu rig te ge dra gen,
maar de cha ost he o rie laat zien dat er in wer ke lijk heid een
‘verborgen’ orde schuil gaat ach ter het schijn baar chaotische
gedrag van elk systeem.

Ui tein de lijk zal een cha o tisch sys teem een trend breuk
door ma ken. Het sys teem wordt in sta biel en neigt naar een
nieu we toe stand. Hier bij zijn er twee mo ge lijk he den: het kan
ver val len tot een blij ven de in sta bie le toe stand (cha os), of het
sys teem her or ga ni seert zich tot een nieu we sta bie le toe stand
maar nu met een beter en hoger organisatieniveau! 

Vol gens László staat onze be scha ving als cha o tisch sys teem
voor een der ge lij ke twee sprong. Het voort be staan van onze be -
scha ving staat vol gens hem op het spel. Ofwel we ver vol gen
onze heil lo ze weg van af braak en ver val met alle ramp za li ge ge -
vol gen van dien, of wel we eva lu e ren door de drei ging van deze
on heil spel len de toe komst als mens heid pijl snel naar een nieuw
be wust zijns ni veau waard oor een ramp wordt af ge wend.

In de vi sie van László heb ben we ech ter niet lang meer; in
2012 be rei ken we dit cha os punt. Het is een ‘point of no
return’ waar geen te rug keer van mo ge lijk is en ons lot be ze -
geld lijkt. 

Het is op mer ke lijk dat László het jaar 2012 aan merkt, om -
dat dit ook het jaar is dat de May a ka len der af loopt. De Maya’s 
kop pel den voor spel ling en over het ein de van een tijd perk en
het bin neng aan van een nieu we tijd aan het af lo pen van hun
kalender in 2012. 

Vol gens de Maya’s gaat de Aarde nu door een uit zui ve rings -
pe ri o de heen om zich in 2012 te ver nieu wen. Vol gens László’s
ei gen zeg gen werd hij pas na de ont dek king van zijn cha os punt
op de hoog te ge steld van deze oude May a voor spel ling en.

2012 is niet het einde van de wereld.
László stelt dan ook vast dat er ge de gen we ten schap pe lij ke be -
wij zen zijn die kun nen wor den ge zien als on der steu ning van
de pro fe tie dat het eind 2012 een tur bu len te pe ri o de gaat wor -
den. Hij vraagt zich af of wij ge noeg voor be reid zijn op de ab -
rup te ont wrich ting en en ve ran de ring en die dan op tre den en
klaar staan om ons voord eel te doen met de kan sen die hierd oor 
wor den ont slo ten.

Het ant woord laat op zich wach ten, maar één ding staat
vol gens hem vast; wij moe ten wak ker wor den voor zo wel de
ge va ren als kan sen van WorldShift 2012 die de toe komst voor
ons in pet to heeft.

Het ligt in de aard van László niet uit te gaan van een
doem sce na rio. Het is, zo zegt hij, een feit: wij ver ke ren in een
mon di a le nood toe stand. Maar, een we reld wij de nood si tu a tie is 
ech ter geen re den tot pes si mis me en wan hoop. Het is een
oproep tot han de len! Ie de re cri sis, lo kaal of mon di aal, cre ëert
ook con struc tie ve, po si tie ve mo ge lijk he den. Er is ech ter één
ding dat geen enk ele cri sis toe laat: bu si ness as usu al – op de
oude voet door gaan. Als we dat toch doen, draait een crisis uit
op een ramp. 2012 is vol gens László, Mes sing, Vis ser en vele
an de ren niet het ein de van de we reld.

2012 ontmythologiseren
Mis schien is het u gaan dui ze len bij dit bom bar de ment aan in -
for ma tie over 2012, maar ik denk dat het goed is dat we ons
goed be wust gaan wor den van wat er op dit mo ment op deze
pla neet speelt, maar we moe ten ons ook be wust zijn van vele
on zin ver ha len en doemscenario’s.

Zo wordt Jose Huchim – een Mexi caan se ar che o loog en
Maya – be paald niet vro lijk over de ma nier waar op de wes ter -
se we reld de voor spel ling en van de Maya’s de we reld in heeft
ge hol pen. Voor al de Ame ri kaan se kas kra ker 2012 (die on -
langs op tv werd uit ge zon den) is hem te recht een doorn in het
oog. In de film wordt ver we zen naar de ka len der die de
Maya’s in een steen gra veer den. De ka len der stopt op 21 de -
cem ber 2012 en dat zou niet voor niets zijn. Vol gens de wes -
ter se in ter pre ta tie zou dan na me lijk de we reld ver gaan.
Huchim kan er niet om lachen. “In de ge dach ten van de
Maya’s is het slechts een cy cli sche pe ri o de die tot een ein de
komt. De Maya’s za gen het nooit als een ca ta stro fa le da tum.
“Het is zorg wek kend dat de wes ter ling en, een andere be te ke -
nis aan de visie van ons Maya’s geven.”

In Mexi co wo nen nog zo’n an der half mil joen Maya’s. In
Gu a te ma la vor men af stam me ling en van de Maya’s zo’n veer -
tig pro cent van de be vol king. Geen enk ele wes ter se in ter pre ta -
tie doet recht aan wat hun voor ou ders ooit be doel den. De Ma -
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ya’s cre ëerden de ka len der om be lang rij ke ge beur te nis sen en
data in hun ver le den en toe komst te kun nen mar ke ren. De ka -
len der be staat uit der tien cy cli van 144.000 da gen. De laat ste
dag is 21 de cem ber 2012. “Wat de Maya’s voor die da tum
echt voor spel den, was dat er een god op aar de zou ko men,
maar ze ver meld den niet dat de
aar de zou ver gaan.”(3) 

Met het na de ren van het jaar
2012 is het goed dit jaar tal te ont -
my tho lo gi se ren en te ont doen van
haar o zo ma gi sche eso te ri sche
my the. Ze ker, er val len ding en sa -
men waar op ook László en Mes -
sing te recht wij zen, maar het heeft geen zin om ons al leen
daar op te fo cus sen. Som mi gen lij ken dat wel te doen, maar
ver ge ten in tus sen wel hier-nu te le ven. 

In de film 2012 zie je een ver bijs ter de Ti be taan se mon nik
kij ken naar de gol ven die het Hi ma lay a ge berg te met don de -
rend ge raas overspoelen.

Als je daar zelfs niet meer vei lig bent … zei een vrien din die 
de film zag en wat wit om de neus was en echt dacht dat ramp -
schip Aar de 21 de cem ber 2012 op de klip pen loopt. “Ham ste ren 
heeft dan geen enk ele zin”, zei ze nog. Ze sliep er slecht door en 
kan niet meer ge nie ten van de da ge lijk se mooie ding en.

Het is heel kwa lijk dat der ge lij ke films in spe len op ang sten 
en dat ge beurt heel be wust. Door op angst in te spe len kun je
men sen mak ke lij ker ma ni pu le ren en dat is wat er nu ge beurt,
maar la ten we niet onze iden ti teit, wie we wer ke lijk zijn,
daard oor be pa len. Het gaat erom wak ker te blij ven en wak ker
te wor den, ont snap pen aan ons gekooid bestaan.

Ons gekooid bestaan
In het sprook je Pi nok kio en de pa ra -
bel van de ver lo ren zoon denk en zij
pas mee te tel len op het pre tei land, in 
een we reld van geld, vrou wen en
macht. Voor alle dui de lijk heid: dit is
geen ver oor de ling voor hen die het
‘preteiland’ ver kie zen. Het gaat om
ie ders vrije wil. Ie der een ont wik kelt
en groeit op zijn of haar ma nier, de
een doet er lang er over dan de an der,

maar uit- ein de lijk komt ie der een thuis en vindt voor ie der van 
ons de he re ni ging plaats. Vroeg of laat kom je er ach ter dat het
ver blijf op het pre tei land neer komt op een “gekooid’ bestaan,
een ware illusie.

We heb ben van na tu re moei te met cha os en ver war ring,
maar toch smo ren we maar al te vaak de stil le roep stem van
onze ziel en van ons ge we ten. Een van die doe len van het
rond wen te len de wiel van ge boor te en dood, is om ons zelf zo
vol le dig mo ge lijk te ont plooi en, en onze mo ge lijk he den vrij te 
ma ken, om in een van onze le vens wak ker te wor den. Hier -
voor krij gen we een lange reeks van per soon lij ke le vens of in -
car na ties mee, tot dat we de rijp heid en wijs heid heb ben ge -
von den om niet meer ‘terug te hoe ven keren’. Onze per soon -
lij ke ik heid zal moe ten ster ven om de waar heid die in onze
ziel is ing eplant naar bui ten te la ten tre den. Die waar heid is
onze ei gen god de lijk heid en on ster fe lijk heid. Paulus zegt
hiervan dat niet zijn “ik” maar Christus in hem leeft.

In fei te is de per soon lijk heid de kooi op het pre tei land
waar uit we vroeg of laat, ver lost wil len wor den. De oor sprong

van onze per soon lijk heid ligt in de wij ze waar op wij met onze
geest om gaan. Zo lang we ons la ten lei den door al ler lei ui tin -
gen van ego ïsme, heb zucht, en be geer te, en wei ge ren onze pa -
tro nen los te la ten, heeft onze per soon lijk heid het pri ma naar
z’n zin.

De macht heb bers van deze we reld
wil len niets lie ver dan dat we in onze 
o zo com for ta be le kooi en op ge slo ten 
blij ven en verd oven ons via onze
flat screens en groot beeld tv’s.

Maar ze kun nen niet voor ko -
men dat steeds meer men sen uit die 
kooi en wil len ont snap pen en juist

door wat er in de we reld aan ram pen en cri sis sen ge beurt, be -
wust wor den, be wus ter gaan le ven. Dan is 2012 geen schrik -
beeld meer, maar een nieuw be gin. La ten we daar nu al mee
be gin nen

Lambèrt (Aat) de Kwant is free lan ce
re li gie jour na list en ver zorgt program -
ma’s voor OHM, de Hin doe-om roep.
Via zijn bu reau Qu an tum Re se arch
& Jour na lis tiek is hij ook be trok ken
bij re search voor an de re or ga ni sa ties 
en schrijft hij o.a. in bla den als Pra -
na, Te rug keer en Ko örddanser. Hij is 
pro gram ma ma ker bij Indi go Soul sta -
ti on. (www.in dig go soul sta ti on). 
Hij or ga ni seert sym po sia via de
stich ting Qu an tum Sym po sia.
(www.quan tum sym po sia.nl). 
Hij verd iept zich ook in het fe no neem 
van de he len de stem, geeft daar ook 
le zing en en works hops over. 
E-mail: ade kwant@upcmail.nl

(1) Veranderingen in de lucht. 2012 en verder…12 bewustzijnsverruimende
en kritische commentaren. Verschijnt in sep tem ber bij uitgeverij Tattwa.

(2) Ankh-Her mes 2010
(3) Bron: www.scientias.nl.

* * *
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Op 17 juli zal in het OHM-radioprogramma De Lotusvijver, 
Rinus van Warven o.a. Johan Pameijer interviewen. Het

thema van deze uitzending is: Shiva en westerse mystiek. 

Shiva is één van de bekendste manifestaties van het
goddelijke. Hij is vernietiger en beschermer, heer van het
universum. Shiva vertegenwoordigt een filosofie en een

wereld beeld die beschreven kunnen worden als de essentie 
van het Indiase denken. 

Deze filosofie is ook te herkennen in de westerse mystiek,
onder meer bij Johannes van het Kruis. 

Het programma begint om 14.15 uur op ra dio 5, via de
ether Ra dio 747. 

Johan Pameijer is oud-jour nal ist en Priester in de
kerkgemeente Raalte. 

Wie de uitzending niet kan beluisteren kan een cd met het
in ter view aanvragen bij Aat-Lam bert de Kwant. 

tel.072-5119619, adekwant@upcmail.nl

Wie echter op zijn intuïtie vertrouwt en nog niet

verslaafd is aan de virtuele werkelijkheid weet dat het

aftellen begonnen is. Een nieuwe tijd breekt aan.

Niet een tijd zoals vele ‘new-agers’ dat zien, maar 

een tijd van radicaal andere mogelijkheden.

Mits we het roer razendsnel omgooien.

Mar cel Mess ing

De leugen van
preteiland



Niet-materialistisch wereldbeeld als uitgangspunt,
dan automatisch pseudowetenschap?

Jim van der Heijden (1)

In 2010 nam arts en neu ro bi o loog Dick Frans Swaab na 31 jaar af scheid als hoog le raar neu ro bi o lo gie aan de Uni ver si teit van
Amster dam. Tot 2006 was hij te vens di rec teur van het Ne der lands Insti tuut voor Her se non der zoek van de Ko nink lij ke Ne der land -
se Aka de mie van We ten schap pen. Hij is ie mand die de be lang stel ling niet schuwt, con tro ver ses niet uit de weg gaat en die mis -
schien ook wel zoekt. Zo kwam hij on der meer in het nieuws door zijn be vin ding en en stand pun ten over ver schil len in de her se nen 
tus sen man nen en vrou wen en dito tus sen ho mo sek su e len en niet-ho mo sek su e len. Het laat ste le ver de hem een reeks dreig brie ven
en bom mel ding en op. Swaab is een au to ri teit op het ge bied van her se non der zoek waar hij van af zijn stu die tijd mee be zig is ge -
weest en na zijn pen si oen mee door zal gaan. De lijst van pu bli ca ties en boe ken van zijn hand of waar aan hij heeft bij ge dra gen is 
enorm. Zijn kort ge le den ver sche nen boek ‘Wij zijn ons brein’ wekt dan ook hoge ver wach ting en.

Swaab’s beeld van de wer ke lijk heid is de ter mi nis tisch en ma -
te ri a lis tisch. Fy si sche en che mi sche pro ces sen in onze her se -
nen ma ken wie wij zijn en die bie den geen ruim te voor een
vrije wil of een ziel. Van zelf spre kend is dit ook het uit gangs -
punt van ‘Wij zijn ons brein’ waar in Swaab de mens en zijn
brein volgt van af de con cep tie tot aan de dood. Wat ge beurt er 
met de her se nen in de pu ber teit, bij ver liefd heid, bij ziek ten,
bij be scha di ging en bij de men tie? Hoe zit het met ho mo sek su -
a li teit, psychi sche pro ble men, mo reel ge drag, ge loof, spi ri tu a -
li teit en de in vloed van me di cij nen en the ra pie ën? Er is wei nig 
dat Swaab op deze 479 pagina’s niet be spreekt. Te veel om
hier al le maal te be han de len en daar om zoom ik in op hoofd -

stuk XVII ‘Er is niet meer tus sen he mel en aar de ....’. Daar ko -
men we acht pagina’s te gen over de BDE on der de toch wel
ten den tieu ze ti tel ‘Pseudowetenschappelijke ver kla ring en van
de bij na-doodervaring’.

Povere theorie
Het plak ken van het eti ket ‘pseudowetenschap’ op al les wat
niet in de ma te ri a lis ti sche op vat ting en past is iets dat in scep ti -
sche kring en zon der veel om haal ge beurt. Daar en bo ven is in
dit ge val ir ri ta tie te ver moe den. Die blijkt op oud-car di o loog
Van Lom mel en zijn boek ‘Eindeloos bewustzijn’ te zijn ge -
richt, maar voor ik daar op in ga eerst iets over her se non der -
zoek. Door de mo der ne scan tech nie ken en de vele po pu lair we -
ten schap pe lij ke pu bli ca ties – vaak voor zien van fraaie kleu -
ren weer ga ven – wordt de in druk ge wekt dat de her sen we ten -
schap exact door grondt hoe het on der onze sche dels werkt. Dit 
be treft niet al leen de be stu ring van het fy sie ke lichaam, ook
dat wat we aan dui den met be wust zijn, psyche, geest of ziel
wordt in be gre pen. Echter, niets is min der waar. Het zijn voor al 
aan na men over hoe het zou kun nen wer ken die naar bui ten
wor den ge bracht. Daar zijn an de re aan na men te gen over te zet -
ten die veel min der aan dacht krij gen om dat die niet in het
over heer sen de ma te ri a lis ti sche pa ra dig ma pas sen. Swaab on -
der streept dit (ong ewild neem ik aan) als hij zegt dat hij geen
over tui gen de uit spra ken kent te gen over het idee dat de ziel een 
pro duct is van de her se nen. Het is dus een idee ënstrijd waar in
de aan hang ers van één idee steu nen op de hoog moed van het
heb ben van de meer der heid on der vak broe ders.

Echter, dat de ziel – of de geest of het be wust zijn, de ter -
men lo pen nog al eens door el kaar – een pro duct is van de her -
se nen is niet we ten schap pe lijk aang etoond. Als dit wel zo zou
zijn dan had de ma te ri a lis ti sche we ten schap dit flink van de
da ken ge schreeuwd. Nee, er zijn slechts op vat ting en en die 
lo pen uit een. Den nett, een ma te ri a list net als Swaab, meent dat 
het brein werkt als een su per com pu ter die via ma te ri ële pro -
ces sen onze psychi sche as pec ten voort brengt. Dit had Pen ro se
al ge op perd in ‘The Emperor’s New Mind’ uit 1989 en hij was
in die tijd ook al niet de eer ste daar mee. Pen ro se wees toen op
het hoge spe cu la tie ve ge hal te van dit idee en dat is 22 jaar la ter
nog steeds zo. No bel prijs win naar Eccles ver werpt deze op vat -
ting dan ook om dat het nooit echt ge con cre ti seerd wordt en
noemt het iro nisch ‘promissory materialism’ (‘belovend mate -
rialisme’). Het is voor hem een ‘impoverished and empty’ (‘po -
vere en holle’) the o rie die slechts stoelt op het op ti mis me dat de
we ten schap het eens op zal los sen, maar in wer ke lijk heid geen
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ver kla ring kan ge ven voor ‘the won der and mys te ry of the hu -
man self with its spi ri tu al va lu es, with its cre a ti vi ty, and with its
uni que ness for each of us.’(2) (How the Self Con trols Its Brain’,
1994). Eccles zet ver vol gens het denk beeld van een men ta le,
niet-ma te ri ële, we reld die met de fy sie ke we reld in ter ac teert te -
gen over het ‘belovend materialisme’. Alle ge weld van de ma te -
ri a lis ti sche meer der heid kan niet ver bloe men dat ze het door
haar ge claim de al leen recht niet kan waar ma ken en dit maakt
niet-ma te ri a lis ti sche op vat ting en des te in te res san ter.

Universitair chauvinisme
Swaab opent zijn stuk je over de BDE met het ver haal dat hij
hoor de van een van zijn pro mo ven di die er twee heeft ge had.
Het is een BDE-ver slag zo als er vele zijn. Swaab ge bruikt het
om di rect aan het be gin zijn po si tie dui de lijk te ma ken. Dit
doet hij door het een we ten schap pe lij ke en ana ly se ren de ver -
tel ling te noe men en zijn pro mo ven dus te prij zen als een uit -
zon de ring die tij dens en na zijn BDE een kri ti sche we ten -
schap per bleef. Zo maakt al de eer ste an der hal ve pa gi na dui -
de lijk dat Swaab last heeft van we ten schap pe lij ke ar ro gan tie
en de BDE-li te ra tuur niet kent. Hij lijkt daar zelfs mee te ko -
ket te ren als hij het heeft over het ‘Journal of Near-De ath
Studies’ – een al 30 jaar be staand peer-re vie wed we ten schap -
pe lijk kwar taal tijd schrift – waar hij nog nooit van heeft ge -
hoord. Ver der was de pro mo ven dus ken ne lijk ma te ri a lis tisch
ge con di ti o neerd of praat te hij zijn baas naar de mond. Het is
exem pla risch voor de we ten schap pe lij ke zelf ing eno men heid
die overd re ven waar de toe kent aan ei gen en bin nen de dis ci -
pli ne ver richt on der zoek en daar heer sen de op vat ting en. Dit
ken ik uit mijn loop baan bij TNO waar veel con tac ten met de
uni ver si tei ten be staan. Voor som mi ge ‘universitairen’ was het
toe pas sings ge rich te on der zoek van TNO van een an de re (la ge -
re) orde dan hun on der zoek dat per de fi ni tie we ten schap pe lijk
was. En als dan ook nog doord rong dat een TNO-on der zoek
be grensd wordt door een met een ex ter ne op dracht ge ver over -
eeng eko men doel, loop tijd en bud get in plaats van met zach te
voor waar den en li mie ten uit de zak ken van de be las ting be ta -
lers te wor den be kos tigd dan wa ren voor hen hun ver moe dens
be ves tigd. Zo zijn ze niet al le maal en TNO heeft heel wat ge -
pro mo veer den en hoog le ra ren in zijn ge le de ren die het ong -
elijk van zul ke uni ver si tai re chau vi nis ten aan to nen.

Te gen deze ach ter grond,
naast zijn voor op staand
ma te ri a lis ti sche wer ke -
lijk heids beeld, ver sta ik
Swaab’s af wij zing van
Van Lom mels in ter pre ta -
ties en ook zijn ir ri ta tie.
Van Lom mel is geen uni -
ver si tai re we ten schap per,
maar een niet ge pro mo -
veer de arts in een ge woon 
zie ken huis. Dit zijn geen
voor waar den waar on der
voor de uni ver si tai re
chau vi nist spra ke kan zijn 
van het be drij ven van se -
rieu ze we ten schap. Als
Van Lom mel dan ook
nog bui ten zijn vak ge -
bied, na me lijk car di o lo -

gie, treedt en zijn sta tus ge bruikt om een van het gang ba re ma -
te ri a lis ti sche pa ra dig ma af wij ken de uit leg van de BDE te pro -
pa ge ren zijn de ra pen he le maal gaar. Dus is voor Swaab de
ver- dien ste van het in The Lan cet ge pu bli ceer de Mer ka wa -
hon der zoek, waar bij Van Lom mel als pri mus in ter pa res van
de on der zoeks groep op trad, uit slui tend ge le gen in het ge ge ven 
dat het de BDE in de me di sche we reld be ter be spreek baar
heeft ge maakt. De rest is pseu do we ten schap van een niet ra ti o -
neel ana ly se ren de Van Lom mel op wie zich nu Swaab’s af keer 
richt wat be treft diens voor hem vage pa ra nor ma le za ken.

Drogredeneringen
Swaab doet niet erg zijn best om zijn aver sie te gen an de re 
vi sies dan die van hem te on der bou wen. Ken ne lijk moet zijn
au to ri teit ge noeg zijn voor de le zer en zo niet dan heeft hij nog 
wat drog re de ne ring en klaar. Omdat ie mand met een ge am pu -
teer de arm via ge dach ten en ze nuw cel len een kunst arm kan
aan stu ren pro du ce ren – vol gens hem – de her se nen be wust -
zijn. Swaab’s over le den col le ga Ro mijn van het Ne der lands
Insti tuut voor Her se non der zoek be re ken de dat het voor de her -
se nen on mo ge lijk is om al les op te slaan wat een mens in zijn/
haar le ven denkt en mee maakt. Dit wordt nu door Swaab aan
Van Lom mel ge hang en en ver vol gens be stre den door No bel -
prijs win naar Kan del op te voe ren die het ze nuw stel sel van een 
zee slak be stu deer de om in zicht te krij gen in de rol van mo le -
cu len en cel len bij leer pro ces sen en ge heu gen vor ming. Swaab
heeft nog meer No bel prij zen waar hij Van Lom mel mee om de 
oren slaat, maar erg in te res sant is dit niet om dat hij er dui de -
lijk blijk van geeft zich niet in de BDE en de veel heid aan ge -
pu bli ceerd BDE-on der zoek te heb ben verd iept.

Swaab meent dat alle BDE-ele men ten te ver kla ren zijn uit
de re sul ta ten van her se non der zoek. En dat al leen om dat men -
sen daar niet ge ïnteresseerd in zijn denk en ze een kijk je in het
hier na maals te heb ben ge kre gen. Echter alle mecha nis men die
hij op voert zijn al lang in de we ten schap pe lij ke BDE-li te ra tuur
voor bij ge ko men en ui tein de lijk af ge we zen. Zo maak te car di o -
loog Sa bom al in 1982 in zijn boek ’Recollections of De ath: A
Me di cal Investigation’ mel ding van een bo veng emid deld
bloed zuur stof ge hal te tij dens de re a ni ma tie van een pa ti ënt die, 
naar la ter bleek, op dat mo ment een in ten se BDE had (3). Di -
ver se on der zoe kers, zo als neu ro psychi a ter Fen wick, toon den
aan dat er va ring en door ge bruik van ke ta mi ne, een oud nar co -
se mid del, on te recht ge lijk wer den ge steld aan BDE-en. De in -
houd van een ‘ketamine-ervaring’ is we zen lijk an ders dan die
van een BDE en dit geldt ook voor an de re che mi sche stof fen.
Fun da men te le af wij king en van de op ge roe pen er va ring en zijn
er ook bij tem po raal kwab sti mu la tie waar door neu rochi rurg
Pen field al in de ja ren ’50 en door neu ro we ten schap per prof.
Per sing er van af de ja ren ’80 van de vo ri ge eeuw mee werd ge -
ëxperimenteerd. En zo kun nen alle ‘verklaringen’ wor den
door ge streept. Swaab had dit uit ge breid in de uit ste ken de be -
spre king ‘Explanatory Mo dels for Near-De ath Experiences’
(in ‘The Hand book of Near-De ath Experiences’, 2009) door
prof. Grey son et al. kun nen le zen.

Wie nu nog be weert dat BDE-en ont staan door zuur stof te -
kort, angst, hoge koorts of che mi sche stof fen, en los se uit tre -
ding en niet van een vol le di ge BDE on der scheidt, heeft op dit
on der zoek ster rein de aan slui ting ver lo ren. Als die er in het ge -
val van Swaab ooit zou zijn ge weest. Swaab ful mi neert te gen
Van Lom mels over we ging en op het ge bied van or gaan trans -
plan ta tie die hij be stem pelt als klets ver ha len in plaats van er
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in hou de lijk op in te gaan. Veel dui de lij ker kan hij niet ma ken
dat hij een ma te ri a list in hart en nie ren is die zich niet ver -
waar digt om an de re op vat ting en ook maar in over we ging te
ne men. Om het kwan tum fy si sche deel van Van Lom mels idee -
ën aan te pak ken voert Swaab the o re tisch fy si cus Dijk graaf
op. Die zou heb ben ge steld dat ver streng eling en non-lo ka li teit 
al leen op tre den bij een tem pe ra tuur van een mil jard ste graad
bo ven het ab so lu te nul punt. Hoe dit is te rij men met het werk
van o.a. Zei ling er en zijn groep die ver streng eling van fo to nen 
(bij de Ca na ri sche eilanden, vast een stuk warmer) over een
afstand van 144 km tot stand brachten vertelt Swaab niet.

Voorbarige waarheidsclaim
Het gaat er niet om wie vol le dig ge lijk heeft, dat heeft Swaab
niet, Van Lom mel niet, ik niet en u, bes te le zer, ook niet. Op
het ken nen van de enig ech te waar heid zijn wij men sen so wie -
so niet ge maakt. We kun nen voor keu ren heb ben ten aan zien
van ver kla ring en van de bij na-dood er va ring en te ge lijk be sef -
fen dat de ge ko zen po si tie on juist kan blij ken te zijn. Spij ker -
hard ge ach te ma te ri a lis ti sche vi sies blij ken he le maal zo hard
niet te zijn en vi sies die door ma te ri a lis ten als vaag en pa ra -
nor maal zijn af ge daan blij ken aan kracht te win nen. Waar het
in dit ge val wel om gaat is dat Swaab zo ver blind is door zijn
ei gen ge lijk en aver sie te gen niet-ma te ri a lis ti sche vi sies – die
voor hem ge per so ni fieerd wor den door Van Lom mel – dat hij
in deze pa ra graaf van zijn boek een wei nig ver hef fend schot -
schrift heeft ge pro du ceerd in plaats van het aan tal zeer in te res -
san te pagina’s dat van ie mand met zijn ach ter grond mag wor -
den ver wacht. Hier voor had hij zich op de hoog te moe ten stel -
len van de BDE-li te ra tuur. Dan had hij ge we ten dat het pros -
pec tie ve ka rak ter van het Mer ka wah-on der zoek nieuw was en
de rest van wat Van Lom mel te ber de brengt niet. Niet om dat
die idee ën zo als Swaab schrijft al dui zen den ja ren be ston den,
daar mee im pli ce rend dat ze niet meer van deze tijd zijn, maar
om dat in de laat ste vier de cen nia uit ste kend we ten schap pe lijk
on der zoek is ge daan naar de BDE en de daar mee sa men hang -
en de as pec ten. Op de uit kom sten daar van ba seert Van Lom -
mel zich en Swaab had slechts de laat ste veer tig pagina’s van
‘Eindeloos bewustzijn’ (no ten en bron nen) hoe ven te raad ple -
gen om daar toe gang toe te krij gen.

De eer der ge noem de be spre king door Grey son et al ein digt 
met de vol gen de con clu sie:

‘The real chal lenge of ex pla na to ry mo dels of NDEs lies in
exa mi ning how com plex con sci ous ness, in clu ding think ing, sen -
so ry per cep ti on, and me mo ry, can oc cur un der con di ti ons in
which cur rent phy si o lo gi cal mo dels of mind deem it im pos si ble
(Kel ly, Grey son, and Kel ly 2007).This con flict be tween neu ros -
cien ti fic or tho doxy and the oc cur ren ce of NDEs un der con di ti -
ons of ge ne ral anest he sia or car di ac ar rest is pro found and
ines ca pa ble. If scien ti fic dis cour se on the mind-brain pro blem is 
to be in tel lec tu al ly res pon si ble, it must take the se data into ac -
count. Only when re search ers ap pro ach the stu dy of NDEs with 
this ques ti on firm ly in mind will we pro gress in our un der stan -
ding of NDEs bey ond un sa tis fac to ry neu ros cien ti fic con jec tu -
res. Si mi lar ly, only when neu ros cien tists exa mi ne cur rent mo -
dels of mind in light of NDEs will we pro gress in our un der stan -
ding of con sci ous ness and its re la ti on to the brain.’(4)

Om ver nieu wen de we ten schap te be drij ven is het no dig om 
open te staan voor het on denk ba re en te be sef fen dat heer sen -
de paradigma’s al tijd zul len wor den op ge volgd door an de re,
dat ook bui ten het re gu lie re we ten schap pe lij ke cir cuit ver nieu -

wen de in zich ten tot stand kun nen ko men en dat een le ven lang 
met het zelf de on der werp bezig zijn tot een tunnelvisie kan
leiden.

 
Met dank aan Ruud van Wees, Ru dolf H. Smit en Ti tus Ri vas.

Noten
1 — Na zijn loop baan als ma te ri aal on der -
zoe ker en re search- en za ke lijk ma na ger, 
richt Jim van der He ij den (foto links) –
zelf BDE-er – zich on der meer op het
zoe ken naar de her komst van bij zon de re
be wust zijn ser va ring en. Hier over schreef
hij di ver se ar ti ke len en de boe ken
‘Onvergankelijk!’ en ‘Het klei ne bij -
na-bij-de-dood boekje’. (zie on der)

2 — ‘het won der en mys te rie van het
men se lij ke zelf met zijn gees te lij ke waar -
den, zijn schep pings ver mo gen en voor
het feit dat ie der van ons uniek is’

3 — Sa bom schrijft: ‘De re sul ta ten van
het la bo ra to ri um on der zoek wij zen uit dat
het zuur stof ge hal te van zijn bloed bo ven

het nor ma le ni veau lag (wat vaak het ge val is wan neer de pa ti ënt tij -
dens de re a ni ma tie gro te con cen tra ties zuur stof wor den toe ge diend)
en dat zijn kool zuur ni veau in fei te la ger was dan nor maal (de waar den
wa ren: pO2 = 138, pCO2 = 28, pH = 7,46). Het feit dat hij het af ne men
van het bloed ‘visueel’ had waar ge no men geeft aan dat de ana ly se van 
het bloed mon ster geldt voor de tijd dat zijn bij na-dood er va ring plaats -
vond. In dit ge do cu men teer de ge val kan dus noch een laag zuur stof ni -
veau (hy poxia) noch een hoog kool zuur ni veau (hy per car bia) wor den
aang e voerd als ver kla ring voor de BDE!’

4 — In iet wat vrije ver ta ling: ‘De wer ke lij ke uit da ging voor ver kla rings -
mo del len van BDE-en ligt in de wij ze waar op het on der zoek van com -
plex be wust zijn, in clu sief denk en, zin tuig lij ke waar ne ming en ge heu -
gen, om gaat met het op tre den van BDE-en on der om stan dig he den die
de he den daag se neu ro fy si o lo gie on mo ge lijk acht (Kel ly, Grey son, en
Kel ly, 2007). Het con flict tus sen de neu ro we ten schap pe lij ke or tho doxie 
en het op tre den van BDE-en bij anest he sie of hart stil stand is diep -
gaand en on ont koom baar. Als men de we ten schap pe lij ke dis cus sie
over het geest-her se nen pro bleem op in tel lec tu eel ve rant woor de wij ze
wil voe ren dan moet men hier mee re ke ning hou den. Pas wan neer on -
der zoe kers het BDE-on der zoek be na de ren met deze vraag ste vig in
ge dach ten kun nen we voor uit gang boe ken in het zo da nig be grij pen
van BDE-en dat dit verd er gaat dan on be vre di gen de neu ro we ten -
schap pe lij ke spe cu la ties. Even zo, pas wan neer neu ro we ten schap -
pers mo del len voor de geest on der zoe ken in het licht van BDE-en zul -
len we voor uit gang kun nen boe ken in het be grij pen van het be wust zijn
en de re la tie daar van met de hersenen.’

* * *

Van der He ij dens ei gen boe ken:
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FILM - Eindeloos bewustzijn

Aat Lambèrt de Kwant

EMS FILMS Woer den.  DVD met boek je
Op tv was hij al te zien, de kor te re ver sie van “Ein de loos be wust zijn”
die door de Boeddhis ti sche om roep werd uit ge zon den.
Ik was bij de pre mière van de de fi ni tie ve en lang ere ver sie van de film
en was ge raakt door de in dring en de ge sprek ken met de vier er va rings -
des kun di gen. Deze maand kwam de DVD be schik baar, in clu sief een
fraai vorm ge ge ven boek je dat nog wat meer in for ma tie be vat en waar -
in de vier men sen met een BDE even eens aan het woord ko men.

Het boek Ein de loos Be wust zijn van car di o loog Pim van Lom mel
ve ran der de voor veel men sen hun vi sie op het le ven ing rij pend. En
hoe wel het boek door antikwakfundi’s neer ge sa beld is, is de opla ge
ong ekend hoog. Ik doel op de skep ti ci die zich nog steeds erg op win -
den over Pim van Lom mels ove ri gens voor zicht i ge stel ling dat het be -
wust zijn ein de loos lijkt te zijn. Het is voor al diens we ten schap pe lij ke
ach ter grond die hen laai end maakt. 

In zijn nieu we boek “Wij zijn ons brein” van Dick Swaab, laat deze
in een af zon der lijk hoofd stuk wei nig heel van Van Lommel’s boek. (zie
de re ac tie van Jim van der He ij den, el ders in dit num mer) Swaab staat
be kend als een au to ri tair man die geen te gen spraak duldt. Van uit zijn
ivo ren ma te ri a lis ti sche to ren pro beert hij Van Lom mel neer te slaan.
Toch is Ein de loos be wust zijn  in tus sen wel re sul taat van twin tig jaar
we ten schap pe lijk on der zoek naar er va ring en van men sen met een zo -
ge naam de bij na-dood er va ring (of BDE). Het boek werd bo ven dien een 
best sel ler. De film verd ient een der ge lijk suc ces.

Ervaringsdeskundigen 
Wie de tref fen de beel den van de film ziet, kan haast niet an ders dan
con clu de ren dat het hier om we zen lij ke, au then tie ke en trans for me ren -
de er va ring en gaat.

In de film ver sie van Ein de loos Be wust zijn wordt het as pect van de
trans for ma tie die in he rent is aan BDE’s be licht. Vier er va rings des kun -
di gen ver tel len hun ver haal en ver tel len zon der te rug hou dend heid hoe -
veel in vloed hun er va ring verd er op hun le ven had. Hoe wel ie der van

hen zijn/haar ei gen unie ke er va ring had, zijn er toch ver ras sen de over -
eenk om sten. Men sen met een BDE to nen geen angst meer voor de
dood, zijn min der ma te ri a lis tisch, wer den meer spi ri tu eel dan re li gieus,
voe len zich één met de na tuur en bij ve len van hen ma ni fes teer de zich 
een hoge in tu ïtieve en he len de gave. 

De per soon lij ke, vaak emo ti o ne le, ver ha len krij gen ex tra be te ke nis
door dis cus sies met een aan tal be lang rij ke denk ers op dit ge bied. Eén
van hen is Car lo Le get die zich als gees tes we ten schap per be zig houdt
met zorg-ethiek en spi ri tu a li teit: pal li a tie ve zorg en mo re le vra gen rond
het le vens ein de vor men zijn spe ci a li teit. Le get is in zijn we ten schap pe -
lij ke werk ge fas ci neerd door de gren zen van het denk en: een the ma
dat on ont koom baar is voor wie zich be zig houdt met gro te thema’s als
‘God’, ‘zin’, ‘leven’ en ‘dood’, die qua in houd stuk voor stuk ons be grip
over stij gen. In zijn pu bli ca ties pro beert hij steeds ge voe lig te blij ven
voor de mo tie ven en re de nen waar om men sen de we reld om zich
heen be te ke nis ge ven zo als zij fei te lijk doen en open te staan voor wat 
niet past in de ver trouw de denk ka ders. Van daar uit is hij ge fas ci neerd
door de ge tui ge nis sen van men sen die ver tel len een BDE ge had te
heb ben. Wat hem met name daar in boeit, is de wij ze waar op dit het le -
ven van men sen diep gaand ve ran dert, en groot ver zet oproept in de
om ring en de we reld, tot in de we ten schap pe lij ke wereld toe.

Tibetaanse inzichten 
Opmer ke lijk is dat  zelf stan dig coach en in te rim-ma na ger Rei nier Ti la -
nus van uit zijn boeddhis ti sche vi sie  over eenk om sten ziet tus sen Van
Lom mels kijk op be wust zijn en die van de oude Ti be taan se mees ters.
In zijn boek Het Ti be taan se boek van le ven en ster ven heeft So gy al
Rin poche (die in het boek je ge ci teerd wordt) de oude Ti be taan se ken -
nis over le ven en dood en over de ver gank elijk heid van de mens op
een toe gank elij ke ma nier be schre ven. Hij ver ge lijkt ook re gel ma tig de
BDE met oude Ti be taan se in zich ten en geeft aan dat deze oude in -
zich ten ook de wes ter se mens tot steun kun nen zijn in zijn op vat ting en
over de dood. Hij schrijft: ‘Wordt het niet tijd dat de me di sche pro fes sie 
gaat be grij pen dat de zoek tocht naar de waar heid over le ven en dood
en de prak tijk van de ge nees kun de niet los van el kaar staan?’

Ray mond Moody, psycho loog en fi lo soof, die in 1975 met zijn best -
sel ler ‘Life After Life’ be kend heid gaf aan de BDE, licht in de film zijn
vi sie verd er toe. Ui ter aard komt in de film Pim van Lom mel zelf ook uit -
voe rig aan het woord. 

Re gis seur Mark Ver kerk (zie ook zijn Buddha’s Lost Chil dren) liet
zich voor deze film on der an de re in spi re ren door de stel ling van Van
Lom mel: “Als je er van uit gaat dat de we ten schap ma te ri a lis tisch is,
scha kel je per de fi ni tie be wust zijn uit. Want be wust zijn is niet te me ten. 
Ik kan nooit we ten schap pe lijk be wij zen dat ie mand ver liefd is of een
schil de rij heel mooi vindt. En toch is het de meest gro te re a li teit die
een mens heeft. Dus stel ik dat je een an der soort we ten schap moet
heb ben die ook sub jec tie ve ele men ten toe laat. We ten schap is voor mij 
vra gen stel len met een open geest.”

In de film en het bij ge le ver de boek je zegt BDE’ster  Cin dy Wiel ders 
ten slot te:  “De eer ste keer dat ik over mijn er va ring  praat te, was met
mijn moe der en een ver pleeg ster in het zie ken huis. De eer ste we ken
na mijn ong eluk leef de ik in twee we rel den, de we reld die we zien en
de ‘onzichtbare wereld’. Ik voel de en zag al les an ders. Voor mijn idee
was ik niet veel ve ran derd. Ik be greep al leen op eens dat er een heel
erg groot ding was waar wij maar een frac tie van zijn. Er is iets veel
gro ters dan wij men sen! Ik kreeg daar na snel door, dat an de ren von -
den dat ik was ve ran derd. Ik wist al leen niet goed wat ik daar mee
moest. Ik werd in tu ïtiever en mijn mu ziek ont wik kel de zich in die tijd
ook ster ker. Mu ziek ma ken ging ge mak ke lijk en ik schreef echt van uit
mijn hart. Ik ge bruik te mijn mu ziek steeds meer om te voe len wat an -
de ren voel den, om dat ik me ont zet tend ver bon den voel de met an de -
ren. Ik wist dat ik ster ven den, maar ook na be staan den kon hel pen door 
te zing en.”

Kor tom, een aang rij pen de film die met het boek je een over tui gend
beeld geeft van de BDE en de ing rij pen de ge vol gen van hen die het er -
va ren heb ben.

De DVD kan be steld wor den via de site hier on der.  Kos ten € 19,95

http://www.ems films.com/Shop/or derMa na geCart

* * *
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Geloven is een samengaan van hart en ziel

Thea van Laak

Met be lang stel ling heb ik in Ref lec tie voor jaar 2011 het ar ti -
kel ge le zen van Pe ter van der Wurf “Dus daar om ben ik ge -
doopt”.

Mijn le ven liep ge heel an ders … zo wat recht streeks van
het kraam bed naar de doop vont. Zo ging dat toen in het
Room se Zui den. Ik groei de op, zij het an ders dan vol gens de
wens van mijn ou ders en de “gees te lijk heid”. Ik had an de re
ogen ge kre gen dan zij; ik zag ding en die voor hen ver bor gen
ble ven, al be greep ik dat pas veel later. 

Ik ging nog niet naar de kleu ter school, dus zal ik zo’n drie
jaar ge weest zijn, toen ik wist te ver tel len dat in de he mel de
scha pen en de leeu wen sa men in de wei de lie pen en ze el kaar
geen kwaad de den. Een frap pan te uit spraak toch voor een kind 
dat nog nooit van een leeuw had ge hoord, laat staan er ooit
een ge zien te heb ben. Ik werd een kind met een kwa de geest
in mij ge noemd en moest dus ge straft wor den en streng er wor -
den aang epakt. Maar ik was een spon taan kind en wist – nog
steeds als drie ja ri ge – te ver tel len, dat de wei den in de he mel
heu ve lach tig zijn (een woord dat ik ei gen lijk nog niet ken de)
en dat er veel meer bloe men zijn en dat de kleu ren veel mooi er 
zijn dan hier op aar de; dat er ook bloe men zijn in de bo men en 
in de lucht en zo maar in de wol ken. Ook daar voor werd ik be -
straft en ik be greep geens zins waar om. Er werd een an ti pa thie
in mij ge bo ren te gen al les wat Rooms is, nog voord at ik naar
de kleu ter school ging. Dat is heel lang zo ge ble ven. 

Maar de ja ren ma ken een mens mil der en wij zer. Op de la -
ge re school kre gen we les van me neer pas toor. Die les sen gin -
g en over hei li gen, de ene na de an de re plaat werd ge toond en
al le maal had den ze een stra lenk rans om het hoofd. In mijn
kin der lij ke on schuld vroeg ik toen of bo men en bloe men ook
hei lig kon den zijn. Maar dat werd me niet in dank af ge no men; 
ik was een kind van de dui vel, werd de klas uit ge stuurd, moest 
te biech ten gaan en kreeg nog straf werk ook we gens gods las -
te ring. Ik be greep nog steeds niets van al die op hef, maar mijn 
an ti pa thie werd her bo ren in haat. Op de eer ste vrij dag van de
maand moes ten we eerst naar de kerk voord at we naar school
ging en. In de kerk werd ik door een non van de com mu nie -
bank geplukt, was er was nog geen klassikaal biechten
geweest; ik had mijn “godslastering” dus nog niet gebiecht.

Van een spon taan kind werd ik tot een een zaam kind, dat
niet méér dan het al ler nood za ke lijk ste sprak … en in de gods -
dienst les sen hield ik mijn lip pen kop pig ge slo ten. Ik ging al les 
ha ten wat geen boom, plant of dier was; en mijn lief de voor
al les wat met de na tuur te ma ken had groei de en groei de. Het
is mijn ge loof, mijn GOD ge wor den, want geen enk el mens
kan de ding en zo la ten groei en, bloei en, za den la ten ont kie -
men en la ten rij pen. Plant, dier en mens voe den dan de na tuur. 
De SCHEPPING, de EVOLUTIE, de NATUUR … dat is
GODS Won der. Daar geloof ik in met hart en ziel.

Dit te schrij ven was zeer pijn lijk; het was als of ik naar een
zeer emo ti o ne le film zat te kij ken. Maar pijn kan ook he lend
wer ken; ook dat weet ik uit er va ring.

Bij de VKK voel ik me thuis, kan ik me zelf zijn. Er is res -
pect voor el kaars ziens wij ze; tijd voor een ge sprek of uit leg
over be paal de on der wer pen. En voor al de har te lijk heid, de
warm te, kort om de lief de die voel baar aanwezig is.

Lie ve men sen, ik ben ge ne zen van mijn ne ga tie ve room se
ver le den.  — (VKK-lid Bloe men daal)

Een heilige, heel makend energie
ervaren in je diepste wezen

Mianne Bakker 

De eek hoorns ren nen rond om de gro te ei ken boom, een me ter
van het raam. De vo gels zijn druk in de weer tus sen de voe der -
plaat sen, de plan ten, de drink plaat sen, er is al tijd die in ter ac tie
tus sen mij en wat zich er daar af speelt. Ik laat het ge beu ren en
de kracht, van dit stuk je van mijn le ven, vult mij. Als klein
meis je had ik deze droom en deze droom die ik nu zie is mijn
wer ke lijk heid ge wor den, van uit het huis waar ik woon.

Ik leef de met nog meer dro men. De bos ka pel van het se mi -
na rie van de pa ters Au gus tij nen in Nij me gen liet mij een an de -
re wer ke lijk heid zien. Ik vul de mij zelf met dank baar heid voor
een on zicht ba re wer ke lijk heid die in mij leef de, die ik hoor de
en voel de in de ge zang en van de Hei li ge Mis en alle ri tu a len
van de ker ke lij ke feest da gen. In de hou ten bos ka pel kon ik me 
ver schui len om zon der ui ter lijk he den dit al les te on der gaan.
Net als de vo gels en de eek hoorns zo hun ei gen weg ging en,
ging ik als jong meis je mijn ei gen weg en ik voel de me to taal
bij mij zelf. Nie mand heeft dit ge voel ooit van mij weg kunnen
nemen. Mijn dromen werden steeds meer een werkelijkheid. 

Ik ont dek te weer een ka pel, twee jaar ge le den. (zie foto).
Ik was niet zoe ken de, maar het kwam als het ware naar mij
toe, de deu ren ston den open en ik on der ging mijn dro men
weer. Ik voel de de stil te; en dank baar heid over spoel de me.
Vo gel ge zang vul de de ruim te, de na tuur in al haar ver stil ling
bracht me te rug, diep bij mij zelf, ik was weer thuis. 
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Ik be schrijf in het maand be richt van ok to ber 2009 mijn ge voe -
lens hier over….”het is bij na on mo ge lijk te be schrij ven wat ik
in mij op neem, op het mo ment dat ik de ka pel bin nen ga…
dan treed ik de an de re we reld bin nen, mijn bin nen ste. Alle
han de ling en die ge beu ren, ver taal ik, zon der dit be wust te
doen, naar han de ling en die in mijn we zen plaats vin den. Het
aan ste ken van de kaar sen zijn…de lich ten in mij zelf. De pro -
ces sie met het zing en de bin nenk omen…dan zing ik de Onuit -
spreek ba re te ge moet. De wie rook…het rei ni gen van mijn
aard se ge dach ten om zo in tens be zig te kun nen zijn met dat ge -
ne waar het al le maal om draait… mijn con tact met het Ho ge re, 
het Onuit spreek ba re, dat mij de kans geeft om te trans for me -
ren in het We zen dat ik van oor sprong ben. Dat ik dit al le maal
kan be le ven, kan al leen maar, om dat een ie der… de pries ters,
de di a ken en de men sen in de kerk dit zicht baar mee be le ven
van uit in ten se be trok ken heid. Dat is voel baar, er is een hei li ge, 
heel ma ken de ener gie, een ener gie van een heid, er is een ver -
bon den heid merk baar. Dat is ont roe rend”. 

In kor te tijd er vaar ik de ri tu a len van een di a ken wij ding, de 
wij ding van een vrou we lij ke pries ter, twee bis schops wij ding -
en en 14 mei zal dan de pries ter wij ding van Jos zijn. Weer een 
feest dag mid den in de na tuur en van uit alle kan ten, van uit alle
kerk jes zul len er men sen hier naar toe ko men naar het cen trum 
van de Vrij Kat ho lie ke Kerk St. Michael and all Angels in
Naarden.

Ik heb the ma da gen mee ge maakt en de ri tu a len van alle ker ke -
lij ke spe ci a le da gen. 

Ik be leef de de Goe de Week, de ri tu a len van Wit te Don der -
dag, Goe de Vrij dag, Stil le Za ter dag om dan ui tein de lijk het
Paas feest als het pracht i ge feest van Opstan ding, ook in mij -
zelf, te on der gaan en dat te vie ren in de Hei li ge Mis en la ter
sa men met el kaar in een uitgebreide brunch. 

Spi ri tu a li teit on der ga je zelf in je diep ste we zen, het is een
weg die je be wust wilt gaan om zo de to ta le har mo nie te er va -
ren. Het is een le vens lange weg die won de ren op je pad laat
zien, maar die je zelf aan moet gaan, om dat het niet een een -
ma lig ge voel is. Die verd ie ping is de bij zon de re kant van het
le ven, het kleurt al les wat je verd er tegen komt in diepere
kleuren. 

Pa sen kon ik al leen maar zo in tens be le ven doord at ik de
ver stil ling van de da gen er voor aan mij zelf heb ge schonk en.
Het le ven om ons heen is steeds maar snel ler ge wor den. Het
uit bre ken van deze ver snel ling is nood za ke lijk om daar na het
mooi ste te rug te ont vang en en dat te kun nen de len met el kaar.
Deze droom was mijn der de droom, die we der om een wer ke -
lijk heid is ge wor den. En ik zal het mooi ste van het le ven
steeds door ver tel len.

Mi an ne Bak ker, is lid van de kerk ge meen te Naar den en
voor al ge ïnteresseerd in mys tiek. ||

"The Ancient of Days"

Be roem de ets/aqua rel van Wil li am Bla ke, 
ver vaar digd in 1794.

Wil li am Bla ke leef de van 28-11-1757 tot 12-8-1827.

Deze plaat wordt door ve len ge zien als de per fec te
ver beel ding van God. Ge zien diens ge bruik van de
pas ser, spreekt men in som mi ge kring en ook over
God de Gro te Ge o me ter
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“she who car ries the stone” Nich o las Roerich

 Dans in de Leegte

Lydia  Schaap – geïnspireerd door
het voorgaande gedicht van Rumi

Wer ve lend draai ik in het rond. Eén met het rit me van de
klank en. Ogen dicht, leeg, niet-be staand en toch, hoe won der -
lijk, op gaand in de on ein di ge wer ve ling van Het Be staan. Iets
Onbe weeg lijks be weegt mijn lichaam door de ruim te, door de
leeg te. Vult mij met dans, be we ging, tril ling. Een hol le bam -
boef luit waar Het Mys te rie een he mels lied door fluit. Noem
het: God, Go din, Leeg te, Ruim te, Steen der Wij ze, Hei li ge
Graal, Bron, Be staan, Mys te rie, Oce aan, Al, Le ven, Licht,
Lief de….en alle woor den zijn on toer ei kend. Zo vaak al ge -
tracht be schre ven te wor den, steeds die per be sef fend dat die
po ging en zin loos zijn. Als er al een be schrij ving is van Het
Be staan, volgt als een scha duw het te gen deel er van.  Niet-be -
staan-be staan, dood-le ven, scha duw-licht, leeg-vol, on be we ge -
lij ke-be we ging, niets-al les, rups-vlin der, mod der-lo tus. Hoe
prach tig ook de woor den en beel den, dit al les dekt de we zen -
lij ke la ding nooit. 

Het Be staan is Mys te rie dat al les over stijgt.
Hoe valt Mys te rie te be schrij ven? Op het mo ment dat er

een woord aan ge ge ven wordt, is het geen Mys te rie meer. Is er 
een men taal eti ket op ge plakt. Want woor den, hoe in spi re rend
ook, zijn taal, voort ko mend uit de “mind”. 

Een ge dicht komt Het Mys te rie meer na der dan een tekst.
Het blij ven woor den, maar van uit ge voel en in ner lij ke er va -
ring ge rang schikt. Ze trach ten het lo gisch denk end brein, op
een dwaal spoor te breng en. Even kan “ik” er niet bij, kan het
niet meer vol gen en dan, ja al leen dán, kan er “iets” ge beu ren.
Valt er een Stil te. Is er Het Onbe schrij fe lij ke. De Leeg te die
on mid del lijk ge vuld wordt door Het Mys te rie Zelf. Zij vult de
hol le bam boef luit met woor den, klank en, er va ring en,  Zij
draagt de Steen van Wijs heid. 

Zij is Een Dans in De Leeg te. 
Zij raakt aan, ont roert, trilt in een ge bied, dich ter bij dan de

ei gen har tenk lop. Echter ver weg van het denk en. Daar waar
ken nis, ge dach ten, ana ly ses, lo gi sche ge volg trek king en, be -
grip pen, be oor de ling en niet ko men kun nen. 

De Mys tie ke Stil le Leeg te, brui send van le ven in het men -
sen hart. Waar ook kracht en moed le ven om De Leeg te daad-
wer ke lijk te be tre den. 

Zero-point, waar al les sterft wat ooit door het on waar acht i -
ge is ge dacht, be dacht. En in het kiel zog er van sterft er een ge -
con stru eerd ik, dat dacht dit of dat te zijn, (nog) niet te zijn, er -
gens naar te moe ten stre ven, al tijd op weg naar een denk beeld -
i ge toe komst waar ge luk te vin den is. Ho pend het ein de van de 
re gen boog te be rei ken waar de pot met goud te vin den is. Ik,
die al tijd in ver le den of toe komst leef, maar nooit in het eni ge
mo ment dat er is: Nu. Doe ik be wust de af was? Heb ik daar
ten vol le vre de mee? Lap ik een raam en ben ik be wust in die
han de ling? Of drij ven mijn ge dach ten naar gis te ren, naar flar -
den van ge sprek ken, ge zich ten, ge voe lens, her in ne ring en?
Stof zuig ik de ka mer, in vol le over ga ve aan wat er te doen
valt, in dat mo ment van Nu? Of maak ik plan nen om te ont -
snap pen aan de leeg te van mor gen, hoop ik erop dat het an ders 
wordt, droom ik van ge luk, van nieu we kan sen?
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"Be come the sky" 
Be come the sky

In side this new Love…die

Your way be gins on the other side

Be come the sky

Take an axe to the prison wall

Es cape

Walk out like some one sud denly

Born into color

Do it Now

You’re cov ered with thick cloud

Slide out the side

Die…and be quiet

Qui et ness is the sur est sign you’ve died

Your old life was a fran tic run ning from Si lence

The speech less Full Moon co mes out now

Me vla na Je lal lu din Rumi



Wat vergt het moed in te zien, dat al les wat ik heb ge dacht, be -
dacht, ge daan, heb na ge streefd, zocht, hoop te, ge loof de, ver -
lang de, zich af speelt in een on be wus te toe stand, on be wust van
het Nu. Dát in zicht maakt dat het af ge schei den, wan ho pig zoe -
ken de, vast klam pen de ik, uit ge put, het op geeft en buigt voor de
Stil te, De Leeg te, waar de éénheid met al het be staan de leeft.

Zij staat klaar en wacht op dát mo ment van aan vaar ding en 
over ga ve. 

Het Mys te rie danst Nu door alle vor men, maar ik ben Haar 
niet ge waar. Zij wordt ge bo ren uit de baar moe der van mijn
Be wust zijn in hier en nu. Zij al leen zal in elk waar ach tig ver -
lang en, van zelf, voor zien. 

“Reeds vóór u vraagt, heb Ik u al ver hoord”. “Zie, de le li ën 
des velds…”.

Durf ik los te la ten en Het Le ven smys te rie blin de lings te
ver trou wen? 

De lege blau we he mel te zijn en te stop pen met mij te
veréénzel vi gen met de wol ken? Een vou dig, in Zen, hout te
hak ken en wa ter te dra gen?

Ben ik be reid nie mand te zijn, niets te wil len of te we ten?
Alles wat be kend is te ver lie zen? Om Het Onbe ken de te win nen? 

Leeg te, wach ter op de drem pel van het kas teel. Durf ik
door die poort te gaan? Het Dans feest, dat geen be gin of ein de 
kent, wacht in de lege dans zaal van Be wust zijn. Het Feest
wordt, door het tu mult van de im mer rus te lo ze ge dach te we -
reld, niet op ge merkt. De he mel se dans mu ziek wordt niet ge -
hoord. Ik blijf weg lo pen van de Leeg te. Bang als ik ben dat
be to ve ring, in de Leeg te, niet be staat en mijn koets zal ve ran -
de ren in een pom poen. Is het te mooi om waar te zijn…? 
Kan ik Het Onbe ken de ver trou wen? Waar geef ik me aan
over? Is er über haupt een “ik” dat zich kan over ge ven? Lang -
zaam, maar ze ker ver liest het ik de con tro le en is doods bang te 
ster ven. Biedt gro te weer stand.

Toch is daar al tijd Het Feest, waar de in ner lij ke rid der
danst met de be vrij de scho ne jonk vrouw. Zij zal haar gla zen
muil tje nooit meer kun nen ver lie zen. 

Zij is be vrijd van de on be wus te vuur spu gen de draak. 
Hij blijkt een zins be gooche ling te zijn, als De Leeg te zich vult 
met de eeu wig du ren de stil le….  

“Dans in de Leeg te”
Is het dat Ik Go din Ben 
Laat mij dan... 
Aan de an de re kant van de boot 
Mijn net ten uit wer pen 
En zien dat ze zul len over vloei en 
Van Lief de en Vreug de 
Laat mij dan... 
Opstij gen uit het duis te re dal 
De fe niks, ge tooid met ve ren van Licht 
En zing en over “ Het Feest..” 
Dat in mij Leeft 

Is het dat jij God Bent 
Laat jij dan... 
Een vol maak te cir kel be schrij ven 
En het de len met mij 
Als je mij in ner lijk streelt 
Spie ren zich ont span nen 
Laat jij dan... 
Knie len voor De Lief de in mij 
En in jouw Zelf... 
Het zwaard ont vang en van moed 
Als rid der in dienst van Haar

Is het dat wij GodGo din Zijn
Laat ons dan... 
Ver trou wen op Het Le ven
Ris ke ren het be ken de te ver lie zen  
Om te ont wa ken in het Onbe ken de
Oplos sen in De Ene Stil le Lief de 
La ten wij dan... 
De Kracht Zijn om los te la ten 
Het Verm ogen Zijn dank baar te aan vaar den 
DE LIEFDE Zijn die al les opent 
In een eeu wig du ren de Dans in de Leeg te

Ly dia Schaap, (kg. Amster dam) moe der van twee zo nen, is werk zaam
ge weest als do cen te en ‘loopbaan-coach’, en is ge ïnspireerd door Het
Le ven, waard oor er een diep be wust-zijn is voor dat le ven in en om
haar heen. 

Ochtend glo ren - foto: Ru dolf H. Smit
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Twee nieuwe priesters geïnterviewd

Lambèrt de Kwant

Mevrouw Ietske Engelse-Schurink 
werd op 26 maart 2011 tot pries ter ge wijd te Naar den en is
ing edeeld in de kerk ge meen te St. Fran cis cus te Rot ter dam.

Iet ske Engel se: “Ik zie mijn wij ding als een uit brei ding van de 
ding en waar mee ik al be zig was”

Ei gen lijk was Iet ske Engel se enigs zins ver rast door de aan -
dacht in Ref lec tie voor haar wij ding. Zij is als het ware groot -
ge bracht in de VKK-tra di tie. Haar moe der was Vrij-ka tho liek
en the o so fe en kwam dus van af haar ze ven de in de kerk. Tot
2002 was het nooit in haar op ge ko men om über haupt aan het
al taar te wer ken.

“Toen mijn man Ro nald ge wijd werd, kwam dat ech ter wat 
meer in beeld. Er was be hoef te aan meer al taar die na ren. Ik
wil de ook niet zo no dig die wij ding en, maar in een ge sprek
met de toen ma li ge bis schop, dus in de tijd dat de vrou wen wij -
ding en vrij kwa men, raad de hij mij aan toch die oplei ding en te 
gaan doen. Maar ik ben er toen niet van uit ge gaan dat ik pries -
ter zou wor den. Het maakt ook niet zo uit wat je doet. Of je nu 
al taar die naar bent of lei ding geeft aan de an de re die na ren is
niet zo van be lang. Maar naar ma te ik meer in die ho ge re wij -
ding en te recht kwam, wil de ik wel meer doen dan enk el met
een wie rook schuit je ach ter ie mand aan lo pen. Het pries ter wor -
den was voor mij meer een mo ge lijk heid dan dat het een
ambitie van me was. Niet dus omdat ik zo nodig moest.”

Na dat Iet ske de oplei ding had ge daan, kwam het er toch
van en werd zij tot pries ter ge wijd en stond zij sa men met
echt ge noot pries ter Ro nald Engel se aan het al taar, wat zij ove -
ri gens al ge wend was in an de re func ties. Die dag er voer ze
niet als een to taal nieu we start, maar meer als een uit brei ding
van de ding en waar mee ze al bezig was. 

”Ik heb het in ie der ge val niet als een to taal nieu we start
er va ren. Ik heb die dag he le maal over me heen la ten ko men en 
niet van te vo ren ge dacht wat ik zou gaan er va ren. Na tuur lijk
heb ik mij goed voor be reid op de han de ling en die ik moest on -
der gaan en an de ren zou den doen. Ik heb het al le maal ge woon
over me heen la ten ko men, maar me na tuur lijk wel voor be reid 
op dat ge ne waarin ik wel actief moest zijn.  

En ik ben enorm ge trof fen door de enor me warm te van alle 
aan we zi gen”, al dus Iet ske.

De heer Jos Wiema
werd op 14 mei 2011 tot pries ter ge wijd te Naar den, in wel ke
kerk ge meen te van de H. Michael en alle Enge len hij ook als
pries ter is ing edeeld.

Jos Wie man: “Onver ge te lijk, mooi en zon nig van bui ten maar
voor al bij mij in ner lijk”

Ei gen lijk had Jos nooit de am bi tie pries ter te wil len wor den,
maar is er lang za mer hand naar toe ge groeid en heeft het zelf al 

enk ele ja ren als een roe ping er va ren. Bij zijn di a ken wij ding is
er ei gen lijk al door de toen ma li ge gees te lijk heid van uit ge gaan 
dat hij pries ter zou wor den. Het pries ter schap stond dus van af
dat mo ment ei gen lijk al open, zo dat hij er in die ja ren naar is
toe ge groeid. 

In de cem ber 2010 gaf de eer staan we zend pries ter van
Naar den aan, dat wat hem be trof de weg vrij lag om een da tum 
voor de wij ding te prik ken. 

Jos: “Ik heb met hor ten en sto ten de oplei ding ge volgd, wat 
te ma ken had met het span nings veld tus sen mijn werk als do -
cent ICT en de Kerk. Daar is even wicht in ge ko men.”

De pries ter wij ding zelf heeft Jos Wie man er va ren als on -
ver ge te lijk, mooi en zon nig van bui ten maar voor al in ner lijk.
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Mgr. Pe ter Baaij zalft de handen van de nieuwe priester.
Rechts priester Parcival van Gessel, eerstaanwezend priester

van de kerkgemeente Naarden.

Na de zalving gaat pr. Jos Wieman op weg zijn handen te
drogen om daarna de H. Mis met de bisschop mee te

celebreren.



“Ik er voer een ge za men lij ke har mo nie en toe wij ding van al len
zo als ik nooit te vo ren heb mogen beleven.”

“Wat mij di rect al heel erg ont roer de, was de ver ras send
gro te aan we zig heid en deel na me van fa mi lie, vrien den en ken -
nis sen en het aan tal aan we zi ge pries ters, die na ren, gees te lijk -
heid en niet te ver ge ten bei de bis schop pen. De be gel ei ding en
warm te van re gi o na ris Mgr. Pe ter Baaij, die de wij ding ver -
richt te heeft me diep geraakt.”

Door dat hij al va ker be trok ken was bij pries ter wij ding en,
was hij voor be reid op wat hem te wach ten stond, maar hoe hij
het zelf zou gaan er va ren, wist hij niet.

“De be lang stel ling was veel gro ter dan ik had ing eschat.
Die dag heb ik heel be wust mo gen be le ven en er va ren, ze ker
wat de dienst zelf be treft. Ik kon mij open stel len en kon het
daar om ook heel in tens in de die pe re en gees te lij ke la gen be -
wust er va ren. 

Dan gaat er wel veel door je heen na tuur lijk en er vaar je
ach ter een vol gens voor al bij de hand opleg ging door de bis -
schop pen en aan we zi ge pries ters; als ook bij de “aank le ding”
met de pries ter ge wa den en zeer ze ker bij de zal ving van je

han den veel rijk dom en ruim te. Het reikt veel verd er dan al -
leen hier en nu in dit aard se. Ik heb het om schre ven als of mijn
sche del dak ‘open’ ging en vol kon stro men. Een die pe vre de
en grote dankbaarheid overspoelde mij.

Het klinkt wel licht overd re ven, maar voor mij was het een
er va ring waar in de pal men van mijn han den gloei den van
kracht en de ster ke be hoef te om die kracht, die niet van je zelf
is, over te breng en naar ie der een!    

Voor mij had dat al les een die pe im pact, die nog steeds
door werkt. Er wordt als het ware een ka naal ge o pend en ik
heb dat ook als zo da nig mo gen er va ren. 

Na de wij ding ver keer je toch in een soort roes en ben je
gees te lijk op een an de re golf leng te, maar je staat te ge lijk wel
weer met bei de be nen op de grond.

Na tuur lijk pro beer je je zelf voor af een voor stel ling te ma -
ken van dat al les, ze ker als je al meer de re pries ter wij ding en
van heel dicht bij hebt mo gen be le ven. Maar …je er vaart het
pas écht in je in ner lijk op het geëigende moment.”

* * *
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Raam in de VKK-kerk te Am ster dam



BOEKENINFO

Aat-Lambèrt de Kwant

Re cent verschenen. 

Sid Bachrach:
Zo zoet als ho ning.
Ten Have 2011
In Zo zoet als ho ning ver klaart Sid Bachrach de
22 let ters van het He breeuw se al fa bet en legt hij
steeds ver ban den met me di ta tie. Een boek vol
tijd lo ze wijs heid, ge wor teld in de oude tra di tie
van de rabbijnen.

Er bestaat een prachtige gewoonte: tijdens
de eerste les Hebreeuws schrijven joodse kin -
deren de let ters van het Hebreeuwse alfabet met 
hon ing op een schoolbord. Een voor een volgen
ze de lijnen van elke let ter met hun vingers. 

Deze en vele andere verhalen zijn in dit tref -
fende boek prachtig beschreven. De uitleg van de let ters is gebaseerd
op authentieke rabbijnse legendes en nieuwe inzichten in de joodse
traditie. Bij elke let ter staat een meditatie-oefening die naadloos aan -
sluit bij de inhoud van de verhalen.

Een boek voor iedereen die nieuwsgierig is naar de oorsprong van
de universele menselijke waarden, én voor wie van verhalen houdt
over sociale rechtvaardigheid, verzoening, ‘mind ful ness’ en tijdloze
wijsheid.  Zie ook www.sidbachrach.com

Chögy am Trung pa: 
Je ge zon de kern –
boeddhis ti sche psycho lo gie. 
Ten Have 2011
De wes ter se psycho lo gie gaat voor bij aan
kernthema’s van ons be staan zo als le vens -
angst en hard voch tig heid. Het boeddhis me
biedt van uit zijn (ho lis ti sche) per spec tief waar -
de vol le aan vul ling en. De boeddhis ti sche be na -
de ring gaat er van uit dat we al le maal ge bo ren
wor den met een fun da men te le gees te lij ke ge -
zond heid. Trung pa wil ons hel pen met deze
gezonde kern in con tact te komen.

Deze Tibetaanse meester (1940-’87, bekend van vele boeken)
licht toe hoe vanuit de boeddhistische definitie van gezondheid, het
belang van meditatie en bestudering van onze eigen geest, gekomen
kan worden tot begrip voor en werken met anderen. In drie delen:
Medi tatie, Geest en Psychologie wordt dieper ingegaan op meditatie,
begrijpen van de aard van de geest, ontwikkeling van het ego en neu -
ro ses vanuit boeddhistisch perspectief en hoe te werken met anderen
vanuit de beoefening van meditatie. In het gehele boek wordt telkens
verband gelegd met westerse psychologie/ psychotherapie. Door de
unieke, prikkelende wijze van woord- en begrippengebruik geeft
Trungpa een verfrissende kijk op de westerse psychologie en tegelijk
verdiepend inzicht in de boeddhistische psychologie

Koert Van der Vel de: 
Flir ten met God - 
Re li gi o si teit zon der ge loof.
Ten Have 2011.
Onlangs  pro mo veer de Koert van der Vel de
op dit proef schrift. Als oud-re dac teur van
Trouw kreeg hij in die krant ruim ge le gen heid
zijn in zich ten toe te lich ten. 

Het boek bestaat uit journalistieke repor -
tages waarin ‘sporters en kunstenaars vertel -
len hoe zij religieus zijn, terwijl ze niet gelo -
ven’. Met dergelijke verhalen vulde Van der
Velde een aantal jaren lang een rubriek in
Trouw (religieuze belevenissen).

Flirten met God doen mensen die niet geloven, maar wel soms iets 
beleven wat je religieus kunt noemen. Omdat ze niet geloven – niet in
God en niet in geen God – is elke beleving op dit gebied ambigue: was 
er iets of was het niets? Het was een flirt. Deze nieuwe manier van reli -

giositeit lijkt in opkomst te zijn, maar is volgens mij net zo’n voorbij -
gaand begrip als "ietsisme". Daar hoor je ook weinig meer over.

Flirten met God is een speurtocht naar het fenomeen ‘religieuze
ervaring zonder geloof’. Aan de orde komen vragen als: zijn geloofs -
voorstellingen eigenlijk kwesties van smaak? Kan iedereen die dat wil
iets religieus beleven? En wat is religiositeit? De auteur heeft zelf uit -
ge breid geëxperimenteerd met religiositeit – zonder geloof, onder meer 
in de middeleeuwse kerk van Vézelay. Hiervan doet hij uitge breid
verslag in dit onconventionele boek.

Joke Lit jens: 
De reis naar bin nen – 
Twaalf vrou wen en de kracht van hun spi ri tu a li teit. 
Ten Have 2011.
Als je in de twee de helft van je le ven bent aan be land,
hoe ga je dan om met spi ri tu a li teit? Hoe kijk je te rug?
En voor al: hoe kijk je voor uit naar wat je nog kunt en
wilt ver wach ten? In ‘De reis naar binnen’ staan por -
tret ten van twaalf ster ke vrou wen, die ge knokt heb ben 
om ui tein de lijk hun le ven te lei den zo als ze dat zelf

wil den. Ook op spi ri tu eel vlak heb ben ze vaak ge wor steld om hun ei -
gen weg te vin den. Deze vrou wen heb ben ja ren lang ge zocht om ui tein -
de lijk de spi ri tu e le reis naar bin nen te kun nen ma ken; ook Joke Lit jens
zelf. De ge por tret teer de vrou wen heb ben een zeer di ver se ach ter -
grond: van boe rin tot ab dis en van ver pleeg kun di ge tot ad vo caat. 
Ges preks part ners als Anne miek Schrij ver, Su san van der Schot en
Anne lien de Win ter-Wijf fels pas se ren de re vue. Ook schetst Lit jens
een open har tig por tret van zich zelf, na dat ze door Anne miek Schrij ver
was ge ïnterviewd. Joke werk te veer tien jaar bij de KRO als me di a pas -
tor. In juni 2010 be gon ze voor zich zelf in Werk plaats voor de Ziel. Ze
leidt re trai tes en pel grims rei zen, en treedt op als in spi ra tor tij dens
work shops en lezingen. Openhartige en persoonlijke portretten voor
vrouwen van alle leeftijden

Ja mes Han nam:
Gods fi lo so fen – 
hoe in de Mid del eeu wen de ba sis werd ge -
legd voor de mo der ne we ten schap. 
Nw. Amster dam 2010
“Mid del eeuws” is sy no niem ge wor den voor
wreed heid en on be schaafd ge drag. Toch wa ren 
Ga li leo, New ton en de We ten schap pe lij ke Re -
vo lu tie niet mo ge lijk ge weest zon der het werk
van mid del eeuw se ge leer den en we ten schap -
pers. In ‘Gods filosofen’ veegt Ja mes Han nam
de vloer aan met veel my then over de Mid del -
eeu wen. Hij toont aan dat men in de Mid del eeu -

wen niet dacht dat de aar de plat was en dat Co lum bus ook niet “be -
wees” dat het een bol was; de Inqui si tie zet te nie mand op de band sta -
pel van we ge zijn we ten schap pe lij ke in zich ten en even min was Co per -
ni cus bang voor ver vol ging; geen enk ele paus heeft ge pro beerd het
getal nul of anatomisch onderzoek op mensen te verbieden.

Het boek wil een eerbewijs zijn aan de vergeten wetenschappelijke 
prestaties van de Middeleeuwen, aan de vooruitgang die dikwijls eer -
der dankzij dan ondanks de invloed van het chris ten dom en de is lam
werd geboekt. Ook op technologisch gebied vonden doorslag gevende
ontwikkelingen plaats: de bril en de mechanische klok werden bijvoor -
beeld beide in het Europa van de 13de eeuw uitgevonden. 
Een epische reis door zes eeuwen geschiedenis.

Mir jam van Bie men:
In stil te - Ret rai tes in Ne der land en Bel gië.  
Athe nae um-Po lak &Van Gen nep.
Onlangs in ter view de ik col le ga Mir jam van Bie -
men over haar boek, waar in zij de re trai tes be -
schrijft die zij mee maak te. Het was een heel
open har tig ge sprek waar in zij zon der te rug hou -
dend heid ver tel de over haar er va ring en. Afkom -
stig uit een athe ïstisch nest, maar op zoek naar
rust en ont span ning, be sloot zij haar hec ti sche te -
le vi sie car rière voor een paar maan den te la ten
voor wat het was, en ver schil len de re trai tes te on -

der gaan. Ze schrijft over haar er va ring en en spreekt met voor gang ers,
mon ni ken en goe roes. Ook laat ze an de re rust zoe kers aan het woord.
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Zij ging ook moe dig de con fron ta tie aan met zichzelf en is daar ook
heel open over. 

Haar boek bevat uitgebreide ervaringsbeschrijvingen van zeven
verschillende vormen van retraite: Vipassana, Hare Krishna, Advaita,
de or tho dox rooms-katholieke retraite, Vi sion Quest, Soefi en straat -
retraite en zij beschrijft ze op een manier die diep raakt.

Haar  ervaringen zijn sec beschreven zonder enige vorm van afwe -
ging tussen de verschillende vormen van retraite. Moedig is dat zij ook
meedeed aan een straatretraite, een beklijvende, hedendaagse spiritu -
ele praktijk, waarbij zij een aantal dagen en nachten op straat leefde.
Het is een intens groepsgebeuren en een diepgaande ervaring van
grondeloosheid en loslaten. Ik vind het een van haar boeiendste
beschrijvingen. In een voorwoord en nawoord licht de schrijfster de
reden toe waarom ze dit heeft gedaan en hoe ze het uiteindelijk
beleefd heeft. 

Mirjam van Biemen (1974) is journaliste en werkte een aantal jaren 
als ra dio- en televisiemaakster voor de KRO.

Agnes Hol vast: 
Le ven met de be min de – 
ne gen jaar in een be slo ten kloos ter. 
Ten Have 2011.
Agnes Hol vast be schrijft, in een weer zo’n
open har tig en ont roe rend boek, hoe ze haar
spi ri tu e le weg ont dekt door toe te tre den tot een 
cla ris senk loos ter. Na ruim ne gen jaar ver trekt
ze weer en zet ze haar weg voort in de wereld.
Het doet denken aan het in 2009 bij Ten Have
verschenen boek van Miek Pot "Naar het hart
van mijn ziel, 12in een kluizenaars klooster."
Op de dag dat ze 27 wordt, treedt Agnes Hol -

vast toe tot een besloten klooster in Noord-Brabant, op zoek naar stil -
te, God en spiritualiteit. Holvast beschrijft haar leven in het klooster
liefdevol. Ze besteedt veel aandacht aan haar spirituele weg naar bin -
nen, om God en zichzelf te leren kennen. Het dagelijks leven in het
klooster brengt haar veel, maar kost ook moeite. De overgave aan het
kloosterleven betekent dat ze het con tact met haar dierbaren moet
mis sen, evenals intimiteit en seksualiteit. Desondanks ontwikkelt ze
een sterke band met haar medebewoners. 

Langzamerhand ontdekt ze de zin van de dingen in zichzelf en om
haar heen. Ook groeit er een bijzonder con tact met mensen buiten het
klooster die de kloosterkerk regelmatig bezoeken; een meisje van zes
dat ze in die negen jaar ziet opgroeien, een stel woonbootbewoners en 
een kleine crimineel. Dit con tact vormt de opmaat voor de weg naar
buiten. Uiteindelijk besluit Agnes uit te treden.

“Vanaf mijn 18e jaar heb ik gezocht in mijn leven. Letterlijk over de
wereld, tot ik erachter kwam dat God in mijn hart woonde.”

In het klooster kon ze zich goed concentreren op het zoeken naar
God, haar grote liefde of Beminde. Haar beeld van het kloosterleven
was eerst niet zo positief, maar is sterk bijgesteld. ‘Eerst vond ik die
vrouwen in habijt wat ouderwets. Ik dacht: ze kunnen waarschijnlijk
niet aan de man komen. Maar het waren heel prettige, eenvoudige,
menselijke vrouwen.’ Toch verliet ze het klooster weer, en koos ze
voor een gezinsleven. Al was dat voor haar wel een grote overgang.

Syl via Saak es:
De lo gi ca van een cri sis.
Zwerk 2011
Wie te ma ken krijgt met een cri sis (ze lij ken
steeds meer voor te ko men) en hulp zoekt, krijgt 
te ho ren dat die zo snel mo ge lijk be zwo ren
moet wor den. Je past niet meer in het pa troon
van de mo der ne (hec ti sche)  sa men le ving.

Syl via Saakes draait het om en spreekt van
de logica en ook van de zin van een cri sis. Zij
gaat in op de logica van een individuele cri sis.
Zij laat zien hoe we ons verzetten tegen een cri -

sis, omdat we zo graag terugwillen naar de persoonlijkheid die we
daarvóór dachten te zijn.

In crisissituaties hebben we de neiging ertegen te willen vechten,
ervoor te willen wegvluchten of erdoor verlamd te raken: Fight, Flight
or Freeze. In dit boek komt de schrijfster met een vernieuwende vierde
optie die zich kan voordoen tijdens een cri sis: je kunt ook onverwachts
doorschieten naar een diepere bewustzijnslaag, de laag van “zijn” en
essentie. Een bevrijdende ervaring, be ing Free! Vanuit die laag is er
een geheel andere kijk op jezelf en de cri sis mogelijk. Een cri sis kan je 

verstrikt doen raken in twijfel en paniek, in moedeloosheid en leegte, in 
emoties van angst, verdriet, woede of haat. Je kunt de oorzaak in je -
zelf of buiten jezelf zoeken, maar je kunt ook op deze gevoelens af -
stemmen en ze transformeren. Er is een draagkracht in je die dit mo -
ge lijk maakt. Een cri sis reikt je innerlijk precies de kwaliteiten aan, zo -
als die van inzicht, troost, moed en liefde, die nodig zijn om een cri sis
te helen. Met de Methode n/u (noodlot of uitdaging) beschrijft Saakes
een helder, duidelijk stappenplan, hoe een cri sis vanuit een ruimer
perspectief juist een ervaring kan worden om de diepere bewustzijns -
laag van ‘zijn’ en essentie di rect te ervaren, waardoor het een verrij -
king van je leven wordt. 

Haar boek bevat oefeningen die je al wachtend op de trein kunt
doen en oefeningen voor diepgaande heling en innerlijke transfor ma -
tie; over de logica van gevoelens en emoties bij trauma, depressie,
burn-out, bij een cri sis zonder naam of onder andere naam en bij
lichamelijke pijn. 

Du a ne Elgin: 
Houd het sim pel! Rijk van bin nen, maar een -
vou dig naar bui ten.  Ankh-Her mes 2011.
Het is tijd om ons leef pa troon dras tisch te ve ran -
de ren. Steeds meer men sen wil len hier iets aan
doen en ve ran de ren hun da ge lijk se doen en la -
ten. “Houd het sim pel!” brengt de ba lans te rug in
je le ven en is een ant woord op de ing ewik kel de
uit da ging en van deze tijd. Elgin laat zien hoe we
op een na tuur lij ke, duur za me en eer lij ke ma nier
kun nen le ven en te ge lij ker tijd een gro te in vloed
heb ben op de we reld en de men sen om ons heen 

en deze dras tisch kun nen ve ran de ren. Weer een zelfhulpboek, maar
wel een van de betere.

Alber to Vil lol do:
Sja ma nis ti sche weg van ver lich ting.
Ank-Her mes 2011
Inten se ge beur te nis sen – denk aan het aang aan
van re la ties, het ver lies van dier ba ren, het krij gen 
van kin de ren, rou wen of ernstig ziek wor den –
ver oor za ken emo ties die lang in ons sys teem
blij ven zit ten; zij ver vui len ons let ter lijk. Vaak
wor den deze emo ties door ons niet of nau we lijks
goed ver werkt. Door ge bruik te ma ken van sja -
ma nis ti sche wijs he den ge com bi neerd met de
nieuw ste in zich ten van de neu ro bi o lo gie laat Vil -

lol do ons zien hoe we, door deze emo ties te ver luch ten en echt te voe -
len, het juis te pad kun nen blij ven be wan de len. Ini ti a ties wor den kracht -
i ger door per soon lij ke uit da ging en aan te gaan. We le ren om op po si -
tie ve wij ze men sen en si tu a ties los te la ten, we wor den heel, we wor -
den schoon en kunnen terugkeren naar onze natuurlijke innerlijke rust.

Mal colm Ste wart:
Eeu wi ge pa tro nen van de hei li ge ge o me trie.
Ankh-Her mes 2011
Mal colm Ste wart heeft een op mer ke lijk ge o me -
trisch pa troon ont dekt, het ‘Starcut-diagram’. Dit
pa troon lijkt op het eer ste ge zicht een een vou di ge 
ma nier om de lij nen en op per vlak te van een vier -

kant te ver de- len. Na uit ge breid on der zoek blijkt ech ter dat het di a -
gram op mer ke lij ke wis kun di ge ken mer ken be zit, en dat het wel licht de
oor spong is ge weest van het nu me rie ke sys teem dat ge bruikt werd bij
het ont wer pen van plat te gron den, ge bou wen, fresco’s, etc. De Star cut
vormt zo doen de over de hele we reld de ba sis van vele, vaak sym me -
tri sche pa tro nen. Dit is on der an de re te zien in Egyp te bij de Pi ra mi de
van Che ops; in Eu ro pa bij een fres co van Ra fa ël; en in Azië bij het Ve -
di sche vuur al taar. Ste wart be schrijft zijn vele nieu we ont dek king en, en
brengt op een originele manier de heilige geometrie tot leven.

Thier ry Sal me ron:
De mens is een god... ver momd als ezel.
Pe tiet 2011
Thier ry Sal me ron en Yann Chris top he ge ven in het Fran se taal ge bied
le zing en die gro te aan dacht trek ken door hun di rect heid en een voud.
Hun be lang rijk ste ad vies aan de mens is om eens op te hou den met
die cha os in het hoofd, die ein de lo ze stroom nut te lo ze ge dach ten over
hoe het was en hoe het mis schien gaat wor den. Het  is be paald niet
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‘nieuw’ om de me de mens te wij zen op het be -
lang van le ven in het NU, maar dit boek je maakt
dui de lijk hoe onze ong estruc tu reer de ge dach ten
dag in dag uit het zaad van on be ha gen zaai en.
De mens is de ar chi tect van zijn ei gen wer ke lijk -
heid. De we reld om hem heen is slechts een re -
flec tie van de cha os die rond dwaalt in zijn hoofd. 
Thier ry en Yann ko men niet met de zo veel ste
the o rie om die zelf be dach te pro ble men op te los -
sen, maar ze ont mas ke ren de pro gram me ring
die daar ach ter zit. Pas als we nuch ter kij ken
naar de ma ni pu la tie van onze ei gen ge dach ten,

die ons in een voort du ren de oor log brengt met wat we in ons diepste
wezen zijn, kunnen we ons zelf verlossen en aan het echte leven
beginnen. 

W. Arnzt e.a.: What the bleep do we know!?Ser vi re 2011
Deze ver zorg de en zeer rijk ge ïllustreerde uit ga ve ver schijnt naar aan -
lei ding van een in het al ter na tief cir cuit po pu lair-we ten schap pe lij ke
Ame ri kaans docu-film dra ma over de zelf schep pen de re la tie tus sen be -
wust zijn en wer ke lijk heid van uit ver schil len de we ten schaps dis ci pli nes
en door al ter na tie ve denk ers. Deze denk ers (waar in de kwan tum fy si ci
cen traal staan) zijn naast het feit ze zich in ten sief met de bo ven staan -
de ma te rie be zig hou den, mede ge ko zen om dat ze in ter dis ci pli nair
denk en en wer ken. Er wordt hier dan ook veel om vat tend op zet je ge -
pre sen teerd naar een een heids schep pen de the o rie en praxis, waar bij
voor al de schep pen de kracht van be wust zijn een hoofd rol speelt.
Thema’s zijn dan ook: de schei ding tus sen re li gie en we ten schap, wat
is wer ke lijk heid?, geest bo ven ma te rie, emo ties, ver sla ving en, (kwan -
tum)brein en de ver streng elings the o rie. Hoe wel voor al de kwan tum -
the o rie niet voor ie der een ge mak ke lijk te be grij pen zal zijn, is het boek 
‘op zijn Teleacs’ voor ie der een zo lees baar mo ge lijk ge maakt door
onder meer de persoonlijke aanspreekvorm, samenvattende teksten in 
de marge, ruime witmarges en de persoonlijke opdrachten.

Dr. Jef frey Long: 
Bij na-dood er va ring en — We ten schap pe lij ke
ana ly se en er va rings ver ha len.
Arbei ders pers 2010.
De on co loog Jef frey Long schreef een boek over
bij na dood er va ring en. Dit boek werd on mid del lijk
na ver schij nen een best sel ler. Long heeft een bij -
zon de re or ga ni sa tie in het le ven ge roe pen die
zich be zig houdt met de bij na dood er va ring. Deze 
or ga ni sa tie ver za melt de er va ring en van de ‘bijna 
dood’-men sen. Long heeft deze er va ring en be -
stu deerd en ge a na ly seerd. Pim van Lom mel, 
au teur van Eindeloos bewustzijn, schreef: 

De arts Jef frey Long heeft in 1998 de web si te NDERF op ge zet om zo -
veel mo ge lijk in for ma tie over de in houd en ge vol gen van een bij na-
dood er va ring (BDE) te ver za me len. Door een grond i ge en sys te ma ti -
sche be stu de ring van de al dus ver gaar de ge ge vens komt Dr. Long tot
de con clu sie dat een BDE een bij zon de re be wust zijn ser va ring is die in
alle cul tu ren wordt ge meld en niet af hank elijk is van een al dan niet re li -
gieus mens beeld. Een zeer ing rij pen de, trans for me ren de en uni ver se le
er va ring bo ven dien, die niet te ver kla ren is op ba sis van ac tu e le fy si o lo -
gi sche of psycho lo gi sche in zich ten. Ver der con clu deert Long dat we ten -
schap pe lijk be we zen is dat de dood niet het ein de is, maar veel eer een
over gang naar een an de re be staans vorm. Per soon lijk ben ik van me -
ning dat dit in der daad ui terst waar schijn lijk is, maar dat ‘hard’ we ten -
schap pe lijk be wijs voor als nog ont breekt. Zijn boek is een in te res san te
en nuttige aanvulling op de reeds bestaande literatuur over BDE.’

Long  is een stralingsoncoloog en heeft vanaf 1998 via de website
‘Near Death Ex pe ri ence Re search Foun da tion’ (zie www.nderf.org)
mensen met een bijna-doodervaring (BDE) gevraagd een vragenlijst in 
te vullen. Op ba sis van de onderzoeksresultaten van meer dan 1300
respondenten komt deze ‘Amerikaanse Pim van Lommel’ tot de con -
clu sie dat er leven moet zijn na de fysieke dood. Het bewijs voor een
leven na de dood onderbouwt hij door negen redeneerlijnen. Een
daarvan is dat personen die vanaf hun geboorte blind zijn na een BDE 
visuele ervaringen kunnen beschrijven, een andere het feit dat ook
kinderen meld ing maken van een BDE. Volgens de auteur is er voorts
sprake van een BDE als deze voldoet aan een of meer van door hem
onderscheiden ervaringen, zoals een tun nel doorgaan, een mystiek
licht zien of overleden familieleden zien.||

Deze foto vormde de ba sis van de voorpagin van het vorige
nummer. Nu u deze plaat in kleur kunt bekijken, kunt u zich
gemakkelijker voorstellen dat sommige astronomen, bij het

aanschouwen van deze schitterende opname gemaakt door de 
Hub ble-telescoop, uitriepen dat ze hier 

het "Oog van God" aanschouwden.

De min of meer officiële naam van deze onmetelijk grote nevel
in het Heelal is: Hour glass-Neb ula – in het Nederlands:

Zandloper-nevel.

* * *

Vanmorgen zag ik door de kieren

van de gesloten luiken licht,

dat straalde over mijn gezicht

en al het stof als vuur deed vieren.

toen werd mijn kamer warm tot op het bot

en op de kast begon de klok te zingen

van ruisende herinneringen

en plotseling verscheen mij god.

Neeltje Maria Min



....Wie zonder zonde is….

Carla Brinksma

In de gang van de kerk van onze kerk ge meen te te Zwol le
hangt weer een nieuw wand kleed van Gree tje van Rijs wijk.
Zij gaf haar werk een bij zon de re ti tel, ei gen lijk twéé ti tels: 

De overspelige vrouw,
én

Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’ 

Die twee de ling zit óók in het werk van Gree tje: bo ven aan, de
ach ter grond is heel an ders van kleur en be we ging dan de voor -
grond. De kleur van de ach ter grond is prach tig ge nu an ceerd in 
blauw/groen, een beet je koel en af stan de lijk. Het zijn de Fa ri -
zee ërs en Schrift ge leer den die oor deel den, maar door het ant -
woord van Je zus een voor een stil le tjes weg lo pen.
De voor grond daar en te gen heeft veel war me kleu ren, rood,
roze, oran je; er is be we ging, pas sie, na bij heid, be trok ken heid.

Je zus die iets in de aar de schrijft, vrou wen die toe kij ken, ge -
richt op wat er ge beurt.

‘Wie on der u zon der zon de is, wer pe de eer ste steen’ (Joh.8,
vers 7) is het ant woord van Je zus op de vraag van de schrift -
ge leer den. Zij her ken nen on mid del lijk wat Je zus be doelt met
zon de. Geldt dat voor ons ook? Wat be te kent het woord
‘zonde’ ei gen lijk? In ons Cal vi nis ti sche land je vaak een zwaar 
be la den be grip en het heeft me nig een van le vens vreug de be -
roofd: … we zijn zon dig, ‘geen knip voor de neus waard’.
In ‘de Van Dale’ staat ach ter zon de: over tre ding van god de lij -
ke en ze de lij ke voor schrif ten. Maar wat wordt er be doeld met
god de lij ke voor schrif ten? Door ver schil len de in ter pre ta ties
daar van zijn daar, door de eeu wen heen, oor lo gen door ont -
staan.
In “De We ten schap der Sa cra men ten” wijdt bis schop Le ad be a -
ter een heel hoofd stuk aan het “Con fi te or” waar in het woord
‘zonde’ uit ge breid aan de orde komt. Le ad be a ter zegt daar:
“Zon de is al les wat te gen de god de lij ke Wil ing aat”; en iets
verd er op zegt hij: “Wan neer ie mand ten vol le be greep wat hij
be zig was te doen, wan neer hij zon dig de, zou hij het niet doen. 
Veel ver keer de da den vloei en voort uit heb zucht en harts -
tocht”, (blz. 94, 95). Het is een dis har mo nie uit on we tend heid.
In de Griek se bij bel ver ta ling staat voor het woord ‘zonde’: 
ha mar ta nou. Een van de be te ke nis sen daar van is: het doel mis sen.
Je zou dus kun nen zeg gen, dat zon de een ver keer de ge richt -
heid is: …we zijn meer ge richt op het ma te ri ële dan op de
gees te lij ke wer ke lijk heid. Maar ook als we druk zijn met spi ri -
tu e le ‘zaken’ kun nen onze ma te ri ële mo tie ven van toe-ei ge -
ning en wil len be zit ten een gro te rol spe len. Een ex tra
moei lijk heid voor ons men sen is, dat we ook niet goed ge richt
zijn, als we al leen ge richt zijn op de gees te lij ke we reld.
We zijn pas echt méns als we har mo nie vin den in het he mel se
en het aard se, als we brug kun nen zijn tus sen deze we rel den;
als we onze ziel de ruim te kun nen ge ven om tem pel te kun nen
zijn, een plek waar he mel en aar de sa menk omen.

Car la Brink sma is sub di a ken in de kerk ge meen te H. Michael te Zwol le.

Gree tje Ver meu len van Rijs wijk be gon op haar 20ste (te Lei den) met
boet se ren o.l.v. een goe de en sterk sti mu le ren de le raar. Na haar ver -
hui zing naar Zwol le be gon ze met het ma ken van wand kle den en la ter
van tex tie le werk vor men. Gree tje: “Mijn werk be te kent heel veel, zo
niet al les voor me. Voor me zelf noem ik het de adem ha ling van mijn
ziel. Ik laat me in spi re ren door emo ties, be le ve nis sen en bij bel se ge -
schie de nis sen, waar bij ik het ge voel heb dat het werk zich zelf bouwt. 

gree tje van rijs wijk@hot mail.com

* * * * *
* * *

*
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