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Onze Nieuwe Voorzittend Bisschop

Sinds 19 juni 2011, Hei li ge Drie vul -
dig heids dag, heeft onze Vrij-Kat ho lie -
ke Kerk we reld wijd een nieu we voor -
zit tend bis schop. Het is bis schop 
Ja mes Alan Zin zow uit Mil wau kee in
de Ver enig de Sta ten. Hij is met al ge -
me ne stem men ge ko zen.

Een voor zit tend bis schop is, zo als
de naam zegt, de voor zit ter van de
Alge me ne Bis schop pe lij ke Sy no de,
het col le ge van alle bis schop pen van
onze Vrij-Kat ho lie ke Kerk. De func tie 
kwam va cant door het over lij den van
mgr. Mau ri ce War non afgelopen
voorjaar. 

Bis schop Ja mes is in zijn pro fa ne
le ven ing enieur ge weest en heeft en -
kele ja ren ge werkt aan ge zond heids -
zorg pro jec ten in Afri ka. Met fei te lijk
niets heeft hij door sa men wer king met 
de be vol king pro jec ten kun nen re a li -
se ren. Nu nog is hij gees te lijk ver zor -
ger in het plaat se lij ke zie ken huis.

Van af zijn pries ter wij ding in 1973 is bp. Ja mes ac tief ge -
weest in zijn kerk pro vin cie, o.a. voor de oplei ding voor de
gees te lijk heid en het or ga ni se ren van se mi nars. In 2008 werd

hij tot bis schop ge con sa creerd en
volg de in 2009 de over le den mgr.
John Schwarz op voor het zui de lij ke
diocees van de USA.

Mgr. Ja mes is sinds kort wel is -
waar al 76 jaar, maar is zeer vi taal en
nog vol van plan nen voor de toe -
komst. Een aan tal van zijn aan dachts -
pun ten is:
° het versterken van de progressie in

de VKK en het openhouden van de
communicatie met de wereld daar
buiten;

° het verbeteren van de opleiding van 
de geestelijkheid en van de toegan -
kelijkheid tot onze literatuur;

° het bevorderen van netwerken bin -
nen de VKK;

° het uitbrengen van een geslachts -
neutrale editie van onze liturgieën.

Mgr. Pe ter, onze re gi o na ris, heeft aan
mgr. Ja mes de fe li ci ta ties en goe de

wen sen over ge bracht van onze kerk pro vin cie. Moge bis schop
Ja mes in zijn ambt vrucht baar kun nen wer ken.

XGert Jan
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Woord Vooraf

Een grotendeels ‘persoonlijk’ woordje deze keer
Dit nummer staat bol van “2012”, waarin iedereen zijn best doet er wat zinnigs over te zeggen.

Beschouwt u het maar als “voer” om er verder mee aan de slag te gaan, want dat is de bedoeling.
Reacties, eigen visies, e.d. zijn welkom.

Daarnaast zijn nogal wat ingediende artikelen uitgesteld tot één van de volgende nummers. Dat leidt weer tot de vraag
(bezinning) of een “themanummer” te weinig ruimte biedt aan mensen die vanuit “het hart” en/of “religieuze ervaring”
iets willen presenteren. Dat zou jammer zijn. Ook het  streven naar minder (soms té) lange artikelen en de leesbaarheid

daarvan zou m.i. een onderwerp ter overweging moeten zijn.
En verder: nu ik straks na acht jaargangen mijn werkzaamheden als eindredacteur ga beëindigen, is het noodzakelijk dat
die werkzaamheden door iemand overgenomen worden. Daarbij kan ik u meteen geruststellen, dat het eigenlijke werk
van eindredactie geen zee van tijd kost en op het gemak afgewerkt kan worden, indien alle kopij op de sluitingsdatum

aanwezig is. Vaak komen artikelen gelukkig ook eerder binnen en dat is prettig voor de redactie en vooral voor de
eindredacteur. Ik heb aangeboden wél al het andere werk van de afwikkeling van een nummer te willen blijven doen,

zoals de afwikkeling naar Rudolf Smit (lay-out), het “secretariaat” w.o. de abonnee-administratie,
verzendlijsten voor Post-NL, e.d. 

Maar één of méérdere nieuwe eindredacteuren (v/m) is niet voldoende. Het is eigenlijk vreemd, dat onze redactie maar
uit drie personen bestaat; en dan ook nog drie mannen. U begrijpt de oproep? Kom mensen, komt vrouwen en doet uw

inbreng gelden voor/in een tijdschrift voor … religie en spiritualiteit. En dan vooral de ervaringszijde daarvan. 

Sluitingsdatum kopij voor het winternummer is 5 no vem ber 2011

Frits Moers, eindredacteur.

(foto uit 2008)



Col umn Aat Lambèrt de Kwant

2012 en de zingende jonge vrouw op het strand
Tij dens het tv-pro gram ma “Pra atjesmakers”ver telt een jong -
etje over het moei lij ke mo ment van zijn ge boor te. “Mijn ka det -
jes kwa men er het eerst uit.” De zaal ligt dub bel.

Even la ter ver telt hij over zijn opa die dood was ge -
daan.“Maar, hij is steeds bij me hoor.” De zaal is even stil,
tra nen wor den weg ge pinkt, ook bij mij.

We lo pen langs het strand van Egmond aan Zee naar Ber -
gen aan Zee. Pracht i ge wan de ling, de zee is stil, de na tuur is
stil en wij zijn ver stild, zijn ook stil… Van uit het ge luid van de
stil brui sen de bran ding be rei ken ons de flar den van een lied.
En als we verd er lo pen, zien we een jonge vrouw die zich zelf
zing end op een gi taar be ge leidt.

Ze zong het lied van de zee…van het le ven… We staan stil,
ver won derd, zeg gen niets en lui ste ren naar haar lied en spel.
Tra nen wel len op van dank baar heid voor dit ge schenk van de
he mel…

Geen doemscenario
Als we in dit num mer schrij ven over 2012, als we onze ge dach -
ten la ten gaan over wat ko men gaat en hoe we daar op re a ge ren;
als we van uit de stil te van ons hart, van uit de stil le waar ne ming
van ons be wust zijn hier over na denk en, is het goed de beel den
van dat jong etje en die zing en de, jonge vrouw vast te hou den.
Beel den van hoop, beel den van licht. Het wordt daar mee wat
lich ter, wat min der zwaar…

Want wat er ook in 2012 of eer der zou kun nen ge beu ren,
die blije, stra len de jong etjes en die zing en de jonge vrou wen
op de stran den, zul len er al tijd zijn, ook na 21 de cem ber 2012! 
Ze zijn er al tijd, zo als ook de mu ziek en mu ziek in ons hart
nooit ver stom men zal.

Ge schrok ken soms, is er ge re a geerd op het voor ne men om
aan dacht te schenk en aan 2012 en wel licht had den we dit eer -
der moe ten com mu ni ce ren. Ons stond geen blad vol met
doemscenario’s voor ogen, want wat kun nen we ei gen lijk we -
ten, zo als ook Aris to te les zich al af vroeg. We kun nen im mers
wei nig met ze ker heid zeg gen over de toe komst. En, voor spel -
ling en zijn waar schijn lijk he den die kunnen uitkomen.

Als de pro feet Jona in de stra ten van Ni nevé Gods toorn en
de ver nie ti ging aank on digt, schrik ken haar be wo ners en gaan
toch maar an ders le ven, trans for me ren zich… La ter zit de klein -
zie li ge Jona op een berg te wach ten op
het vuur uit de he mel dat de stad zal
ver nie ti gen en wordt boos als dat uit -
blijft. Het ver haal is be kend… Door dat
de in wo ners van Ni nevé de woor den
van de pro feet se rieus ne men, blijft de
ramp spoed uit. 

2012 – be kend bij de Maya’s en
vele an de re oude vol ken, be te kent niet, 
zo als som mi gen denk en en roe pen, het ein de van de we reld,
maar het eind punt van een gro te cy clus en te ge lij ker tijd het
be gin van een wen ding in het tijds ge beu ren: een mo ge lij ke
terugkeer naar de Bron. De wee ën van de trans for ma ties mo -
gen dan steeds meer zicht baar zijn, van onze bron zul len we
nooit ge schei den worden.

De Nieu we Tijd wordt van uit ver schil len de tra di ties, cul tu ren
en tijd per ken aang ekon digd en ook als zo da nig om schre ven of 
uit ge beeld. Hun ge meen schap pe lijk ge zichts punt ver wijst naar 
een kwan tum sprong in het be wust zijn van de mens heid die
zich niet eer der op aar de heeft voor ge daan. In die zin zul len
niet de oude, ver lich te be scha ving en van wel eer op aar de te -
rug ke ren, maar zal zich een ge heel nieu we ont wik ke ling voor-
doen die zijn weer ga niet kent. Weet dat de tek sten van de
oude, hei li ge ge schrif ten heel veel (ver bor gen) wijs heid en
prak ti sche ele men ten be vat ten die on der steu nend en in spi re -
rend zijn om met nieu we waar den en ont wik ke ling en te le ren
om gaan (1). Ook de echo’s van ca ta stro fes en ram pen die de
we reld lang ge le den trof fen, zijn in die oude woor den van
wijs heid te vin den.

Bereid zijn tot verandering 
Nee, voor mij is 2012 geen abs tract be grip van kos mi sche
ram pen die ons zou den kun nen tref fen, geen inkt zwart sce na -
rio van al les ver nie ti gen de oor lo gen, tsunami’s, zwa re aard be -
ving en en vul kaan uit bar sting en. Het zijn mo ge lijk he den zie
zou den kun nen uit ko men, maar net als de in wo ners van Ni -
nevé die door de woor den van de pro feet als het ware in een
ho ge re graad van be wust zijn kwa men, waard oor de aang ekon -
dig de ram spoed uit bleef, trans for meert ook een groei end aan -
tal men sen naar meer be wust zijn en meer ver bin ding met hun
bron en kun nen daard oor licht dra gers zijn in mo ge lijk hec ti -
sche, ver war ren de en moei lij ke tijden.

Als er al ge spro ken wordt van een zui ve rings pro ces, mag
dat niet wor den uit ge legd als een schei ding tus sen de scha pen
en de bok ken, zo als de Bij bel dit be schrijft. En er zijn nog al
wat van die hui ve ring wek ken de doemscenario’s waar in een
klei ne groep uit ver ko re nen wacht op haar red ding door God of 
kos mi sche hulp troe pen al dan niet in ruim te sche pen, en toe -
kijkt hoe de niet uit ver ko ren (en dat is haast de hele mensheid) 
vernietigd wordt. Brrrr!

Als je al van zo’n zui ve rings pro ces mag spre ken, gaat dat
niet al leen om de ma ni pu le ren de machts eli te die moet ve ran -
de ren, maar u en ik zul len be reid moe ten zijn te veranderen. 

Je moet de we reld ve ran de ren, zegt fi lo soof Pe ter Slo ter -
dijk (2) waar mee hij op de lijn zit van Osho die zei, dat de eni -
ge ech te ve ran de ring en al leen van de re bel te ver wach ten zijn.

Daar mee be doelt hij dat je in je zelf de
we reld moet ve ran de ren om daard oor
een re bel te wor den. 

Tal lo ze re vo lu ties zijn uit ge pro -
beerd. So ci a lis me, com mu nis me, fe -
mi nis me en vele an de re re vo lu ties, zij
heb ben de we reld niet ver be terd, niet
mooi er ge maakt. Want ze heb ben de
mens niet ve ran derd. De mens bleef

steeds het zelf de. De re bel ve ran dert zich zelf door zijn be wust -
zijn te ve ran de ren. En als er meer re bel len zijn, zal lang za mer -
hand de samenleving ook veranderen.

Het gaat niet al leen om de Gro te Graai ers die mede ve rant -
woor de lijk zijn voor de fi nan ci ële cri sis, maar ook om de ma -
nier waar op wij zelf da ge lijks met geld om gaan. Daar zou den
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Het stralende jongetje dat zo blij is dat
opa nog steeds bij hem is, de zingende 
jonge vrouw op het strand, hebben niet
alleen mij geraakt, maar hebben heel

de wereld misschien geraakt en
wellicht een beetje veranderd en dan is 

2012 geen schrikbeeld meer.



we ve ran de ring in kun nen aan breng en. Toch? En...mis schien
biedt deze cri sis ons wel een kans om een be wust zijns sprong
te ma ken, zo als dat ook door WO II ge beur de. Het kan ons 
le ren onze ver wor ven he den los te la ten en meer ve rant woor de -
lijk en duur zaam met moe der aarde om te gaan.

In haar boek De Maya Code, ver snel ling van de Tijd en het
Ontwa ken van het We reld Be wust zijn schrijft Bar ba ra Hand
Clow over het ein de van de May a ka len der als het punt waar op
ne gen gro te ont wik ke lings cy cli al le maal te ge lijk aan hun eind
ko men. Die ne gen cy cli zijn vol gens haar als het ware op el kaar
ge sta peld en elke vol gen de cy clus is weer kor ter dan de vo ri ge
en brengt op nieuw een ver snel ling van de ont wik ke ling en.

Onze pla neet heeft het al le maal al ver schil len de ke ren
mee ge maakt. In zijn boe ken “We rel den in bot sing” en “Aar de
in be roe ring” schetst Ve lik ovsky ca ta stro fis ti sche the o rie ën,
die erop neer ko men dat be paal de tijd per ken in de ge schie de -
nis van de aar de ab rupt wor den af ge slo ten door ram pen van
kos mi sche aard, zo als het langs de aar de sche ren van een ko -
meet die zich ver vol gens in een per ma nen te baan om de zon
heeft ge ves tigd en nu be kend is als de pla neet Ve nus. Deze
ram pen zou den in het col lec tie ve ge heu gen van de mens heid
zijn ge grift en de bron vor men van di ver se my then over de
hele wereld. 

Hoe wel veel van die ca ta stro fes in onze cel len zijn op ge -
sla gen, we ten we er van daag de dag nau we lijks iets meer be -
wust van. In de tijd dat onze ver re voor ou ders met deze ram -
pen wer den ge con fron teerd, was er nog geen spra ke van de
mas sa com mu ni ca tie zo als in onze tijd, waard oor we bin nen
een paar mi nu ten we ten wat er aan de an de re kant van de
aardbol gebeurde.

De aar de be weegt en zal blij ven be we gen. God, de on be -
wo gen be we ger…De aar de evo lu eert. Wij ook. God ook.

Balans en harmonie leren vinden in ons eigen leven 
Dit num mer met ar ti ke len over 2012 wil be moe di gen en toe -
rus ten, vraagt om dis cus sies en re ac ties.

We kun nen en mo gen de ogen niet slui ten voor wat er in
de we reld gaan de is en wat ons ‘mogelijk’ staat te wach ten,
maar we moe ten ons er ook weer niet te veel op fo cus sen. La -
ten we er maar van uit gaan dat er een gro te trans for ma tie op
komst is in de evo lu tie van de mens en dat evo lu ti o nai re ve -
ran de ring wordt aang edre ven door ener gie. Deze ‘nieuwe
energie’ is kos mi sche ener gie. De aar de wordt op dit mo ment
be stookt met zon ne-, kos mi sche en ga lac ti sche elek tro mag ne -
ti sche ener gie en wij le ven, of we dat wil len of niet, in een
‘elektromagnetisch universum’. Vol gens we ten schap pers is
het elek tro mag ne ti sche veld van de aar de ve ran derd. Daard oor 
vin den er ont wik ke ling en plaats in het men se lij ke elek tro mag -
ne ti sche veld, bij u en bij mij, maken steeds meer mensen
crisissen en depressies door.

De vol gen de stap op de evo lu ti o nai re lad der is dat wij de ba -
lans en har mo nie le ren vin den in ons ei gen le ven, in onze re la -
ties met el kaar, met de aar de.(3) We ten schap pers ko men steeds
meer tot het op mer ke lij ke in zicht dat het heel al een le vend en
sa men hang end ge heel is, een con cept dat de her in ne ring oproept 
aan een oe rou de vi sie die on derd eel was van alle tra di ti o ne le be -
scha ving en: die van een ‘bezielde kosmos’. Dat beeld doet recht 
aan iets waar in deze mo der ne tijd wei nig plaats voor was en ze -
ker niet in de we ten schap. Het is de vi sie, de over tui ging dat wij 
een deel zijn van de an der en van de na tuur (4) 

Het is goed ons er be wust van te zijn dat al les op deze pla neet
met el kaar ver bon den is. Ge dach ten zijn niet vrij. Som be re ge -
dach ten, angst ge dach ten, heb ben in vloed op onze om ge ving
en ver daar bui ten. Maar ge dach ten van vre de en lief de heb ben
even eens in vloed. Mij zelf ge luk kig en te vre den voe len in mijn 
flat met een uit zicht over de dui nen, mijn lui ste ren naar mu -
ziek, mijn me di ta tie, zijn als kring en in het wa ter die steeds
gro ter wor den, gol ven die over de we reld spoe len.

In die zin zou je je kun nen af vra gen in hoe ver re wij zelf ve -
rant woor de lijk zijn voor wat er in 2012 of eer der ge beu ren
kan. Ik denk nu aan de woor den van Mar cel Mes sing (5)

 “Geen sig naal dat de ruim te in wordt ge zon den open baart
de grond toon van het be staan. Alleen de ver stil de ziel kan de
grond toon ho ren  die de on tel ba re sna ren van de har mo nie der
sfe ren be speelt. Als je ademt van uit de grond toon van je le ven, 
be sef dan dat al les met el kaar ver bon den is, dat in je klei ne
heel al het hart klopt van het gro te heel al, dat ie de re ster  alle
an de re ster ren weer spie gelt, dat in één dauw drup pel heel de
he mel sa men vloeit, in één kor rel graan de oogst ver bor gen is,
in één drup pel wa ter alle oce a nen  stro men, in één mens heel
de mens heid is, er vaar je de har mo nie der sfe ren. Als je los laat  
van lof en blaam, van aan zien en geld, als je leeft als een rots,
on aan tast baar voor storm wind, en de weg van  in ner lij ke vre de 
volgt, ademt de har mo nie der  sfe ren door je heel je ziel, glijdt
spot van de we reld van je af, zo als een meeuw het schuim  van 
de zee met één be we ging af schudt, maar niets van zijn glas
ver liest.” ||

Lambèrt (Aat) de Kwant is free lan ce re li gie jour na list en ver zorgt
programma’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 di go -
soul sta ti on.nl). 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) Kush Visser,  Van Zelfheling naar Zelfrealisatie.  Bijdrage in het boek
Veranderingen in de lucht. 2012 en verder…12 bewustzijnsverruimende
en kritische commentaren.Verschijnt in sep tem ber bij uitgeverij Tattwa.

(2) Pe ter Sloterdijk:Je moet je leven veranderen. Boom 2011s
(3) Su san Joy Rennison. Afstemmen op de Kosmos. elektromagnetisme en

spirituele evolutie.  Ankh-Her mes 2010
(4) Zie ook: :Ervin Laszlo e.a. bezielde kosmos  nieuwe wetenschappelijke

visie op leven en bewustzijn in het universum .Ankh-Her mes  2005
(5) Mar cel Mess ing: De meester van de eindtijd. Verschijnt binnenkort.

* * *
*
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Wat is dat toch met "2012"?!
Frits Moers

Zo ong eveer mid den 90-er ja ren van de vo ri ge eeuw kwam de stroom aan pu bli ca ties op gang over het “ge heim” van de Maya’s.
Dat wil zeg gen: de “ont cij fe ring” van hun ka len der(s). En daar bij ver scheen een da tum: (zo ong eveer) 21 de cem ber 2012 in ónze 
ka len der als het ein de van een tijd perk. Gro te be roe ring, vele vra gen, on der het mot to “Een eeu wen oud mys te rie op ge lost”. 
Pri ma toch, dus geen spra ke meer van een mys te rie. Maar de “za ke lij ke” ge ge vens van die ka len der verd we nen ach ter de ho ri -
zon en de ka len der werd tot een ver za me ling voor spel ling en, waar in die “eind da tum” tot het “mys te rie” werd. Maar wat zou die
da tum dan kun nen in hou den? Daar wist en weet me nig een wel raad mee.

In het eer ste boek dat ik daar over las, word je met een op het
ver keer de been ge zet: toe komst voor spel ling en van de Maya’s, 
mede ge ba seerd op hun “re li gieu ze” dro men, die oproe pen tot
zelf kas tij ding om de he mel te kun nen be rei ken; en dan … de
ver nie ti ging van de aar de door ca ta stro fa le aard be ving en of
an de re gro te ram pen. En voor al dat laat ste wordt graag aang e -
no men door men sen die o.a. met de Bij bel in de hand zwaai en
met hun al weer nieu we cor rec tie op de eer de re, nooit uit ge ko -
men, data van het ein de der we reld.

Om u “ge rust” te stel len: ik ga “2012” niet be spot te lijk ma -
ken in dit ar ti kel tje, maar die “da tum van het ein de der we reld”
kun nen we met die zelf de Bij bel in de hand met een naar het rijk
der on we tend heid ver wij zen. Mt. 24:36: Van die dag en dat uur 
weet nie mand iets af, noch de eng elen, noch de Zoon (!), dan de 
Va der al leen. Dat is hel de re taal … en in dit ge val niet voor an -
de re uit leg vat baar dan wat er let ter lijk staat. En wat be treft de
“ver wach te te rug komst van de Chris tus” (wél voor meer de re
uit leg vat baar) wor den we in die Bij bel op ge roe pen voort du rend 
waak zaam te zijn: Wees op uw hoe de voor val se chris tus sen; en 
dan voor al nog voor: val se pro fe ten die u op een dwaal spoor
breng en. (Mar cus).

Wat be treft bei de bij bel tek sten heb ben we met “2012”
nog al te ma ken met val se pro fe ten.

Maya’s waanzinnige dromers ?
Kun nen we het “2012” van de Maya’s dan zo maar naar de
prul len bak ver wij zen? Nee, dat denk ik niet; wél de in ter pre ta -
ties daar van door val se pro fe ten. De Maya’s, nee, geen waan -
zin ni ge dro mers, maar – zo als vele oude vol ken – knap be -
gaaf de astro lo gen/astro no men met ken nis van de re gel ma ti ge
“be we ging en” van Gaia, Moe der
Aar de, [echt ge no te van Kro nos
(Ura nus), de god van de TIJD (!)].
Gaia en haar sa men spel met de ove -
ri ge pla neet go den en go din nen.
Maar ja, met het ver my tho lo gi se ren
van kos mi sche krach ten kun nen
ánderen weer grin ni ken. 

“Het ein de der Tij den” … elk
“Tijd perk”, elke Eoon heeft zijn
“ein de”. Maar wat heet “ein de”. Zo
ging het Tijd perk “Ram” over in
“Vis sen”, toen het “Lam ge slacht
werd ter grond leg ging van een
‘Nieuwe Wereld’.” Maar wat heet
een ‘Nieuwe Wereld’. Zo werd
“Wa ter man” al voor zegd bij het
voor be rei den van Jezus’ Paas maal:

 Er zal u een mens te ge moet ko men die een aar dewer ken vat met 
wa ter draagt. (En dat “wa ter” zal hij uit gie ten). Het Paas maal,
de Broe der maal tijd als sym bool van het grond ves ten van een
‘Nieuwe We reld’ … die van “Aqua ri us”, het “Vrou we lij ke
Tijd perk”, het wer ken aan de Broe der schap der Mens heid, in
lief de, me de do gen, in zorg voor wat zwak is en teer, want al wat 
ge bo ren is, heeft De Moe der eerst in haar schoot ont vang en. 
Rond 2012/2013 (al zijn men se lij ke be re ke ning en al tijd bij be -
na de ring) zou dat Tijd perk de fi ni tief be gin nen. Niet merk -
waar dig dus dat ook de Maya’s met hun (we ten-schap pe lij ke)
ka len der op 2012 uit ko men.

In an de re ar ti ke len in dit num mer staat vol doen de be schre -
ven wat de mank emen ten zijn die daar toe eerst uit de we reld
ge hol pen moe ten wor den. DAT is (in elk ge val voor mij) de
bood schap. Dat er be paal de tij den zijn waar in zich o.a. na tuur -
ram pen va ker en he vi ger (kun nen) voord oen … dat bleek al
een reeks van ja ren. Er is blijk baar in de hele Kos mos een ver -
he vig de “beweging” aan de gang.

Tijdperken als (onontkoombare) cycli
Be staat er dan zo iets als (Nieu we) Tijd per ken? Ge zien de re -
gel maat van ver schijn se len in de kos mi sche en dus ook aard se
cy cli kan dat moei lijk ont kend wor den. Maar er zijn ver schil -
len de cy cli c.q. tijd per ken, elk van ver schil len de aard en in
(aard se) tijd.

Om een il lu stra tie te ge ven: … we ma ken ons (te recht) zo
druk om de ‘opwarming van de aarde’. De vraag ech ter of “ons”
nog eens een nieu we ijs tijd te wach ten staat, kan (we ten schap pe -
lijk ge zien) geen vraag meer zijn, maar is een ze ker heid zo lang

onze pla neet zal blij ven rond draai en
op haar plek in ons zon ne stel sel. Daar -
in spe len di ver se cy cli een rol, zo als
die van 100.000 ja ren, waarbin nen die 
van 8000, 180 en 80 ja ren, als wel die
van de pre ces sie van 21.000 ja ren en
de hel ling van de aard as 40.000 ja ren.
Jaar, dag en uur zijn in dit ge val even -
min te voor spel len c.q. te be re ke nen.
Het is een pro ces, geen tijd stip. Dan
moe ten we ook nog eens re ke ning
hou den met de cy clus van de mag ne ti -
sche om po ling der aar de van 700.000
ja ren. Dat dat al le maal met nog al wat
na tuur ge weld zal kun nen plaats vin -
den … tja. Een straf van God? Jam -
mer, dat dan juist vaak de ver keer de
we reld de len ge trof fen wor den (tot nog 
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Zal “2012” niet de geestelijke vertaling kunnen
zijn voor de mens van die “armzwaai” van de

méns? Nee, geen represaille voor wat er allemaal
misgedaan is, noch “als je niet, dan …”. En als er
dan toch gesproken wordt over “wakker worden”, 
dan kan het “verhaal over 2012” ons bewustzijn
opwekken tot bezinning. Dat gebeurt vaak “’s

avonds “ aan het “einde van de dag” om de nacht
in te gaan. Morgen met goede voornemens aan

het werk. Werken aan het opheffen van zelfzucht
ten bate van de Broederschap der Mensheid. Dat
zijn dan ook voor Vrij-Katholieken de enige twee

beloftes die ze afleggen bij hun lidmaatschap:

Het streven naar onzelfzuchtigheid en
de Broederschap der Mensheid. 

Moge dat de her-innering zijn van “2012”,
als een “echo uit de toekomst”.



toe) en op mer ke lijk, dat de we reld be vol king toch steeds maar
blijft groei en.

Kor tom, aan die cy cli kan geen mens iets ve ran de ren. Zo
kan een op war ming van de aar de niet door de mens ver traagd
wor den. In dit ge val kun nen we hoog uit de zaak iets jes ver -
snéllen ten kos te van Moe der Aar de zelf. De op war ming van
de aar de is im mers al zo’n 10.000 ja ren (!) aan de gang. En
vreemd ge noeg (voor mij als leek) las ik in een vrij we ten -
schap pe lijk boek over de ijs tij den, dat juist de op war ming van
de aar de de aan loop is naar … een nieu we ijs tijd!

Is de mens(heid) dan zo maar over ge le verd aan de “gril len” 
van Moe der Aar de, aan haar Pla neet ge zel len en de Zon en de
Kos mos? Dat zou tot fa ta lis me kun nen lei den, tot wan hoop en
angst, ter wijl we toch bin nen het zelf de kos mi sche, god de lij ke
be wust zijn zijn opgenomen.

Macro- en microkosmos in één Bewustzijn
In dat zelf de boek over de ijs tij den trof ik iets ver ras sends en
be lang rijks aan, dat zeer ze ker ook be trok ken kan wor den op
“2012”. De the o rie over de ijs tij den wijst op de wer ke lij ke in -
vloed die zeer klei ne rust ver sto ring en op aar de te weeg kun nen 
breng en en die waar schijn lijk van gro te re be te ke nis zijn dan
bij voor beeld gro te re ver sto ring en zo als or ka nen, sneeuw val
en straal vlieg tui gen. De nog vol gen de vraag die de mo der ne
we ten schap zich stelt, wordt be ge leid met hoong elag door het
con ser va tis me van de “oude” des kun di gen. Onder het mot to:
‘Jonge ge o lo gen, ga zelf op on der zoek uit en ge loof on der
geen voor waar de meer wat uw ge ves tig de pro fes so ren u ver -
telden’, wordt de in tri ge ren de vraag ge steld: Kan ik een ijs tijd
la ten be gin nen door met mijn arm te zwaai en? U zult zich de
hi la ri teit bij “de oude gar de” wel kun nen voor stel len. Maar dat 
speelt even eens in veel an de re we ten schap pen. 

Het lij ken té sim pe le vra gen (en dan moet ik denk en aan
een uit spraak van een vroe ge re na tuur kun de le raar: de in tel li -
gent ste oplos sing van een pro bleem is de sim pel ste). 

Te rug naar de uit wer king van die (we ten schap pe lij ke)
vraag: door mijn arm zwaai war relt lucht op; die kan uit groei en 
tot een wer vel wind; die weer aan lei ding is van een on weers -
wolk; deze wij zigt op haar beurt een de pres sie, die weer helpt
de hoofd-straal stroom te ver plaat sen. Daard oor wordt weer
een blok ka de ver oor zaakt die tot een zeer kou de zo mer kan
lei den, enz., waard oor een nieu we ijs tijd in gang ge zet wordt.
Tot dat deze kwes tie is op ge lost, zou een voor zich tig mens zijn 
han den dus lie ver in zijn zak ken kun nen hou den. Maar de
mens moet zijn han den juist uit de mou wen ste ken! 

En dan kom ik tot dat waar ik heen wil: is de mens heid over -
ge le verd aan de gril len van de kos mos, wat de mens ook doet?
Geens zins. De mens be ïnvloedt wel de ge lijk dat wat in de Kos -
mos ge beurt en er is geen spra ke van, dat het ene be wust zijn het 
an de re wil ver nie ti gen. Er be staat maar Eén Be wust zijn, dat zich 
op di ver se ni veaus in ver schei de ne gra da ties ma ni fes teert. En in 
dat Be wust zijn is de mens(heid) op ge no men. 

Wat … een we reld wij de Be wust zijns ver nieu wing!? We
moe ten het oude nog af wer ken! Hier is spra ke van verd ie ping
van Be wust zijn. En dat kan ons wel eens doen schud den op
onze (oude) grond ves ten. Als dat ge beurt, is dat géén straf
Gods, zo als dat vaak on juist uit ge legd wordt van uit tek sten in
wat wij noe men “Het Oude Tes ta ment”. Het blijft im mers zo
nieuw, want het is van alle tij den. Het is nog steeds de Stem die
roept in de wil der nis van de woes tijn van onze he den daag se tijd.

The “Lord” shall sud den ly come to His Tem ple. Be hold
He shall come …and He will sha ke the he a vens and the earth
… and He will sha ke all na ti ons! Mooi e re woor den dan deze,
van ech te pro fe ten, kan ik niet vin den, (Mes siaH van Händel). 
En de be te ke nis van “Tem pel” sla ik dan hier nog maar over.

Ja, “He will sha ke”, wak ker schud den. Doem denk en? Nee
hoor. Maar kijk, soms, vaak, kan in ner lijk “schud den” ge paard 
gaan met ui ter lijk schud den en om ge keerd. Zo bin nen, zo bui -
ten; zo bui ten zo bin nen. Zo be ne den, zo bo ven; zo bo ven, zo
be ne den. Kos mos en mens heid zijn niet af ge schei den van el -
kaar. Ze vor men een Eénheid, met alle gevolgen van dien. 

“2012” … goed dat de “ont cij fe ring” van het sar co faag -
dek sel van Pa len que plaats ge von den heeft. La ten we ook de
da tum “21-12-2012” ont-cij fe ren. Ook de val se pro fe ten zijn
het over de pre cie ze da tum niet he le maal eens; iets vroe ger,
iets la ter kan ook. Wel ke pre cie ze da tum? 

Of ge beurt er toch pas “iets” in 2013? > 2+0+1+3 = 6. Zes, 
het ge tal van de mens; 6 de let ter Wav (bij bels He breeuws),
die het ma ken van een ver bin ding aang eeft.

Een ver bin ding ma ken: … mens – me de mens – we reld –
“God”; zo mooi ver beeld (in om ge keer de volg or de) in ons
kruis te ken: voor hoofd – zon ne vlecht – (link er)schou der –
(rech ter)schou der; schou der aan schou der, on der lei ding van
de god de lij ke Moe der van Wijsheid, de Heilige Geest.

Ja, laat ons bid den en wer ken (ora et la bo ra) om deze vier
te erváren in Eénheid. 

Alvast een heel-ma kend “2013” ge wenst.

Frits Moers (Maas tricht, 1940): eer staan we zend pries ter in de kerk ge -
meen te ‘Christus Pantocrator’, Raal te e.o. Zo wel in als naast het li tur -
gi sche en ce re mo ni ële werk richt hij zijn aan dacht voor al op de mys tie -
ke zij de van ons da ge lijk se, exis ten ti ële be staan in déze we reld.

* * *
*
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“Har mo nia  Ma cro cos mi ca” van Andre as Cel la ri us (1660)
Deze voor stel ling van een (chris te lij ke) ster ren he mel is ge ba seerd 

op een ont werp van Ju li us Schil ler (1627) die het niet kon verd ra gen,
van uit zijn ge loof, dat de ster ren he mel zou be staan uit boze gees ten,
boze die ren en zon di ge men sen. Zo werd o.a. de “Klei ne Beer” tot de

H. Aart seng el Michael.



Fantaseren over 2012

Over krantenberichten, de Apocalyps en
het aanbreken van het Gouden Tijdperk

Ojas Th. de Ronde

Er staat momenteel veel op het spel voor de mensheid. Je kunt spreken van een diepgaande cri sis in de hele
wereld die onbeheersbaar dreigt te worden. De me dia spreken er dagelijks over. De problemen zijn zo com -

plex geworden dat de traditionele oplossingen niet meer werken. Is er nog een uitweg? 

Ik aar zel even als ik deze zin nen op schrijf. Het is nog zo mer
2011, maar dit wordt ge le zen in de herfst 2011. Wat kan er
on der tus sen in die paar maan den ge beurd zijn? En wat gaat er
ge beu ren in 2012? En is er dan nog een uit weg mo ge lijk?
Som mi gen pro be ren met ra ti o ne le oplos sing en de we reld in
het ga reel te hou den. Ande ren zien drei gen de, apo ca lyp ti sche
beel den en ver wach ten een de fi ni tief ing rij pen van God, weer
an de ren zien het aan bre ken van een Gou den Tijd perk. 

Voor mij ligt dat an ders. En voor ve len met mij. Wij zien
in der daad dat de we reld aan de rand van een to ta le ca ta stro fe
staat. Maar we kun nen de oor zaak er van in ons zelf zoe ken: in
ons ego-ge rich te be wust zijn. En dat kan, even tu eel ge za men -
lijk, trans for me ren. Eckhart Tol le for mu leer de dat on langs in
zijn we reld best sel ler ‘Een nieu we Aarde’ als volgt: ‘De we -
reld is op een be lang rijk kruis punt aang eko men. Het ego-ge -
rich te be wust zijn heeft de aar de aan de rand van de to ta le ca -
ta stro fe ge bracht. Het is dan ook tijd voor een col lec tie ve be -
wust zijns trans for ma tie.’(1) 

Het dagelijkse nieuws
De me dia spe len mo men teel een gro te rol om dit ego-ge rich te
be wust zijn juist te voe den. Niet al leen de tal lo ze ta bloids-met- 
een-mil joe nen oplage, ook de meer se rieu ze kran ten lij ken het
er over eens te zijn. De pro ble ma tiek is we reld wijd als een
ang staan ja gend,veel kop pig mon ster dat over al op duikt en dat
maar niet te tem men lijkt. 

Ie de re dag, als je de krant opent, naar het nieuws kijkt of
met vrien den praat over wat er in de we reld gaan de is, heb je
de nei ging te zeg gen: ‘Vreselijk. Hoe is dit mo ge lijk?’; ‘Hoe
lang hou den we dit nog?’; ‘Waar gaat het naar toe?’; ‘Wat ge -
beurt er met de aar de en onze bi o sfeer in de ko men de ja ren?”;
‘Hoe ziet onze fi nan ci ële, po li tie ke en so ci aal-eco no mi sche si -
tu a tie er over vijf jaar uit?” Er ge beurt zo veel, en zo veel te ge -
lij ker tijd en on ver wacht, dat het moei lijk is daarover iets
concreets te zeggen. 

Heeft de ver ziek te we reld van de bank en en fi nan ci ële ma -
na gers over een jaar haar da tum van ui ter ste houd baar heid be -
reikt? Zal de aar de ge raakt wor den door een Pho ton Belt, een
gor del van fo to ne ne ner gie uit de kos mos, die het le ven op aar -
de een tijd ont re gelt? Wel ke aan sla gen zul len wor den ge -
pleegd door ter ro ris ti sche groe pen of los ge sla gen in di vi du en
die het spoor bijs ter zijn ge raakt? En wel ke ge vol gen zal dat
heb ben? Wie zal het zeg gen? En hoe ver schui ven in de ko -
men de ja ren de po li tie ke machts ver hou ding en op onze pla -
neet? Waar blijft Europa dan? Waar Nederland? Hoe zit het
dan met ons pensioen? 

De ‘onvoorzienigheid’ van de toekomst
Uniek voor de si tu a tie nu is dat het bij na on mo ge lijk is voor -
spel ling en te doen over de ko men de ja ren. Dat cre ëert in onze
da gen gro te on ze ker he den en ang sten, want zon der deze
‘gezonde planning’ we ten we niet goed wat te doen. Moe ten
we nu al een huis ko pen of nog niet? Nu die goe de baan kie -
zen in het bui ten land of hier blij ven? Nu nog een kind of is het 
toch maar be ter te wach ten? 

Voor spel ling en doen over onze toe komst is net zo moei lijk 
als exac te voor spel ling en doen over het weer van het ko men de 
half jaar. Ook dat blijkt on mo ge lijk. Ondanks de re kenk racht
van com pu ters blijft het voor spel len van het weer op lang ere
ter mijn on mo ge lijk, niet al leen om dat er een steeds gro ter wor -
den de hoe veel heid data moet wor den ge ïnterpreteerd, maar
voor al van we ge de tal lo ze toe val lig he den die exacte voor spel -
ling en onmogelijk maken.

Het zelf de prin ciep van ‘contingentie’ blijkt ook op te gaan
voor eco lo gi sche, po li tie ke of so ci a le pro ces sen. Zo als het
weer blijkt ook het le ven vol toe val lig he den en ‘onvoorzienig -
heden’ en is met name de toe komst – ook in de ogen van de
we ten schap – gro ten deels open, on voor spel baar, con ting ent.
De mid del eeuw se the o loog Tho mas van Aqui no ont dek te dit
ove ri gens al, toen hij zei dat elke ding of ge beur te nis een ele -
ment van toe val, van ‘contin gentia’ heeft, en daar om ook an -
ders had kun nen zijn. In de hin doe ïstische fi lo so fie wordt deze 
‘onvoorzienigheid’ ‘samanadhikaranam’ ge noemd, het ‘toe -
val lige’ in een sa men loop van ge beur te nis sen. 

Deze ‘onvoorzienigheid’ van het le ven kan ons angst in
boe ze men. Daard oor is het le ven im mers niet te be heer sen. De 
‘maakbaarheid van het leven’, waar we de laat ste vijf tig ja ren
in het Wes ten zo trots op wa ren, valt in dui gen. Het le ven
blijkt niet voor spel baar, be heers baar, maak baar. Als deze troef 
van de Wes ter se mens weg valt, hoe dan om te gaan met de
cha o ti sche, ge weld da di ge om stan dig he den waarin we terecht
zijn gekomen? 

Utopieën ‘wie’ nooit gebeuren
Al is de si tu a tie mo men teel drei gen der dan ooit, het is niet
voor het eerst in de Wes ter se ge schie de nis dat we met een on -
ze ke re toe komst ge con fron teerd wor den. In der ge lij ke si tu a ties 
zijn wij men sen ge neigd ons een ide aal beeld van de wer ke lijk -
heid te vor men. Dan fan ta se ren we graag een si tu a tie, waar in
al les an ders en be ter is dan het hui di ge mo ment. Sir Tho mas
More is in het Wes ten de eer ste die deze term ing ang deed vin -
den, toen hij in 1516 zijn be roem de boek ‘Utopia’ uit gaf. 

In dit boek ver telt een rei zi ger over een sa men le ving waar -
in de ba sis be hoef ten voor ie der ver vuld zijn en waar in de be -
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hui zing, de ge zond heids zorg, het on der wijs, het ge zins le ven,
de po li tiek en de fi an ci ëel-eco no mi sche si tu a tie op een ide a le
ma nier ge or ga ni seerd zijn. Dat boek sloeg in, maar uit de ti tel
bleek al dat deze sa men le ving al leen maar be stond op een ‘ou- 
topos’, in het Grieks een ‘niet-plaats’. Ner gens dus, maar wel
mooi en heerlijk om van te dromen. 

Der ge lij ke ‘utopieën’ zijn sinds dien in het Wes ten tel kens
ge for mu leerd. En som mi ge kre gen enor me aan dacht en slag -
kracht, om dat ze om ge zet wer den in po li tie ke sys te men. Uit
het jong ste ver le den ken nen we die van het com mu nis me, dat
een eind wil de ma ken aan de pijn van de ar moe de en ong elijk -
heid tus sen de men sen. Karl Marx, die de we ten schap pe lij ke
ba sis hier voor leg de met zijn ‘historisch materialisme’, ver zet -
te zich wel te gen het idee dat zijn ge dach te goed ‘utopisch’
was, maar kon niet voor ko men dat zijn ‘klassenloze maat -
schappij’ niet kon wor den ge re a li seerd. Dat luk te ook niet met
het ge weld da di ge na ti o naal-so ci a lis me dat voor Duits land een
‘Duizendjarig Rijk’ wil de cre ëren. En nu moe ten we toe zien
hoe het neo-li be ra lis me dat – na de val van het com mu nis me – 
een de fi ni tie ve oplos sing meen de ge von den te heb ben voor de
we reld cri sis, ook een droom is die niet uit komt. Ook het ka pi -
ta lis ti sche markt denk en, dat be loof de we reld wijd wel vaart te
breng en, ver toont scheu ren en be gint ver zet op te roe pen. Jo -
han Cruijff had ge lijk toen hij, spre kend over uto pie ën, in zijn
on na volg ba re ora kel taal zei: ‘utopieën wie niet gebeuren’.

We zul len ac tu e le uto pie ën kort be spre ken en daar bij ook
de zwak ke as pec ten er van te gen het licht hou den. Die zwak tes
ver wij zen naar een veel re ëlere ma nier om met de hui di ge cri -
sis om te gaan: een sprong in het be wust zijn. Klinkt mis schien 
nu ook uto pisch, maar blijkt veel dich ter bij en realistischer. 

Het einde van de geschiedenis?
Eind vo ri ge eeuw pu bli ceer de de Ame ri kaan se ide o loog van de
neo-con ser va tie ven, Fran cis Fu kuy a ma, een boek dat we reld -
wijd een best sel ler bleek, om dat het een ui terst po si tie ve bood -
schap be vat te over de toen ma li ge si tu a tie van de we reld. Fu kuy -
a ma be toog de in dit boek, dat hij ‘Het ein de van de geschiede -
nis’(2) noem de, dat de li be ra le de mo cra tie ën nu zo veel goeds
over de hele we reld had den ge bracht dat de ge schie de nis van de 
mens heid hier mee tot hoog ste bloei was ge ko men en niet verd er 
meer hoef de te ont wik ke len. De mens heid kon op haar lau we ren 
rus ten. De ide a le we reld was ge re a li seerd. 

Het suc ces was mede te dank en aan het feit dat een paar
jaar voor het ver schij nen van dit boek de Ber lijn se Muur was
ge val len. Het fail lis se ment van het com mu nis me was hier mee
ge te kend en de markt eco no mie met zijn slo gans van ‘meer
markt, meer pri va ti se ring en meer globalisering’ zou nu het
pa ra dijs op aarde vestigen. 

Fu kuy a ma be toog de dat an de re ide o lo gie ën die ge poogd
had den een voor schot te ne men op de toe komst en een heid in
de we reld te schep pen, dui de lijk mis lukt wa ren. Maar nu zou
het ka pi ta lis ti sche markt denk en van de neo-con ser va tie ven
we reld wijd deze rol over ne men en een wel va rend, vre dig en
veilig aards paradijs gaan scheppen.

He laas is van deze droom op dit mo ment niet veel te mer -
ken. Er ont staat ver zet te gen de ter reur van de markt. De
mees te men sen voe len zich on vei li ger en on ze ker der dan ooit,
ook al heeft het neo-con ser var tie ve denk en een nieu we ide o -
loog ge von den in Ayn Rand (3). Deze Rus sisch-Ame ri kaan se
schrijf ster en fi lo so fe heeft aan haar jeugd in de voor ma li ge
Sovjet-Unie een le vens lange haat te gen het com mu nis me over

ge hou den. Zij cre ëerde in Ame ri ka een per fect spie gel beeld
van het com mu nis me: een vorm van ex treem su per-ka pi ta lis -
me. In haar ge schrif ten be strijdt zij fel elke vorm van al tru -
ïsme, dat in het com mu nis ti sche sys teem cen traal stond, en
ver heer lijkt zij het egoïsme als centrale deugd voor een
gezond, welvarend leven.

Al wordt deze pro fe tes van het ego ïsme mo men teel we -
reld wijd in neo-con ser va tie ve kring en be won derd en ook in
Ne der land graag ge ci teerd, in zijn boek ‘De uto pie van de
vrije markt’ (4) ana ly seert Hans Achter huis haar ide o lo gie als
een ge vaar lij ke en on mo ge lijk te realiseren utopie. 

Het vi rus van de angst
Daar mee blijft het vi rus van de angst in onze on ze ke re we reld
voort woe ke ren. Ook in de fi nan ci ële we reld. Fi nan ci ële ana lis -
ten wor den erd oor aang egre pen als zij de hui di ge ge beur te nis -
sen ana ly se ren. Met cij fers kun nen zij vaak ra zend snel dui de lijk 
ma ken wat er op het spel staat. En dat kan on mid del lijk gro te
ge vol gen heb ben. Schul den cri sis sen van lan den kun nen zo ge -
mak ke lijk lei den tot ver trou wen cri sis sen tus sen bank en en po li -
ti ci. En als dat ge beurt, slaat het vi rus van de angst over al toe. 

Via de me dia vindt dit zijn weg in alle la gen van de be vol -
king. Men sen voe len zich in hun fi nan ci ële en per soon lij ke ze -
ker he den be dreigd. En om dat de vroe ge re in sti tu ties van ze -
ker heid – de buurt, de bank en, de po li tiek, de jour na lis tiek, de
ker ken – gro ten deels zijn weg ge val len, vormt deze on ze ke re
si tu a tie een woe ke ren de voe dings bo dem voor alle mo ge lij ke
waan idee ën. Die waan idee ën kun nen op hun beurt zo gek niet
zijn, of er wor den wel aan hang ers voor ge von den. De vir tu e le
wereld van internet biedt deze met één druk op de knop aan. 

En daar blijft het na tuur lijk niet bij. Men wil ook zijn ge -
lijk krij gen. Daar om ra di ca li se ren idee ën zich mo men teel zo
snel en wor den in spi re ren de ide a len die mo ge lijk een oplos -
sing zou den kun nen bie den in een hand om draai ge vaar lij ke
ide o lo gie ën waar bloed bij vloeit. Ter ro ris ti sche groe pen en
‘eenzame wolven’ die de weg kwijt zijn in onze in di vi du a lis ti -
sche, ver splin ter de en ge vaar lijk ge wor den maat schap pij, kun -
nen over al het vi rus van de angst ver sprei den. Onze we reld
krijgt apocalyptische trekken. En dat creëert nieuwe utopieën. 

Gezocht: hulp van buiten af
De angst en de wan hoop door de cri sis waar in wij ons op dit
mo ment be vin den, mondt ge mak ke lijk uit in ‘de roep om een
ster ke leider’. En in dat zelf de per spec tief roe pen klei ne, fun -
da men ta lis ti sche groe pe ring en in alle gods dien sten om een
‘krachtig ing rij pen van God in deze boze en verd or ven we -
reld.’ Ve len be le ven de ram pen van dit mo ment als te ke nen
van een na de rend ing rij pen van God ten gun ste van zijn trou -
we ge lo vi gen, mo ge lijk al in 2012. 

Met name de or tho dox chris te lij ke groe pe ring en be le ven
deze tijd van uit het per spec tief van de Apo ca lyps van Jo han -
nes, een te gen draads en on der gronds ge schrift, ge schre ven
rond 95 AD in de bloei pe ri o de van het ge weld da di ge Ro mein -
se Rijk. De ge lo vi ge vol ge ling en van Je zus be gre pen toen ook
al niet dat, na al les wat Je zus ver kon digd en ge daan had, de
Ro mein se kei zer nog steeds ste vig op zijn troon zat en niets
van zijn oude macht had ing e boet. Kwam er nog iets van de
be loof de ver nieu wing van het le ven? Was God niet de ge ne die 
al les be heers te en be loofd had van de oude aar de een he mels
pa ra dijs te ma ken? Waar om deed hij dat dan niet? Waar om
was er nog steeds on recht, ziek te en lij den? Waar om wer den
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juist de trou we vol ge ling en van Je zus ver volgd, ge mar teld en
ver moord ? Had geloven in een almachtige God nog zin? Of
bracht dat alleen maar meer ellende? 

De Apo ca lyps (let ter lijk: ‘openbaring’, ‘onthulling’) pro -
beert op deze vra gen een ant woord te ge ven met een dui de lij -
ke bood schap: Gel oven heeft zin, ge lo ven redt je van alle el -
len de. Maar dat be grijp je pas als je de ge hei men van de ge -
schie de nis kent. 

Met gro te ver beel dings kracht ont hult dit boek je dan het
gro te ge heim: er is een strijd gaan de tus sen duis ter nis en licht,
tus sen de aard se kei zer en de he mel se God. Deze strijd is nu in 
de eind fa se aang eko men en zal spoe dig wor den uit ge voch ten
in de vlak te van Arma ged don, vlak bij Je ru za lem. Dan zal ge -
o pen baard wor den dat de he mel se God met zijn eng elen heeft
ge won nen. Dan zul len de bo zen wor den ge straft in het vuur
van de hel en zal het he mel se pa ra dijs op aar de neer da len om
de ge trou we gelovigen een eeuwige woonplaats te geven.

De Apocalyps als draaiboek?
Ook na bij na 2000 jaar heeft dit boek je voor de ge lo vi ge
chris te nen, met name voor die ge nen die al les wat in de Bij bel
staat als Woord van God en let ter lij ke ge schied schrij ving ver -
staan, nog steeds niets van zijn zeg gings kracht ver lo ren. Voor
hen is de Apo ca lyps een soort draai boek voor onze tijd.

De duis ter nis van ma ni pu la ties, leu gens en be drog die we
mo men teel mee ma ken, zien zij in het per spec tief van de strijd
tus sen goed en kwaad, tus sen licht en duis ter nis, tus sen de al -
macht i ge God en zijn te gen stan der de dui vel. Vol gens hen is
elke ramp die wij nu mee ma ken in de Apo ca lyps nauw keu rig
voor speld en ze we ten dan ook ze ker: dit zijn de laat ste stuip -
trek king en van een we reld die op zijn ein de loopt. Spoe dig zal 
God de stekker eruit trekken. 

Een aan tal ra di ca le groe pen fun da men ta lis ti sche chris te nen 
wa ren daar om eni ge tijd ge le den zo over tuigd van het ein de
van deze we reld dat zij al hun be zit ting en ver koch ten en ver -
vol gens ble ven wach ten, wach ten… en nog eens wach ten. En
toen er niets ge beur de, ver zet ten zij de da tum van Gods ing rij -
pen een aan tal ma len en ge tui gen er nu van dat God definitief
zal ingrijpen in 2012. 

Maar, als ik een voor spel ling mag doen, is het voor hen
nog steeds als ‘Wachten op Godot’, een to neel stuk van de Ier -
se schrij ver Sa mu el Bec ket. Twee vrien den staan op ie mand te 
wach ten op een on be paal de plek in een on be stem de tijd. Op

wie wach ten ze? Dat we ten ze zelf niet, maar het is ie mand die 
hen zal ver los sen, ant woor den zal ge ven, zal ver lich ten. Maar
die ‘iemand’ komt niet. Ui tein de lijk ver trek ken de twee vrien -
den en dan komt een jong en het pu bliek mel den dat Go dot
van daag niet komt, maar morgen zeker wel. 

De utopie van het Gouden Tijdperk 
Is het dan wach ten op niets? Of is er toch iets bij zon ders aan de
hand? Een groot aan tal men sen die een ‘wonderbaarlijk ing rij -
pen van God’ als een ge pas seerd sta ti on zien, er ken nen wel de
on ver wach te mo ge lijk he den van dit mo ment en ver wach ten het
aan bre ken van een nieuw Gou den Tijd perk. Hans Stolp, pas tor
en au teur, is in Ne der land een van hun woord voer ders. Omdat
ik nieuws gie rig was ge wor den, ging ik in op een uit no di ging
van een vrien din van me en be zocht een le zing van Hans Stolp
die als ti tel had: ‘De bij zon de re tijd waar in we leven’. De zaal
was vol ent hou si as te toe hoor ders en ik raak te even in de ban
van deze sym pa thie ke en cha ris ma ti sche spre ker. 

Maar op een ge ge ven mo ment kwa men mijn twij fels. Dat
was toen Hans Stolp stel de: ‘De Maya-ka len der – de Tzol kin – 
ver telt dat we in 2012 een gro te sprong gaan ma ken in onze
ont wik ke ling en de vier de di men sie zul len bin nen tre den. De
Egyp ti sche tra di tie ver telt, dat van af 17 sep tem ber 2001 (!)
nieu we ener gie ën van uit de kos mos naar de aar de en de mens -
heid zul len gaan toe stro men om de mens heid te ver hef fen naar 
een ho ge re di men sie. De Oos ter se tra di tie ver telt, dat wij aan
het ein de van het donk ere tijd perk – het Kali Yuga ge noemd –
le ven en dat wij van uit dit diep ste donk er de over gang zul len
ma ken naar een nieuw Gou den Tijd perk, dat al leen maar vre -
de, lief de en wijs heid kent.’

Ofschoon ik van na tu re een op ti mist ben, klonk ook dit
voor mij niet aan ne me lijk. Hoe kun je ver wach ten dat een hele 
we reld plot se ling een der ge lij ke be wust zijns sprong maakt?
Zelf ben ik re de lijk goed op de hoog te van wat groei pro ces sen
in men sen be te ke nen, wat het kost om wer ke lijk uit te stij gen
bo ven het ge con di ti o neer de denk en, en voor al – als het je plot -
se ling als een ca deau ge ge ven wordt – hoe moei lijk het is dit
in je le ven te in te gre ren. En nu zou dat plot se ling in de hele
we reld ge beu ren? Niet al leen bij mijn bu ren in mijn straat,
maar ook bij de Bos jes man nen in Zuid-Afri ka, de no ma di sche
be wo ners van de step pen in Mongolië of, om maar wat te
noemen, alle Chinezen in Sha oxing?                                 >>

8

Ref lec tie 8(3) najaar 2011

Ar ma ged don (Nicolai Roerich, 1936)

The sec ond com ing (Alan Bark, 2008)



Voor mijn ge voel zit ten we we reld wijd nog mid den in de duis -
te re Kali Yuga en is het al leen enk eling en ge gund, en op dit
mo ment gro te re aan tal len, om in het gou den hart van Kali te
kij ken en te ont wa ken (5). Maar dat be te kent niet dat het Gou -
den Tijd perk, het Tijd perk van de Waar heid, de Sa tya Yoga,
voor onze we reld is aang ebro ken. Nu niet ont snap pen in een
mooie droom. Het is nog niet zo ver. 

Maar Hans Stolp ver volg de ent hou si ast: ‘Als je op deze en
vele an de re eeu we nou de voor spel ling en let, dan le ven wij ken -
ne lijk in een heel bij zon de re tijd. Een tijd waar in de ener giet -
ril ling ver hoogd wordt, waar in men sen weer zul len le ren gees -
te lijk te denk en en waar in een nieu we eer bied ont waakt voor
de aar de, de die ren, de na tuur.’

Een won der, ons van bui ten af ge schonk en? Ik on der ken
dat er veel ‘onvoorzienigheden’ zijn in het le ven, dat ook de
evo lu tie van het be wust zijn met sprong en gaat, maar het gaat
me te ver te stel len dat in 2012 de mens heid het Gou den Tijd -
perk ingaat. 

De voor spel ling en van Hans Stolp zie ik dan ook eer der als 
een uto pi sche oproep. De nieu we we reld, zo als die hier ge -
schetst wordt, is een uto pie, geeft een prach tig ver ge zicht,
maar kan voor lo pig maar met mond jes maat wor den ge re a li -
seerd, om dat er een fun da men te le om slag in de hou ding van
de men sen en vol le di ge ve ran de ring van de maat schap pij in al
haar ge le ding en wordt voorgesteld. En dat vraagt tijd. 

Is een uto pie dan een waan denk beeld dat we maar be ter
kun nen ver ge ten? Ver beel dings kracht en een in spi re ren de uto -
pie lij ken mij mo men teel van groot be lang, om dat ze in onze
ge weld da di ge, cha o ti sche tijd een in spi re rend, nieuw per spec -
tief ope nen waard oor het le ven blijft stro men. Maar dat be te -
kent niet dat we – door een uto pie te for mu le ren – al in 2012
we reld wijd een tijd perk ing aan dat te vergelijken is met de
Hof van Eden. 

Transformatie van bewustzijn
Als we dit over zien, kun nen we ons de vraag stel len waar om
wij men sen, als wij in een die pe cri sis te recht ko men, toch tel -
kens kie zen voor uto pie ën die niet wer ken? Wat is de blin de

vlek waard oor het ons tel kens niet lukt een wer ke lij ke re vo lu -
tie op aar de te be rei ken? Wat houdt ons voort du rend te gen
waard oor we, on danks al onze in span ning en, toch tel kens be -
dro gen uit ko men? En waar die nen we dan wel aan te denk en,
als we ons le ven op deze aar de wer ke lijk kwa li ta tief be ter wil -
len ma ken? 

Toen deze vraag eens aan Osho, een Indi a se Mees ter, ge -
steld werd, gaf hij dit veel zeg gen de ant woord: 

‘Talloze revoluties zijn uitgeprobeerd. Socialisme,
communisme, feminisme en vele andere revoluties.
Zij hebben de wereld niet veranderd, niet mooier

gemaakt. Want ze hebben de mens zelf niet
veranderd. De mens bleef steeds hetzelfde.’ En: ‘Een
revolutie is alleen mogelijk als die in een individuele

mens plaatsvindt. Sociale revoluties zijn
pseudo-fenomenen. De enige revolutie die

plaatsvindt, is die van de transformatie van
bewustzijn in een mens. En pas als miljoenen mensen

een transformatieproces ondergaan, zal de
maatschappij veranderen. Niet omgekeerd. Je kunt

niet eerst de maatschappij veranderen, en dan hopen
dat mensen later vanzelf zullen veranderen. ’ (6)

In het ar ti kel hier na ‘De moed al les te dur ven zien’ (7) zal ik
hier na der op ing aan. 

Noten:
(1) Eckhart Tolle, Een nieuwe aarde - De uitdaging van deze tijd,’

Ankh-Her mes, 2005
(2) Yoshiri Fran cis Fukyama, The End of His tory and the Last Man, 1992
(3) De bekendste werken van Ayn Rad zijn ’The Foun tain head’ en ’At las

shrugged’. 
(4) Hans Achterhuis, De utopie van de vrije markt, Lemniscaat, 2010
(5) H.P.Blavatsky, De Geheime Leer, Theo soph i cal Uni ver sity Press

Agency, 1988.Deel I, p. 412-3. Zie ook de boeiende artikelen van
Wayne Gattfield ‘Het Tijdperk van Kali’; en van Aat-Lambért de Kwant 
‘De Opninie van…’, Reflectie, zomer 2011. 

(6) Osho, The se cret of se crets, Vol. II, Osho Publikaties, Am ster dam 
(7) Ojas Th. de Ronde, Alles onder ogen zien – Gevaren en kansen aan de

vooravond van 2012,’ Reflectie, Herfst 2011.
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De moed alles onder ogen te zien

Gevaren en kansen aan de vooravond van 2012
Ojas Th. de Ronde

De kri ti sche si tu a tie waar in wij mo men teel ver ke ren is een on der werp van veel ge sprek ken met mijn vrien den en vrien din nen. Af
en toe krijg je daar bij een in spi re rend in zicht. Zo on langs toen ik hier over sprak met een goe de Chi ne se vriend. Hij ver tel de dat
in de Chi ne se cul tuur het woord ‘crisis’ uit twee beel den be staat. Het ene beeld be te kent ‘gevaar’ en het an de re ‘kans’. De wijs -
heid die hier in ver bor gen zit is: in gro te ge va ren die ons be drei gen is er ook al tijd een kans die je moet zien te be nut ten. De vraag 
is nu: wel ke kan sen lig gen er? 

In mijn ar ti kel ‘Fantaseren over 2012’ (1) heb ik ge pro beerd
dui de lijk te ma ken dat po li tie ke en so ci a le re vo lu ties op zich
on vol doen de zijn om een be te re we reld te schep pen. Ook het
idee van een ‘hulp van buitenaf’ – in de zin dat een al macht i ge 
God nu moet ing rij pen, om dat wij het zelf niet meer kun nen –
is voor mij geen op tie. Even min als de uto pie die stelt dat het
tijd perk van de duis te re Kali Yuga in 2012 ein digt en dat we

bin nenk ort ge za men lijk kun nen rond wan de len in de Sa tya
Yuga, het tijd perk van de Waar heid, de Hof van Eden. 

Der ge lij ke uto pie ën zijn al leen maar meer van het zelf de en 
dat lijkt op dit mo ment on vol doen de. Ein stein wees hier ook al 
op toen hij zei: ‘Een echt pro bleem kan nooit wor den op ge lost
op het ni veau waar op het ontstaan is.’ 

>>
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Leven in het tijdperk van de Kali Yuga
Wel ke kan sen heb ben wij op dit mo ment dan wel? Als ik de
wij ze woor den van Ein stein goed be luis ter, dan zegt hij: de
cri sis in de bui ten we reld is een kans om naar bin nen te gaan en 
diep in ons zelf naar nieu we ant woor den te gaan zoe ken. Be te -
kent dit dat de hui di ge cri sis een kans is om, zo als Boeddha,
naar bin nen te gaan en ons nu de fi ni tief vrij te ma ken van be -
geer te, haat en on we tend heid en zo een staat van ge luk za lig
‘nirwana’ te be rei ken? Of om, zo als Je zus het zegt, je oude
zelf los te la ten en in lief de met ie der een te le ven? Is dit de
trans for ma tie die nu mo ge lijk is? 

Eckhart Tol le schrijft hier over in zijn we reld wij de best sel -
ler ‘Een nieu we aarde’: ‘Sinds men sen heu ge nis was de mo ge -
lijk heid van zo’n trans for ma tie de bood schap van licht breng -
ers als Boeddha, Je zus en an de ren. Staat de mens heid er nu
meer open voor dan toen? En: wat kun nen we doen om deze
ver schui ving in ons zelf te ver snel len? En, hoe kun nen we het
nieu we, ont wa ken de be wust zijn her ken nen?’(2) 

De mees te oude re li gies en spi ri tu e le tra di ties heb ben een
be paald in zicht ge meen: dat onze ‘normale’ ma nier van denk -
en en voe len lijdt on der een be paal de te kort ko ming. En die te -
kort ko ming wordt ge spie geld in de bui ten we reld. Dat zou je
het slech te nieuws kun nen noe men. Maar hier mee hangt ook
een twee de in zicht sa men: het goe de nieuws is dat een ra di ca le 
trans for ma tie van het be wust zijn van de mens mo ge lijk is. 

Bin nen het hin doe ïsme wordt die trans for ma tie aang eduid
met ‘verlichting’. In het boed dhis me is het ‘het ein de van het
lijden’. En Je zus spreekt over ‘verlossing’. ‘Bevrijding’ en
‘ontwaken’ zijn an de re ter men waar mee deze trans for ma tie
wordt aang eduid. Deze trans for ma tie is het groot ste wat een
mens kan over ko men. De groot ste pres ta tie van de mens heid is 
niet de kunst, de we ten schap of tech niek, maar het in zien van
de ei gen stoor nis, de ei gen waan zin. Wie dit hel der in ziet – en
daar kan onze donk ere tijd van de Kali Yuga ons goed bij hel -
pen – kan vol gen de stap pen ma ken. Wie dit niet in ziet, blijft
blind voor de kan sen van dit mo ment. 

De demon onder ogen zien
Bij de ing ang van Oos ter se tem pels staan vaak mon sters op ge -
steld. Bij mijn be zoek in India had ik daar aan vank elijk gro te
moei te mee, want dat leek he le maal in te gen spraak met de
vrien de lijk heid waar mee je in chris te lij ke ker ken werd ont vang -
en. Soms zelf met een hand druk van de do mi nee. Maar lang za -
mer hand be greep ik de wijs heid die met deze mon sters werd uit -
ge drukt. Je moet eerst de de mo nen, zo wel in de bui ten we reld als 
in je bin nen we reld, on der ogen zien, een plaats ge ven en dan
vaar wel zeg gen, voord at je de tem pel bin nen mag. 

Dus nu de de mon in de ogen zien. Niet ge mak ke lijk. Want
vol gens de Oos ter se wijs heid spie ge len de de mo nen die je in
de bui ten we reld ziet ook de duis te re pa tro nen in je zelf. Wat je
in de bui ten we reld ziet, is niet per se de wer ke lijk heid zo als
die is. Het kan ook ge woon je ei gen pro jec tie op de
buitenwereld zijn. 

De de mo nen in de bui ten we reld roe pen daar om op tot een
diep gaand zelf on der zoek, waar bij de waar heids vraag cen traal
staat. Dat be te kent: je zelf niet te vre den stel len met schijn ze -
ker he den of troos ten de il lu sies die je even een vei lig ge voel
ge ven, maar geen wor tel heb ben in de re a li teit. Het be te kent:
niet vluch ten, maar door vra gen tot je ont dekt hebt wie er kijkt
en wat die werkelijk ziet.

Dit zelf on der zoek doen in cri sis sen, in om stan dig he den die je
er vaart als een ‘nachtmerrie’, vra gen veel moed. Moei lijk?
Onmo ge lijk? Iets al leen voor Oos ter ling en die een lange tra di -
tie heb ben van me di ta tie en zelf on der zoek? In de ja ren ’80 van 
de vo ri ge eeuw ving ik hier glim pen van op in het dag boek
‘Het ver stoor de leven’ (3) van Etty Hil le sum.

Deze jood se vrouw ver woordt in haar dag boek haar in ner -
lij ke zoek tocht naar de waar heid in pracht i ge blad zij den die
ge schre ven zijn te mid den van de tur bu len tie van de Twee de
We rel door log en de ab sur di tei ten van de Ho lo caust. Val se
hoop en troos ten de schijn ze ker he den laat ze val len als ze zegt: 
‘Nu niet meer zeu ren. Het is dui de lijk: men wil ons als volk
uit roei en. De vraag is al leen nog hoe ik daar mee omga.’ Geen 
ver wij ten of be schuld i ging en zijn in deze start vraag te ho ren.
Ook geen po ging en te vluch ten uit de nacht mer rie waar in ze
te recht was ge ko men. Inte gen deel. Ze kijkt de de mon recht in
de ogen en begint dan haar indrukwekkend zelfonderzoek.

De mens die zichzelf is ontstegen. 
Toen ik dit las, werd ik her in nerd aan de mens die zich zelf is
ont ste gen, de ‘übermensch’, zo als die be schre ven wordt in het
be roem de boek van Nietzsche ‘Also sprach Zarathustra’(4). In
dit pro fe tisch klink end fic tie ver haal ver telt Nietzsche over de
klui ze naar Za ra thoes tra die na tien jaar van vol ko men af zon -
de ring be sluit zijn bood schap we reld kun dig te ma ken. Op het
markt plein waar net een op tre den van een koord dan ser plaats -
vindt, spreekt Za ra thoes tra het toe ge stroom de volk toe: ‘Wij
zijn als deze koord dan ser!’ 

Het koord waar de koord dan -
ser op ba lan ceert, sym bo li -
seert het le ven. Aan het be -
gin van het koord is de mens
een aap, aan het ein de een
‘über mensch’, een mens die
zich zelf heeft over ste gen.
Het le ven is een wank ele
tocht naar die toe kom sti ge
mens. Maar pas op, waar -
schuwt Za ra thoes tra, al te
vaak denk en we dat we al
aan de over kant zijn aang -
eko men, ter wijl er nog een
flink stuk te gaan is. 
Vol gens Nietzsches Za ra -
thoes tra be vindt onze cul tuur

zich in een gro te cri sis. We kun nen niet meer uit gaan van de
oude bron nen van zing eving, maar moe ten zelf nieu we bron -
nen aan bo ren. Er is een zo ge naam de ‘herwaardering van alle
waarden’ no dig. Dat vraagt moed. Want daar bij moe ten we al -
les los la ten wat we tot nu toe als ze ker he den heb ben be -
schouwd. Schijn ze ker he den moe ten wor den door zien om tot
de wer ke lijk heid van het le ven zo als dat is door te dring en. 

De nieuwe, moedige mens
De pro feet Za ra thoes tra opent met dit zelf on der zoek een per -
spec tief op de ‘übermensch’, de mens die zich zelf over stijgt.
Deze is niet ge voe lig voor een troos ten de il lu sie van een God
die van bui ten af in de we reld ing rijpt, om dat wij het zelf niet
meer kun nen. Deze ‘übermensch’ zoekt geen on we zen lij ke,
schra le troost om aan de ge va ren van een on ze ker be staan te
ont ko men. Hij durft in de af grond van het be staan te kij ken en

Friedrich Nietz sche
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de cha os die hij daar aan treft tot zich te la ten doord ring en. Hij
staat naakt en on be schermd in het le ven en vlucht niet lang er
in mooie fan ta sie ën die geen waar heids ge hal te heb ben. Hij
proeft het le ven in al zijn gru we lijk heid en schoon heid. 

Van uit dit stand punt re a geert Nietzsche fel op het chris ten -
dom dat vol gens hem vast zit in ver steen de dogma’s en zwelgt
in ima gi nai re vor men van zon de, schuld en boe te. Maar ook
het boeddhis me kent in zijn ogen geen ge na de, om dat die het
be staan be schrijft als een lij dens weg en daar mee le vens ont -
ken nend is en het lijden alleen vergroot.

Maar dit is m.i. ten on rech te. Het chris ten dom kent veel
vor men en met name de gnos ti sche stro ming heeft nooit een
dog ma ti sche leer stel lig heid aan vaard en heeft de mens nooit
ge zien als een zon dig we zen dat ge straft moet wor den door
een toornige God. 

Ook wat het boeddhsi me be treft re a geert de Nietzschi aan se 
‘übermensch’ al leen op het oude 

The ra va da boeddhis me. Het jong ere Ma hay a na-Boeddhis -
me is an ders. De fi lo soof André van der Braak schrijft hier -
over in zijn boek ‘Het re li gieu ze na de religie’ (5): ‘Het po pu -
lai re en jong ere Ma hay a na-boeddhis me, dat wijd ver spreid is
in Zuid oost-Azië, is niet lang er le vens ont ken nend maar le -
vens be ves ti gend. Daar gaat het niet om het wil len ont snap pen
aan het le ven, maar om ten vol le in het le ven te par ti ci pe ren.’

‘We kun nen ons be staan vul len met denk beel den en vor -
men van troost die de zwaar te weg ne men, maar dat druist in
te gen de leer van het Ma hay a na-boeddhis me. Daar gaat het om 
ten vol le in het le ven te par ti ci pe ren en er niet aan te wil len
ont snap pen. We moe ten onze il lu sies en troos ten de schijn ze -
ker he den los dur ven la ten en het aan dur ven het le ven te ge moet 
te tre den zonder steun en zonder houvast.’ 

Kameel, leeuw en kind
Nietzsche’s Za ra thoes tra vraagt ook een vol le dig ac cep te ren van 
alle as pec ten van het le ven. Maar wer ke lijk in het le ven par ti ci -
pe ren is niet een vou dig, vindt Nietzsche. Daar is een ge daan te -
ve ran de ring voor no dig. De koord dan ser, die het pad rich ting
über mensch be wan delt, maakt drie maal een trans for ma tie door.
De eer ste over gang is de trans for ma tie tot ka meel. Deze staat
sym bool voor een mens die ont be ring en durft te door staan in
zijn zoek tocht naar de waar heid. Maar een ka meel zoekt deze

waar heid nog wel uit slui tend bin nen het stel sel van re gels waar -
in hij is op ge groeid en bin nen zijn ei gen cul tuur. 

Daar breekt de zoe ker op een ge ge ven mo ment uit. De ka -
meel ver wij dert zich van de kud de en komt in de ge va ren zo ne, 
waar hij voor zijn le ven moet vech ten. Zo trans for meert de ka -
meel tot een leeuw. De ka meel leef de nog in de sfeer van ‘gij
zult’, de leeuw roept ‘ik wil’. Hij be paalt zelf zijn nor men en
zijn le ven gaat niet lang er ge bukt on der het juk van een gods -
dienst of levensbeschouwing. 

Ten slot te breekt voor de leeuw de laat ste fase aan. Hij moet
ook af stand doen van zijn ‘ik wil’ en in zien dat ‘ik’ en ‘willen’
slechts il lu sies zijn. Hij moet zich over ge ven aan het le ven zo als 
dat is. De leeuw trans for meert dan tot het ‘kind’. Zo als een kind
heeft ook hij geen vast staan de idee ën meer en staat hij open en
on be vang en in het le ven. Kin de ren le ven in het mo ment en kun -
nen nog in to ta le in ti mi teit met het le ven dan sen. 

Vol gens André van der Braak heeft dit ook zijn pa ral lel in
het Ma hay a na-boeddhis me. ‘De trans for ma tie tot kind sluit aan
bij het be grip ‘sunyata’, leeg heid, de af we zig heid van een ei gen
ik. Su ny a ta staat voor de open heid die er al tijd is, maar die wij
met onze be hoef te aan ver kla ring en dicht met se len. In de
boeddhis ti sche oe fe ning kan die na tuur lij ke open heid zich weer
op nieuw ma ni fes te ren. Su ny a ta toont wat het be te kent om echt
in vrij heid, zon der hou vast en ge rust stel len de idee ën te le ven.’ 

Liefde voor het leven zoals het is
Hoe is het, zo te le ven, zon der hou vast en ge rust stel len de idee ën?
Voor ons ana ly ti sche denk en is dit ang staan ja gend. Dat wil de
ding en en het le ven uit el kaar kun nen ha len om zo elk on derd eel
goed te be kij ken en be heers baar te ma ken. Als dat niet lukt, om -
dat een ver schijn sel te snel voor bij gaat of on ze ker is, raakt ons
ana ly ti sche denk en in pa niek. En krij gen wij ook zelf het ge voel
in een uit zicht loos ram pen sce na rio te recht ge ko men te zijn. 

Dat is wat ve len van ons mo men teel over komt. Op alle mo -
ge lij ke ni veaus zijn er ve ran de r ing en gaan de die snel op el kaar 
ing rij pen en het le ven van al le dag heel com plex en on over -
zich te lijk ma ken. En dan kij ken veel men sen ang stig om zich
heen en zoe ken hulp bij oude pa tro nen en oplos sing en. Maar
die blij ken niet meer te wer ken. De cha os die dan ont staat, is
een voe dings bo dem voor tal lo ze waan idee ën, uit bar sting en
van ge weld en de roep om een ster ke lei der die van bui ten af,
even tu eel zonder ons, orde op zaken gaat stellen. 

Als er nu maar uit zicht zou zijn op spoe di ge ver be te ring,
dan zou dit nog te dra gen zijn. Maar vol gens alle ana ly ti ci gaat 
de si tu a tie waar in we ons nu be vin den nog wel even du ren.
Ook Nietzsche zag dat. Tij dens een wan de ling door de Zwit -
ser se ber gen rond om Sils-Ma ria in 1881 werd hij over val len
door een ge dach te die hem niet meer los zou la ten: de ge dach -
te van ‘de eeu wi ge wederkeer’. Ter wijl het in onze aard ligt te
ho pen dat onze toe komst be ter wordt, is de con se quen tie van
‘de eeu wi ge wederkeer’ dat er nooit iets verbetert. 

Het lijkt mij een van de som ber ste ge dach ten waar ie mand
in ver strikt kan ra ken. Maar Nietzsche vond er een he ro ïsch
ant woord op: ‘Amor fati’, de lief de voor het lot. In plaats van
zich te la ten de pri me ren door het sce na rio dat deze ge dach te
oproept, stelt Nietzsche voor het le ven zo als is te om hel zen.
Zeg van har te ‘ja’. Ver oor deel het le ven niet. Hoe het le ven
zich ook aan je voord oet, je om armt het hartstochtelijk. 

Willeke van Hemert: Het Alkind is geboren.
www.healingart.nl



12

Ref lec tie 8(3) najaar 2011

Een tantrisch ‘ja’
Dit was ook het mot to van mijn vroe ge re Indi a se Mees ter
Osho. ‘Leef ten vol le en geef daar bij vol le aan dacht aan wat er 
in je en om je heen ge beurt. Ver oor deel niets maar om arm het
in lief de. Het is een ca deau van het be staan.’ 

Hij kon dit zo zeg gen, om dat hij uit een tan tri sche tra di tie
kwam. Zijn ou ders wa ren Ja ïns, maar om dat de astro lo gen bij
Osho’s ge boor te zo veel bij zon ders za gen, durf den zijn ou ders
de op voe ding niet aan en ga ven hem over aan zijn groot ou -
ders. Zijn groot moe der was een tan tri ca die als mot to had:
‘Probeer al les uit wat je in te res se heeft en zie wat het met je
doet. Han del dan zoals het je goeddunkt.’

Ook na dat Osho ont waakt was, op 21 maart 1953, bleef dit 
mot to hem in spi re ren en gaf hij het in zijn le ven en tal lo ze le -
zing en door. Hij no dig de zijn toe hoor ders uit tot een to taal ‘ja’ 
op het le ven zo als het zich voord eed. En hij gaf aan dat, als je
dit be wust en met lief de vol le aan dacht deed, het ego over ste -
gen kon worden.  

Dat werd hem niet door ie der een in dank af ge no men. Inte -
gen deel. Het was voor ve len te on dog ma tisch en vrij heids lie -
vend. En het gaf bo ven dien ple zier waar se rieu ze ernst de toon 
zou moe ten zet ten. Daar mee haal de hij zich in India de haat
van de hin doe-fun da men ta lis ten op de hals, en la ter in Ame ri -
ka die van de con ser va tie ve chris ten-fun da men ta lis ten. Maar
hij wij zig de zijn le vens lied niet. Hij be treur de het al leen dat
zijn boodschap zo werd misverstaan. 

Dit ‘uitproberen wat je in te res se heeft’ be te ken de im mers
niet dat je van uit je ego-be wust zijn zo maar over al aan moest
gaan proe ven en al les kon doen waar je zin in had. Het moest
met be wust zijn ge beu ren. Osho’s in span ning was erop ge richt
een diep gaand on der zoek te doen naar het ge con di ti o neer de
ego-be wust zijn. Hij leer de zijn leer ling en dit te zien, te voe len
en zo over stij gen. Heel prak tisch, ge schikt voor ie der een die
op zoek was naar de waarheid.  

Hier toe ont wik kel de Osho een nieuw type me di ta ties die
ook voor Wes ter ling en ge schikt wa ren. Hij be sef te dat een
Wes ter ling haas tig en ge span nen leeft en moei te heeft om rus -
tig er gens aan dacht aan te ge ven. Te ge lij ker tijd wist hij uit de
Oos ter se tra di ties dat al leen een rus tig waar ne men van je ge -
dach ten en ge voe lens het il lu soi re ka rak ter hier van kan open -
ba ren. Daar om ont wik kel de hij ‘actieve meditaties’ waar bij
het lichaam fy siek uit ge put raakt en er diep van bin nen als
vanzelf een vre di ge stil te in treedt. In die stil te is het een vou dig 
je emo ties als ener gie waar te ne men en je ge dach ten te zien
voor bijf lit sen. Op deze ma nier kan ook ge mak ke lijk het il lu -
soi re be staan van de per soon ge zien en over ste gen wor den(7). 

Van uit deze open hou ding kan de hele we reld met al les
wat er in ge beurt, mee ge leefd en er va ren wor den. Niet ge mak -
ke lijk, want dan wordt niet al leen het zoe te, maar ook het bit -
te re ge proefd. Dan ga je niet al leen om met wat vei lig is, maar
ook het duis te re, ge vaar lij ke en on ze ke re komt in de pic tu re.
Je sluit niets uit. Alles is okay zoals het is.

Osho schreef hier over in het be gin van zijn open baar op -
tre den aan een Indi sche dis ci pel als volgt: ‘Ik ben één met al -
les. Of het mooi of le lijk is, daar ben ik…. Wat men se lijk is, is 
van mij. Bloe men en door nen, duis ter nis en licht, nec tar en gif, 
het is van mij. Alleen wie dit er vaart, noem ik spi ri tu eel. Want
al leen het door staan van de angst van een der ge lij ke er va ring
kan het le ven op aar de wer ke lijk ve ran de ren.’ (8) 

Angst voor de toe komst
was Osho dan ook vreemd. 
Hij ad vi seer de tel kens
goed en met vol le be wust -
zijn ‘in het hier en nu’ te
blij ven. ‘Kijk naar een
rozenknop’, zei hij dan.’
Als je goed kijkt, zie je de
hele roos al voor je. Be leef
zo elk mo ment.’ En ook:
‘Als je er gens aan hebt ge -
werkt en het mis lukt, treur
niet. Je was er met hart en
ziel bij? Kijk dan naar de
les sen die je er van hebt ge -
leerd. Die blij ven je bij.’
Uit er va ring weet ik dat
een der ge lij ke le vens hou -

ding je bij de bron van het be staan brengt en een diep ver trou -
wen geeft in het le ven zo als het is.

Aan kinderen gelijk
Hier mee voel ik me ook dicht bij de oor spronk elij ke bood schap
van de Gro te Mees ter Je zus. Ik ben niet ja loers op de po li tie ke
en eco no mi sche si tu a tie waar in hij leef de on der de ge weld da di -
ge heer schap pij van de dic ta tor He ro des Anti pas. Dat was een
zwar te blad zij de in het Kali Yuga tijd perk. His to ri sche on der -
zoe kers heb ben ont dekt hoe in die tijd niet al leen de wre de He -
ro des Anti pas, maar ook groe pen zwer ven de ter ro ris ten, de
‘zeloten’ (ij ve raars), het open ba re le ven on vei lig maak ten (9).

Deze ex tre mis ti sche ze lo ten had den het ge munt op ge ma -
tig de Jo den, die in hun ogen heul den met de Ro mei nen. Zij
ver moord den deze ‘verraders’ bij voor keur op klaar lich te dag
en op druk ke plek ken. Daar naast sta ken ze ge bou wen in brand 
waar be lang rij ke ad mi ni stra tie lag op ge sla gen, ver woest ten
hui zen van au to ri tei ten en sa bo teer den de wa ter toe voer van Je -
ru za lem. Dit om angst te zaai en, de maat schap pij te des ta bi li -
se ren en daarna de macht te kunnen grijpen.

De as ceet aan de Jord aan, Jo han nes de Do per, pro beer de
dit zin lo ze ge weld te ke ren met don der pre ken over de wraak
van God en zijn oproep tot verd raag zaam heid en on der linge
lief de. Maar hij werd ge dood. En Je zus over kwam het zelf de
toen hij de in voet spo ren van Jo han nes ging pre ken. Maar wat
een licht, wijs heid en lief de voor het le ven spreekt nog uit zijn
woorden!

In de cri sis van dit mo ment lees ik weer graag in de Qu el -
le(8), een ver za me ling uit spra ken van de oor spronk elij ke Je zus. 
Deze Q/Qu el le is de re con struc tie van een se rie uit spra ken van 
Je zus, op ge te kend enk ele ja ren na zijn dood en door Mat theus
en Lu cas als bron ge bruikt. 

Een cen traal the ma in deze Q is: wat er ook ge beurt, ver lies 
het ver trou wen in het le ven niet. 

Zo zegt Je zus in Q 51:‘Vrees niet voor je le ven. Wees niet
be zorgd of je wel vol doen de eten hebt of kle ren hebt om te
dra gen. Het le ven is meer dan eten en het lichaam meer dan
kle ding.’ En in Q 46: ‘Wat kost een mus? Een paar cen ten.
Toch wordt geen enk el vo gel door God ver ge ten. En jul lie?
Gods zorg gaat zelfs uit naar een enk el haar op je hoofd. Jul lie 
zijn meer waard dan een zwerm mussen.’

Osho
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En als men sen in Q hem vra gen of het Rijk Gods spoe dig zal
aan bre ken om een ein de te ma ken aan alle el len de, geeft Je zus
een bij zon der ant woord. Hij be gint een praat je te hou den over
het weer. Dat was in die tijd nog voor spel baar. Hij zegt dat 
ie der een toch weet dat het gaat re ge nen als er wol ken van uit
het wes ten, van de mid del land se zee, ko men. En dat het heet
wordt als de wind uit de zui de lij ke, hete Ne gev-woes tijn gaat
waai en. En dan zegt hij: als je dit al le maal kunt ana ly se ren,
waar om zie je dan niet wat er hier en nu in je zelf voor mo ge -
lijk he den lig gen. ‘Jullie ken nen de lig ging van het land en
kunnen de he mel le zen. Waar om zien jul lie dan niet de kan sen 
van wat er hier en nu ge beurt?’

Deze open aan dacht voor de ver bor gen kracht van het hier
en nu komt va ker voor in Jezus’ uit spra ken. In Q 79 zegt hij:
‘Je zult het ko nink rijk van God niet kun nen zien wan neer het
komt. Men zal niet kun nen zeg gen ‘het is hier’ of ‘het is daar’. 
Maar zie, het ko nink rijk van God is aan we zig hier en nu.’

Hoe kun je het dan ont dek ken? Je zus is daar in dui de lijk: je
kunt dit al leen ont dek ken als je je oude denk pa tro nen los laat,
want als je daar in ge looft, zit je vast in het sys teem waar in je
bent op ge groeid. Alleen door die pa tro nen los te la ten kom je tot 
je we zen lij ke zelf. In Q 58 zegt hij het zo: ‘Zij die kramp ach tig
vast hou den aan zich zelf, zul len zich zelf ver lie zen. Zij die af -
stand ne men van zich zelf en mij vol gen zul len zich zelf vin den.’

Ga je dan rond lo pen als een na ïeveling of een zom bie?
Inte gen deel, zegt Je zus. Juist dan kun je wer ke lijk open zijn,
pa raat, alert voor wat er gaan de is. Dan word je waak zaam ‘als 
ie mand die weet wan neer de dief komt.’ (Q 55). 

Maar dit is geen ang sti ge waak zaam heid in een cri sis, die
ook in Jezus’ tijd het volk be zig hield. Als voor beeld van een
mens die het ko nink rijk van God is ing egaan, ie mand in wie
de gods vonk is ont vlamt, blijft Je zus ver wij zen naar kin de ren.
Zij heb ben nog geen ego-be wust zijn en ken nen de ge hei men
van het le ven. Zo roept hij op een ge ge ven mo ment in Q32 
ex ta tisch: ‘Ik dank u, Va der, dat u deze ding en voor wij zen en
ver stand i gen ver bor gen hebt en ze open baart aan hen die aan
kinderen gelijk zijn.’

Geboorterecht
We le ven nu twee dui zend jaar la ter en de si tu a tie is nog steeds 
zorg wek kend. Ca ta stro faal op dit mo ment. Mis schien ma ken
de licht dra gers, die in het ver le den ons de weg we zen, nu meer 
kans dan ooit. Mis schien ont dek ken nu niet al leen een ling en,
maar ook gro te re groe pen men sen, dat de wor tel van de cri sis
ge le gen is in het ego-ge rich te be wust zijn. En dat ie der de mo -
ge lijk heid heeft dit te trans for me ren. 

Het wordt tijd dat we van dit ge boor te recht, dat ie der als
een gods vonk in zich draagt, ge bruik ma ken. Het is hoog tijd.||

Noten:
(1) Ojas Th. de Ronde, Fantaseren over 2012, in : Reflectie, herfst 2011
(2) Eckhart Tolle, Een nieuwe aarde - De uitdaging van deze tijd,’

Ankh-Her mes, 2005
(3) Etty Hillesum, Het verstoorde leven – Dagboek van Etty Hillesum, 

De Haan, 1982
(4) Friedrich Nietz sche, Also sprach Zarathustra, Samtlichte Werke, 

KSA 1-15, 1980
(5) André van der Braak, Het religieuze na de religie, filosoferen over

ervaring en geloof, Ten Have, 2008. 
(6) In de jaren’80 van de vorige eeuw hield Osho(1931-1990) een aantal

lezingen over Nietz sche en publiceerde daarover twee lijvige boeken:
Zarathustra : the laugh ing prophet (1988) en Zarathustra: a god that can

dance (1990). Deze lezingen werden in resp. 1988 en 1990 uitgebracht
door Re bel Pub lish ing House, Keulen. 

(7) Voor meer informatie zie: www.vrienden-van-osho.nl/meditaties
(8) Osho, A Cup of Tea, Osho Publikaties Am ster dam. Brief 54
(9) Mi chael Bur ley, Blood and Rage. A Cul tural His tory of Ter ror ism, 2008
(10) Marcus Borg, Q – Het verloren Evangelie, Meinema, 1997. 

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.

* * *
*

Bescherm de aarde

Wij moeten de aarde beschermen,

Ontgiften en behouden

Bomen planten, vruchten plukken

In liefde, een leven lang.

De aarde verwarmt en voedt ons

Nog laten wij de ozonlaag

kapot  maken toe,

de aarde wordt van ons zo moe.

De zee vervuilt, de walvis huilt.

Golven komen af en aan.

De maan lijkt koel en ziet het aan.

Zij wij niet kinderen van de zon?

In de verte wandelt een man

Over het wa ter en wenkt

Alsof hij ons red den kon

Alison. K. Altes

Uit bundel aquarellen en gedichten 



Een Spirituele Revolutie

Johan Pameijer

Ons be wust zijn ver schuift in een rap tem po. De ve ran de ring en zijn haast niet bij te hou den. Wat gis te ren een re vo lu ti o nai re ver nieu -
wing was, is van daag ach ter haald en ou der wets. In snel trein vaart groei en wij van ge lo ven naar we ten. De ge zag heb ben de the o lo gie 
dreigt op te los sen in een on af hank elij ke spi ri tu a li teit. Oude en be proef de ri tu e len ver lie zen hun greep op de mens heid. Ker ken slui -
ten hun deu ren, ter wijl spi ri tu e le groe pe ring en groei en als kool. Het ver eren van een god de lijk per soon is voor bij. Men wil God in
al zijn groots heid en diep te zelf er va ren. Op weg naar een ho ger ni veau van be wust zijn is een toe ne mend aan tal men sen op zoek
naar de Chris tus-in-zich zelf. De naam van de his to ri sche Je zus wekt on der tal rij ke jong eren nau we lijks eni ge weer klank op. Zijn be -
te ke nis verd wijnt ach ter de lich ten de Chris tus-ge stal te die niet er gens bui ten ons ver blijft, maar in ie der van ons woont.

“Het pad van de mens gaat niet al leen voor waarts, maar ook
om hoog, niet al leen naar de toe komst maar ook naar het licht,” 
schreef Man ly P. Hall in zijn be ken de boek “The mys ti cal
Christ”. Met val len en op staan heeft de mens heid zich de vo ri -
ge eeuw op de stij gen de weg be ge ven. Bes tormd door on stuit -
ba re ver nieu wing en op tech nisch en maat schap pe lijk ge bied
la ten wij ons mee sle pen naar een ho ger doel, dat vol gens de
Maya-ver wach ting op 21 de cem ber 2012 een scherp mar ke -
rings punt be reikt. “Klaar blij ke lijk is er iets op mer ke lijks aan
het ge beu ren – iets groots op we reld schaal,” con sta teert Ken -
neth Ring, een ge res pec teerd on der zoe ker van de bij na-dood -
er va ring en. En dat op mer ke lij ke kan in het bes te ge val de
mens heid om vor men tot een broe der schap in waar heid.

Kwantummechanica
Er ge beur de van al les in die tur bu len te, fas ci ne ren de en in veel 
op zich ten gru we lij ke 20ste eeuw. Vele mil joe nen men sen ver -
lo ren hun le ven in de ab so lu te waan zin van ver woes ten de oor -
lo gen, maar daar om heen werk ten dui zen den ge leer den
koorts ach tig aan een we reld beeld dat na de oor log al les en ie -
der een be vrij den de per spec tie ven zou bie den. 

De gas lan taarns van de eeuw wis se ling wa ren nau we lijks
ge doofd, toen Wolf gang Pau li de grond slag voor de kwan tum -
mecha ni ca leg de. Hon der den na tuur kun di gen kon den voort -
bou wen op zijn werk, waar uit de ver lei de lij ke tech no lo gie van 
onze ja ren is voort ge vloeid. Zon der ken nis van de sub ato mai re 
we reld met zijn on ze ker he den en waar schijn lijk he den zou den
de com pu ter, in ter net, mo bie le te le fo nie en de tal lo ze
verworvenheden op medisch gebied ondenkbaar zijn geweest.

 Bij na ar ge loos ma ken we ge bruik van de meest ge a van ceer -
de ap pa ra ten zon der te be sef fen dat zij tijd en ruim te trans cen -
de ren. Een mi nus cu le chip is dra ger van een gi gan ti sche stroom
in for ma tie. In een mum van tijd over brug gen wij dui zen den ki -
lo me ters en wij zijn op het zelf de mo ment oog ge tui gen van ge -
beur te nis sen in ver re we reld de len. Won de ren sta pe len zich op,
maar wij zien ze niet, een vou dig om dat wij te ge fixeerd blij ven
op het ge brui kers nut. Wolf gang Pau li en zijn na vol gers ont mas -
ker den niet al leen de vas te ma te rie, maar toon den on weer leg -
baar de be trek ke lijk heid van ruim te en tijd aan. 

Relativiteit
Daar om is het niet toe val lig dat om streeks 1905 Albert Ein -
stein zijn eer ste re la ti vi teits the o rie pu bli ceer de, een ze ven tal
ja ren la ter ge volgd door een twee de. De vas te en har de ma te -

rie, zo leer de hij, is niets an ders dan ener gie. In wis kun di ge
taal E = MC². Licht, zo toon de hij aan, is pure ener gie, die zich 
met een snel heid van 300.000 ki lo me ter per se con de door de
ruim te be weegt, de maxi maal mo ge lij ke snel heid. Snel ler kan
niet en dat heeft over wel di gen de ge vol gen voor de be pa len de
fe no me nen van tijd en ruim te. Bei de krim pen bij na de ring van
de licht snel heid en als die snel heid een maal is be reikt, zijn zo -
wel tijd als ruim te tot nul ge re du ceerd, dus in fei te op ge lost in
het al om vat tend Hier en Nu. De fi lo so fi sche im pli ca tie van dit
feit is enorm. Onze tijd schaal en de ruim te waar ne ming be staan 
al leen en uit slui tend in ons hoofd en ze be zit ten geen ob jec tie -
ve stan daard.

Zo waar de toe stand die door Boeddha het “Nir va na” is ge -
noemd, het oos ter se equi va lent van het chris te lij ke “Ko nink -
rijk der He me len.” Ook Je zus re la ti veer de de tijd, toen hij op -
merk te: “Eer Abra ham was, ben ik.” 

Met Ein steins we ten schap pe lij ke in zich ten verd ween de
macht van het mecha nis ti sche we reld beeld, dat door het werk
van de Brit se al che mist en na tuur kun di ge New ton in wer king
was ge zet. Voort aan dien de de we ten schap met an de re wetten
rekening te houden.

Nu het hek van de dam was, be storm den be oe fe naars van
uit een lo pen de we ten schap pen met suc ces tal rij ke nieu we ter -
rei nen. Ra dio, te le vi sie, was machi nes en mag ne trons maak ten
ons le ven ge mak ke lij ker, maar de spi ri tu e le im pli ca ties van de
nieu we techniek bleven lang onderbelicht.

Psychotherapie
Intus sen speur de in het schil der acht i ge de cor van de Zwit ser se 
ber gen een ge dre ven on der zoe ker in de psyche van de men sen. 
Voort bou wend op de ken nis van zijn leer mees ter Sig mund
Freud en steu nend op ei gen er va ring en ana ly seer de Carl Gus -
tav Jung het droom le ven van dui zen den pa ti ënten. Met het
ont leed mes van zijn scher pe in tel lect drong hij door in de die -
pe la gen van hun per soon lijk heid. Ge hol pen door zijn ken nis
van al che mie, ta rot, oos ter se wijs heid en de my tho lo gie ont -
dek te Jung de syn chro ni ci teit tus sen droom sym bo len en de
my tho lo gi sche beel den uit oude cul tu ren. De taal van het on -
be wus te ver leen de toe gang tot de diep ste roer se len in de men -
se lij ke ziel. 

Jung on der scheid de meer de re la gen in het niet be wus te
deel van de per soon lijk heid en con sta teer de dat het on be wus te
gro te in vloed uit oe fent op het al le daag se be wust zijn van ons
al len. Zelfs in het on be wus te on der scheid de hij een ge laagd -
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heid. Onder het per soon lij ke on be wus te, de op slag plaats van
alle verd rong en en niet ge ac cep teer de er va ring en, ging nóg
een laag schuil, het col lec tief on be wus te, de ge meen schap pe -
lij ke woon plaats van de oer beel den, de zo ge naam de ar che ty -
pen van het collectieve onbewuste, krachten met on be re ken ba -
re potentie.

Christus-in-ons
 Jungs on der zoek mond de uit in zijn leer van de in di vi du a tie,
de zelf re flec tie die zou moe ten lei den tot de ver wer ke lij king
van het Zelf-ar che ty pe, en het on be grens de Zelf is, vol gens
Jung, nie mand min der dan de Chris tus-in-ons. Bij na van zelf -
spre kend on der bouw de de pro fe ti sche psycho loog met zijn on -
der zoek de alou de roep om zelf ken nis, zo als die in de mees te
hei li ge schrif ten werd ge for mu leerd.

De scep sis over de Jung i aan se ont gin ning van de men se lij -
ke ziel weer hield een klein aan tal psycho lo gen er niet van om
op het werk van Jung voort te bor du ren. Te gen woor dig is Jung 
even vol le dig ge ac cep teerd als Ein stein op zijn ter rein. Dank -
zij Jung kun nen we de wijs heid van de oude hei li ge schrif ten
op waar de schat ten. In fei te leg de Jung een sta bie le ba sis on -
der tal van spi ri tu e le met ho den om het be wust zijn te ver rui -
men. Het “Ik en de Va der zijn Een” kreeg door het werk van
Jung we ten schap pe lij ke steun. In com bi na tie met de kwan tum -
mecha ni ca leid de zijn hoog ge waar deer de on der zoek tot het
mo der ne con cept van het holisme, aangehangen door steeds
meer hedendaagse onderzoekers.

Terug naar heelheid
Opval lend ge noeg is de term ge lan ceerd door de Zuid-Afri kaan -
se staats man, fi lo soof en ge leer de Jan C. Smuts. “Ho lis me is een 
the o rie die het be staan van to ta li tei ten tot een grond trek maakt
van de we reld,” no teer de hij in zijn boek “Ho lis me en evo lu tie”, 
ge schre ven in 1926. Heel heid is de grond slag van de ma te rie le
frag men ta tie. Evo lu tie is de voort gang naar heel heid. 

Dat in zicht ken nen we ook uit het in 1945 her ont dek te
Evang elie van Tho mas, dat 114 aan Je zus toe ge schre ven ge -
dach ten be vat. “Wan neer u de twee tot een maakt, zult u zo nen 
van de Mens heid wor den.” (log. 106). De we reld gaat nu door
de fase op weg naar de be loof de heel heid.

Hon der den ex pe ri men ten, uit ge voerd door kri ti sche spe ci -
a lis ten, be ves ti gen de pro fe tie over de op hef fing van de te gen -
stel ling en. Een ge leer de schrij ver for mu leer de het al dus:
“Onze her se nen con stru e ren wis kun dig een ob jec tie ve re a li teit 
door fre quen ties te in ter pre te ren die ui tein de lijk pro jec ties
van uit een an de re di men sie zijn, een die pe re be staans or de die
zich voor bij ruim te en tijd be vindt; de her se nen vor men een
ho lo gram dat door een ho log ra fisch universum wordt omvat.”
(Michael Talbot in “Het holografisch Universum”)

In ge wo ne taal wordt hier ge zegd dat de heel heid van onze
her se nen syn chroon loopt met de heel heid van de kos mos. Een 
ge waag de stel ling, die door de fei ten gron dig is on der bouwd.
Elk frag ment is dra ger van het ge heel. Ie de re cel van ons
lichaam weer spie gelt als het ware ons hele lichaam, zo als het
brein ho log ra fisch lijkt af ge stemd op het uni ver sum. Het ge -
vleu gel de woord “Ik en de Va der zijn Een” galmt als een
profetie door het heelal.

Verdwenen boeken
Haast plan ma tig past in deze ont wik ke ling de ont dek king van
eeu wen lang ver lo ren ge waan de bi bli o the ken, de ene in de

buurt van de Dode Zee en de an de re bij de Egyp ti sche plaats
Nag Ham ma di. Een schat aan boe ken rees in 1945 en de ja ren
daar na uit de duis te re spe lonk en van on be kend heid op en
plaat ste het door Kerk en the o lo gie over ge le ver de chris te lij ke
ge loof in een to taal an der dag licht. 

Naast de sek ten van Fa ri zee ërs en Sa du cee ën be stond des -
tijds nog een mys tie ke sek te, de Esse nen. Naar ve len be we ren, 
is juist uit die sek te het mys tie ke chris ten dom voort ge ko men.
Deze Esse nen in tro du ceer den een ‘Leraar der Gerechtigheid’
te gen over een le raar van de duis ter nis. Daar zou heel aan ne -
me lijk de voe dings bo dem kun nen lig gen, waar uit de ge stal te
van Je zus is op ge was sen te gen over het geweld van de
Romeinse vervolgers.

Groot ser en on ver wach ter was ech ter de ont dek king van
Nag Ham ma di. Op be vel van bis schop Atha na si us van Alexan -
drië liet The o do rus, abt van een gro te kloos ter ge meen schap in
het toen ma li ge Ta ba nis si, alle boe ken die niet strook ten met de
ca non van Ire neus, uit de kloos ter bi bli o theek ver wij de ren. In te -
gen stel ling tot de op dracht ver nie tig de hij ze ech ter niet, maar
liet ze in krui ken ber gen. Enke le van zijn ver trou we ling en gaf
hij op dracht de krui ken op een vei li ge plaats te ver stop pen, zo -
dat ze na ver loop van tijd weer op ge gra ven kon den wor den.
Deze op gra ving liet bij na 1600 jaar op zich wach ten, maar toen
was de tijd rijp voor een spi ri tu e le re vo lu tie. Pre cies op het juis -
te tijd stip be gon een Be dou ien naar tee laar de te gra ven op de
plek waar de boe ken schat ver bor gen lag.

Een gnostische bibliotheek
Het stof der eeu wen be dek te niet al leen een dic ta to ri a le po li -
tiek van de jonge, zich naar Ro meins voor beeld or ga ni se ren de
Kerk, maar na te zijn weg ge bla zen, kwam er zicht op een
chris ten dom van per soon lij ke ve rant woor de lijk heid en gees te -
lij ke vrij heid. De boe ken schat van Nag Ham ma di be vat te, zo -
als in mid dels al ge meen be kend, de gnos ti sche bi bli o theek,
waar te gen de bis schop van Lyon, Ire nae us, zich in zijn vijf de -
li ge cy clus “Te gen de ket te rij en” zo hef tig had ge keerd. 

Dank zij de vondst kreeg het chris te lij ke ge loof voor ve len
een to taal an de re in houd. En die in houd pas te won der wel bij
de re vo lu ti o nai re ont wik ke ling en in de we ten schap. Haar gno -
sis, de ken nis van het hart, is van ge heel an der ka rak ter dan de 
dwing en de the o lo gie van het in tel lec tu eel ge for mu leer de dog -
ma. Eeu wen lang had de Kerk een waar schrik be wind no dig
om doc tri nes die haar ge zag on der mijn den de kop in te druk -
ken. De gnos ti ci ma tig den zich geen bij bel se ge schie de nis aan, 
maar we zen voort du rend op de in ner lij ke ge steld heid van haar 
na vol gers. Haar ver wij zing naar de in ner lij ke Chris tus sluit
be ter aan bij de he den daag se behoefte dan het beroep op een
historische figuur die voor onze zonden moest sterven.

Mani en Her mes
Pa ral lel met de her nieuw de aan dacht voor de gno sis stijgt de
in te res se voor de re li gie van Mani, een on der ge sneeuw de en
bruut ver volg de we reld re li gie, die des tijds van Rome tot Pe -
king mil joe nen men sen in spi reer de. Ook Mani werd slacht of -
fer van ver vol ging en, maar vond sten in Egyp te en Chi nees
Tur kes tan (Tur fan) maak ten vele zoe kers naar waar heid tot
be won de raars van po ëtische tek sten, op schrift ge steld door
vre de lie ven de vol ge ling en van Mani’s mys tie ke leer. 

Aan de an de re kant van het gnos ti sche spec trum bloeit de
bloem van het Alexan drijn se Her me tis me, dat mede door de
vond sten een ver fris sen de aan dacht kreeg. Haar axi o ma “God, 
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Kos mos en Mens zijn een” past naad loos bij de stroom van
ont dek king en die het uni ver sum als een le vend web van ener -
gie vel den her kent en de mens als een kind van de kos mos.
Vaag zweeft ons de ver ma ning “Weet gij dan niet dat gij go -
den zijt” voor de geest. 

Een culminatiepunt
De cir kel lijkt zich te slui ten. Met de na de ring van het cru ci a le
jaar 2012 na de ren we een cul mi na tie punt. Kie zen we voor de
wraak zucht i ge schep per van de du a li teit die in het Nieu we Tes -
ta ment evo lu eert tot de lief de vol le Va der van Je zus, of con for -
me ren we ons aan het le ven de be wust zijns veld van de kos mos.

Van dat laat ste heb ben alle oude wij zen ge we ten. Dat ge -
voel van een vi ta le ver bon den heid met het ver re uit span sel
heeft de mens heid al tijd al ge bi o lo geerd. De af we zig heid van
kunst licht ver oor loof de ie de re ster ve ling een blik op de eeu -
wig heid van de ster ren he mel. De vraag hoe dit al les tot stand
kwam, werd in my tho lo gi sche ver tel ling en be ant woord. Bij
kamp vu ren en in bin nen ho ven brach ten de ver tel lers de kos -
mos tot le ven. Wij mis sen deze mo ge lijk heid, om dat onze
wereld nu eenmaal volslagen anders werkt dan de hunne.

Onder het mot to “ God is Licht” mo gen wij ons van een
on be vat te lij ke waar heid over tui gen. Als Je zus zegt: “Ik ben
het Licht der we reld” voe len we ons ge steund door de gnos ti -
cus die de we reld uit het Licht rijk laat af da len. Hij vindt
Albert Ein stein aan zijn zij de. Zo dekt de ge a van ceer de we ten -
schap de gno sis. Ken nis van hoofd en hart zul len in de na bije
toe komst meer en meer sa men vloei en. Dat zou de zekerheid
van 2012 kunnen zijn. 

Bijna-doodervaringen
Een aan wij zing daar voor is het fe no meen van de bij na-dood -
er va ring en, ook een licht straal bin nen onze duis te re tijd.
BDE’s zijn er al tijd ge weest, maar het was de psychi a ter Ray -
mond Moody, die ons er in de ja ren 70 van de vo ri ge eeuw via 
best sel lers op merk zaam op maak te. Men sen die een bij na-
dood er va ring mee maak ten, ving en glim pen op van de ver rij ze -
nis naar de et he ri sche sfe ren zon der tijd en ruim te.

Ge du ren de de na bij heid van de dood, ge ken merkt door
hart stil stand en een vlak EEG, tre den ze uit hun lichaam, zien
neer op hun stof fe lij ke om ge ving, rei zen door een tun nel op
weg naar een hel der, maar nooit ver blin dend lief des licht.
Alleen al in Ame ri ka kun nen mil joe nen men sen op zo’n er va -
ring bo gen. Ook in ons ei gen land blij ken BDE’s veel va ker
voor te ko men dan wij denk en. Een in ten se BDE mu teert elk
be wust zijn, zelfs dat van men sen die er al leen maar over heb -
ben ge le zen. Nu er zo veel over wordt ge spro ken en ge schre -
ven veranderen de BDE’s zelfs het wereldbewustzijn.

Bewustzijn
De car di o loog Pim van Lom mel con clu deert op grond van ge -
de gen on der zoek, dat be wust zijn on af hank elijk van de her sens
be staat. Dat is een for mi da be le door braak in de muur van onze
ma te ri a lis ti sche ge vang enis. Zijn me ning voegt zich bij ge leer -
den uit an de re dis ci pli nes die tot de zelf de con clu sie ko men. De
her sens fung eren als een ont vangst toe stel en niet als de zen der.
Be wust zijn is de oor zaak van het uni ver sum, niet een ge volg.
Met deze slot som uit goe de bron nen zijn we te rug bij het op per -
we zen. Noem het God, We reld geest, Allah of ge woon Het. Het
idee dat het uni ver sum een in tel li gen te oor sprong heeft en dat
ons in tel lect daar van deel uit maakt, is al ver rui mend ge noeg.

Een uit ste kend boek over de ge schie de nis van de gno sis vat
het ge heel van ge beur te nis sen ker nach tig sa men. “Alle ding en
zijn in be we ging en ve ran de ren, alle ding en ma ken voort gang
en ke ren te rug, al les is be trek ke lijk in het god de lij ke en on ein -
di ge uni ver sum. Alle leed is ge bon den aan het mo ment, alle
prin ci pes die zich kun nen ve re ni gen doen dit. Ie der on zicht -
baar punt of cen trum in het heel al is een on ein dig Pler oma
(vol heid) – als een frag ment van een ho log ra fisch beeld – dat
het Zijn uit straalt en het ont vangt, een on ein dig aan tal pun ten
van vol ko men heid “ ¹) die op stijgt van uit de laag ste sfe ren van 
de na tuur tot het ui ter ste hoog te punt er van, van uit het fy sie ke
heel al dat de fi lo so fen ken nen tot de ver he ven heid van het ar -
che ty pe waar in alle god ge leer den ge lo ven…tot dat wij een oor -
spronk elij ke en uni ver se le ma te rie be rei ken, die over al van ge -
lij ke sa men stel ling is, die het Zijn is, de ba sis van alle soor ten
en vor men.” (To bi as Chur ton: De Ge schie de nis van de Gno sis, 
p.117).
¹) aan ha ling Gi or da no Bru no (1548-1600), die ein dig de op de brand sta pel

Vereren of ervaren
De ge schie de nis kent ver eer ders en ‘ervaarders’. De in druk
be staat dat de ver eer ders trouw hun ker ke lij ke ri tu e len uit voer -
den, ter wijl ze bij na ge lijk tij dig de er vaar ders als ket ters ver -
volg den en ver moord den. Dit his to ri sche feit vraagt be zin ning
nu wij zo veel meer we ten dan zij des tijds. Is de tijd niet aang -
ebro ken om het ac cent te ver leg gen van ver eren naar er va ren
en van the o lo gie naar spi ri tu a li teit? Zwelgt het op per we zen in
onze ado ra tie of schept het ge noe gen in onze groei. Wij nei gen 
er toe aan God men se lij ke ei gen schap pen toe te ken nen, maar
het pler oma ti sche sym bool van de to ta le heel heid, le vend in
sfe ren van eeu wig heid en on sterf lijk heid, moet van ge heel an -
de re orde zijn dan de be perk te, in zijn ego ge vang en mens.

Zijn doel ligt ver scho len in onze be wust zijns ver rui ming tot 
het er va ren van het ong ebro ken ge heel aan toe. De uit stra ling
van wat wij wel eens het “god de lij ke plan” noe men blijkt
overd ui de lijk uit alle grens ver leg gen de mijl pa len die ons in de 
loop van de voor bije hon derd jaar de weg heb ben ge we zen en
waar van hier bo ven een frag men ta ri sche op som ming is ge ge -
ven. Het lijkt op het scheu ren van het voor hang sel in de tem -
pel. “Niets is ver bor gen wat niet ge o pen baard zal wor den”.
Ook woorden die aan Jezus worden toegeschreven. 

Frequentieverhoging
De tijd van open ba ring lijkt nu aang ebro ken. Alles in ons en
om ons heen ver snelt bij na on rust ba rend. Se rieus on der zoek
bracht een fre quen tie ver ho ging aan het licht die er niet om
liegt. In een re la tief kort tijds be stek nam de tril lings fre quen tie
van alle ma te rie toe van 7,6 naar 8,4 tril ling en per se con den.
Wel licht heeft dat te ma ken met de su per no va-uit bar sting van
1987, waar over ik in het voor jaars num mer van Ref lec tie
schreef. Als dat klopt, moe ten wij ons aan pas sen, zo wel in ons 
denk en als in ons voe len. 

Over al ter we reld stre ven men sen naar ver lich ting. Ker ken, 
mos kee ën en tem pels heb ben de plaats ing eno men van kloos -
ters en klui zen. In klei ne kring en me di teert met zich suf, op
jacht naar de snel le trans for ma tie. In ver band daar mee is het
zin vol de waar schu wen de woor den van een au to ri teit als John
Blo field in ge dach ten te hou den. Ri tu eel om wil le van zich zelf
geldt als de groot ste be lem me ring voor ver lich ting, be weert hij 
in “Het di a man ten voer tuig”. Deze ver ma ning komt niet van
de eer ste de bes te. Ze wordt toe ge schre ven aan de Boeddha
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zelf. Van ouds be ken de hulp mid de len als het ge bruik van ri tu e -
le ge reed schap pen of het of fe ren van wierook, bloemen en
lampen worden nooit van wezenlijk belang geacht.

De geest is koning
Het ri tu eel ge dijt be ter in een kale grot dan in een rijk ge stof -
feer de ka pel. Een voud in elk op zicht be vor dert de in ten tie van
elk stre ven. Voor uit gang kan niet wor den ver wor ven door li tur -
gie ën, hei li ge for mu les en kost ba re ge wa den. “Zo als over al is
ook hier de geest ko ning,” zegt Blo field. Ie de re mate van trans -
for ma tie is ge baat bij er va ring en ver licht denk en. Daar mee
scoort John Blo field een be lang rijk punt. Be wust zijns groei ver -
eist in span ning, ge duld en toe wij ding, ze ker nu het uni ver sum
zelf de mens heid tot be zin ning en zelf re flec tie maant.

Mo der ne be wust zijns on der zoe kers heb ben de kracht van
het denk en bloot ge legd en ont dekt wel ke macht i ge ener gie ën
door ons denk ver mo gen in gang wor den ge zet. Het ego-denk -
en dient te wij ken voor een in clu sief we reld denk en. Alle on -
der zoeks re sul ta ten van de voor bije eeuw wij zen daar op. Wij
hebben ons lot zelf in handen. 

Ons fy sie ke lichaam, onze psyche en onze geest ver snel len
naar meer sub tie le waar den. Dat zou kun nen lei den tot de toe -
ne men de trans pa ran tie, die ons voor 21 de cem ber 2012 in het
voor uit zicht is ge steld. Be wus te af stem ming daar op lijkt een
dwing en de nood zaak, nu de te gen stel ling en zich ver scher pen
in een we reld beeld dat met de dag ho lis ti scher wordt. He rin ner 
je wat de Her me ti sche fi lo soof twee dui zend jaar ge le den al
op merk te: God, Kos mos en Mens zijn EEN. Dit woord is
waar lijk vlees ge wor den!

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. 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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Reflectie lezen levert op … een stukje ‘hu man in ter est’…
Paul van Rooijen

Ie de re ge ïnteresseerde weet dat het le zen van Ref lec tie veel
kan ople ve ren. Het scher pen van ei gen ge dach ten, het to taal
on eens zijn en mo gen zijn met ar ti ke len, boei en de er va ring en
le zen, te veel ‘must-read’ boe ken om op te noe men en sinds
wat lang ere tijd ook nog al le maal mu ziek tips waar voor de tijd
al he le maal te kort dreigt te zijn. Aang ebo den in een dus da nig
ruim ‘format’ dat weg leg gen en een tijd la ter weer op pak ken
geen on der bre king vormt voor de ei gen di a loog (eens/ on eens/ 
‘misschientje’… etc.) met de erin aang ebo den ar ti ke len.

Maar in het zo mer num mer van 2006 las ik een wat an der soort 
stuk je. En dat stuk je heeft ja ren met mij mee ge reisd.
 Het was de aank on di ging en ach ter grond van de Ho ge re Be -
roeps Oplei ding Zing eving & Spi ri tu a li teit aan de Ho ge school
Gees tes we ten schap pen, Utrecht. Het ant woord op mijn weg
van zoe ken. Zo werd ik deel van de eer ste lich ting über haupt
van deze boei en de stu die rich ting. Nu ben ik een van de eer sten 
in Ne der land die als zing evings the ra peut, een nieu we be roep,
is af ge stu deerd.

Voor mijn exa men heb ik een scrip tie moe ten schrij ven die
mijn scrip tie be gel ei der van een dus da nig ni veau en dus da ni ge
meer waar de acht te voor ‘het veld’ dat hij mij heeft ge sti mu -
leerd er meer mee te doen. Dat is ge lukt. “Vra gen om de
dood” gaat als ‘volwassen’ boek ver schij nen. Het is een on -
der zoek naar zelf be schik king als rechts be gin sel en rechts re gel
in re la tie tot eu tha na sie wet ge ving en vra gen rond om le vens -
ein de. Niet di rect mys tiek of eso te rie, maar wel een ge wo gen
be trek king en sa men hang tus sen psycho lo gie, fi lo so fie, ethiek
en recht.  En mo ge lijk kan er be lang stel ling voor be staan bin -
nen de VKK. Dat is de re den dat ik dit stuk je heb ge schre ven.

Ik heb in hoofd zaak twee re de nen om dit stuk je te wil len la ten
op ne men in ons me de de ling en blad. Als eer ste, het feit dat iets
in Ref lec tie mijn le ven heeft ve ran derd (dank jul lie wel!). En
ten twee de, dat het wet ge vend ka der, vorm ge ge ven door een
con sen sus, zon der meer mo ge lijk he den borgt maar te ge lij ker -
tijd niet alle mo ge lijk he den toe kan staan. En dat span nings -
veld toont zich ook bij de eu tha na sie wet ge ving. Te ge lij ker tijd
is elk in di vi du eel mens niet ge lijk te stel len met een ‘consen -
sus’, laat staan een ‘kader’, maar  be staat een, ook in di vi du eel,  
span nings veld tus sen de mo ge lij ke over wo gen en er va ren zin -
loos heid en sa cra le di men sies van het recht. Hoe in ner lijk vrij
we ook zijn, de mo ge lijk heid be staat dat we ons bin nen dat
speel veld van wet te lijk ge stel de gren zen aan het kie zen van
een of ons ei gen le vens ein de moe ten be ge ven. Dan is het goed 
ken nis te heb ben van de stand van za ken op dit mo ment. En
van de over we ging en die aan die stand van za ken ten grond -
slag lig gen. En ken nis te heb ben van de hoe da nig heid van de
mo ge lijk he den die bin nen dat wet te lijk ka der voor ons
bestaan. 

Wilt u meer we ten? vi ta li tas@pla net.nl of 070-3683177

Paul van Rooi jen: zing evings the ra peu te dus. Daar naast is zij
sub-di a ken in en be stuurs lid van de kerk ge meen te Den Haag.
Ook haar schrij vers kwa li tei ten wor den in mid dels ge zien.

* * *
*



2012 en het tijdloze bestaan

Lydia Schaap

Een thema in Reflectie: 2012
Het the ma be schou wend, is de eer ste im puls er over: een jaar -
tal heeft zijn wor tels in de tijd en is daar mee een ge tal, vast ge -
steld van uit een be paal de his to ri sche cul tuur. 

In die zin is het slechts een loos punt, in het Tijd lo ze Be -
staan. Tijd is so wie so een il lu sie, maar dit is niets nieuws on -
der de zon, ze ker niet voor de le zer van Ref lec tie. Toch, 2012, 
het fas ci neert en houdt het ge moed van ve len bezig. 

De in heem se vol ken we ten al zo lang dat Het Uni ver sum
en Moe der Aar de een or ga nisch rit me heb ben en er voor al les
een tijd is. Een tijd van eb en vloed, in- en uit ade ming, ink rim -
ping en uit dij ing, ont lui king, groei, rij ping, oogst en te rug keer
naar De Bron van Al wat Is. Wijs heid waar “wij”, le vend in
het in tel lect, pas nu, mis schien juist nu, in te res se voor to nen.
Intu ïtief voe lend, dat het van le vens be lang is te le ren van hen,
die zo dicht bij Moe der Aar de en Haar rit mes zijn blij ven le -
ven. De te ke nen des tijd, wij zen op een steeds snel ler lij ken de
ve ran de ring, over al waar men kijkt, als men er oren voor heeft 
om te ho ren en ogen om te zien…

Of scha kelt men wel licht aan op een col lec tief veld, waar
de ver wach ting en over 2012 uitéénlo pen van: ca ta stro fes tot
ver lich ting? De woor den van de Boeddha in her in ne ring
breng end: “It’s the mind that cre a tes this world”. 

Wat wil ik cre ëren? Waar fo cus ik mijn “mind” op? 

Ik ben net zo be nieuwd wat er op dit pa pier zal ver schij nen
over 2012, nu ik hier in de na zo mer zon zit te schrij ven als ú
mis schien bent als le zer, die op een storm acht i ge herfst dag,
Ref lec tie ink ijkt.

2012, in het eeuwige Nu vervat.
Dat ver le den en toe komst in het eeu wi ge Nu ver vat zijn, maakt 
dat de ge wicht i ge be te ke nis die ik geef aan een jaar tal, weg -
valt. Het lo gi sche ver stand kan dit niet be vat ten; wil grij pen
naar ge tal len, struc tu ren, wet ma tig he den, tijd ge bon den fei ten,
over tui ging en, ge bo ren uit het ver le den en his to risch on der -
bouw de ver wach ting en voor de toe komst. 

Echter, het is al ge noeg om zich be wust te zijn, dat alle pa -
ra doxen één en on deel baar zijn, om lo gi ca een halt toe te roe -
pen. Het lo gisch denk end brein kan er een vou dig weg niet bij.
Dat He mel en Aar de elk mo ment in het Nu een Lief des dans
ma ken, in vol maak te éénheid, is voor het schei den de denk en
te veel. De aar de lijkt toch, in de vorm, dui de lijk los te staan
van de blauwe hemel.

Van uit de stil le waar ne ming van het be wust zijn zijn, dag
en nacht, scha duw en licht, man en vrouw, pijn en ver lich ting,
dood en le ven, alp ha en ome ga, ver le den en toe komst, ech ter
niet met el kaar in strijd of te geng esteld. Daar om is het ook, dat 
wie in het hoofd leeft en puur van uit de ana ly ti sche blik de
we reld waar neemt, niet mee kan in de di men sie van de in tu -
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ïtieve wijs heid en het hart. Het Maya-volk, mees ters in tijd en
ka len ders, moe ten wel deze di men sie heb ben be tre den en er in 
in nig con tact mee heb ben ge staan. Daar waar het eeu wi ge
Lief des be wust zijn kan dóórzien, dat te gen strij dig he den niet in
strijd zijn met el kaar, maar twee helf ten zijn van de zelf de
medaille, die elkaar juist aanvullen en bekrachtigen.

Ik kan de grens naar een nieu we we reld, een nieuw be -
wust zijn, niet over ste ken met mijn ver stand. 

De wach ter op de drem pel van het hui di ge tijd perk, zal
vra gen om het pas poort van in tu ïtief be wust zijn. Het is waar,
dat al leen van uit dit waar ne mings punt, We zen lij ke Lief de,
waar geen voor waar den en ver wach ting en aan ge kop peld zijn, 
kan stro men. Vrij als een wil de ri vier, zon der Haar te wil len
vast hou den en ka na li se ren. Het is van over le vings be lang het
hart, in zich zelf, op de troon te zien. Dit is al leen mo ge lijk als
het af ge schei den, ver stan de lijk denken, stil is en dienstbaar
aan Het Geheel. 

Tijd, 2012, het speelt zich in dit één en on deel ba re mo ment 
van NU af.

Kij ken met een or ga ni sche blik maakt, dat het aan de in -
ner lij ke ba ro me ter te voe len is, dat er een rij pings pro ces gaan -
de is, in mij, in mijn om ge ving en het col lec tief. De aren rij pen 
en er komt een punt waar op er ge oogst kan wor den. Mijn cel -
len ver tel len mij, dat de oogst niet lang op zich zal la ten wach -
ten. Echter al leen de Gro te Land be wer ker zal we ten, wan neer
de ploe gen ge reed zul len zijn hun werk te doen. Zelfs Mees ter
Je zus, ge tui gend van Zijn Groots heid, wist niet wan neer “het
einde der wereld” zou plaatsvinden. Het ein de van de oude
we reld, zo noe men de Maya’s het, in hun ka len ders. 

“The year zero”
Voor bij dit nul punt, zal de nieu we we reld ge bo ren wor den.
Ge boor te van Moe der Aar de in Haar stra len dste en zui ve rste
vorm. Ge rei nigd van de on be wus te ver vui ling van de mens -
heid. De mens, be wust in in ni ge ver bin ding le vend met Haar,
zal een nieu we we reld in gaan. Be vrijd van de droom, waar hij 
al eo nen in ver strikt zit: de droom, zich zelf te er va ren als een
af ge schei den en ti teit. 

DNA-pa tro nen, die de mens in een on be wus te toe stand
heb ben vast ge hou den. “Pa tron”, mees ter. De mens is on der -
drukt, door zijn ei gen on be wus te pa tro nen, die, als een mees -
ter, over hem een dic ta to ri aal be wind voe ren en zijn ge drag
aan stu ren. Bij zijn ont wa ken, zal de mens nie mand in zich zelf
aan tref fen, slechts leeg te, vol van het Ene, Het Mys te rie, Het
Onbekende, Het Onbenoembare. 

Illu soi re pa tro nen smel ten, als sneeuw voor de zon.
Ooit komt er wet ma tig een punt, dat de sling er, in haar be -

we ging, een ver za di gings punt be reikt en even stil zal staan, in
een nul punt, om ver vol gens de an de re kant op te bewegen. 

Zou dat nul punt er gens rond of in het jaar 2012 kun nen
lig gen?

Het ver za di gings punt na dert. Ik moet wel erg stijf de ogen
dicht hou den, als ik dat niet ge waar ben. 

Zou het op 21-12-2012 zijn, de da tum waar op men, astro -
lo gisch ge zien, een ong eken de sa men stand van de pla ne ten
heeft be re kend? Mis schien eer der of la ter? Ik las dat Maya el -
der, Don Ale jand ro, 19-02-2013, als mo ge lijk ver za di gings -
punt heeft genoemd.

Hoe het ook zij, het zal een punt zijn ergens in het
Nu, waarop de vogels en de gehele schepping, voor

een mo ment hun adem in zullen houden. Waarop ons
hele technologische, op in tel lect gestoelde, systeem

zal instorten. Het moet wel simpelweg uit elkaar
vallen, want het blijkt niet afgestemd te zijn op de fijn 
besnaarde, zuivere Liefdesfrequentie van Het Grotere 

Geheel en Moeder Aarde. 

Het we reld se sys teem be staat niet uit duur zaam, or ga nisch
le ven. Het strookt niet met na tuur lij ke ma te ri a len. Niet met de
vlin der, die on ver stoor baar haar weg weet te vin den; niet met
het lie ve heers beest je, dat met haar lie ve zach te pootjes, een
gras spriet be wan delt; niet met de bij en, die met hun ge gons,
ons in le ven hou den; niet met de dol fij nen en wal vis sen, die
met hun so nar de tril ling van het wa ter en de aar de rei ni gen en 
ver ho gen; niet met het zwer men van spreeu wen, die in de
avond zon, ge ne zen de ge o me tri sche pa tro nen, in de ver vuil de
lucht we ven; niet met de bo men, die hun ui ter ste best doen alle 
ver ont rei ni gen de kool stof om te zet ten in zuur stof, zo dat wij
kun nen ade men; niet met de kris tal len en edel ge steen ten, die
in de aar de de ener gief re quen tie ver ho gen; niet met de kat ten,
die met hun ge spin, heil za me tril ling en uit zen den; niet met de
zwa lu wen, die hun vreug de dans ma ken in de lucht; niet met de 
wa ter le lie, die haar stra len de schoon heid laat zien, ge wor teld
in het donk ere mod de ri ge wa ter; niet met de wil de roos, die
haar geur ver spreidt, ong e acht of ie mand die op merkt; niet met 
de hoge lo kroep van de roof vo gel (ade laar), die ons be wust -
zijn uit no digt zich te ver hef fen.

Wat het ver za di gings punt, het kos mi sche nul punt, in gang
zal zet ten, wie kan het we ten? Het Mys te rie Zelf zal voor zien
in elke nood. 

Dat de we reld, Moe der Aar de, mens, dier, plant en wa ter in 
nood ver ke ren, is een feit in de we reld van het lo gi sche brein. 

Van uit een an der be wust zijn kan het wel licht, in één oog -
wenk, ro zen doen re ge nen. 

De slang van wijs heid zal zich ver hef fen en alle ken nis uit
het in tel lect wis sen. De Go din, wo nend in het hart van de
mens, zal ver rij zen. 

De geboorte van wijsheid
Het mees ter lijk ge schil der de werk van Roe rich, af ge beeld bo -
ven aan deze tekst, ver beeldt de ge boor te van de Wijs heid.
Alleen vrou wen, het vrou we lij ke, sym bool staand voor in tu -
ïtieve waar ne ming, zijn af ge beeld. De Slang in de He mel kijkt 
neer en waakt over het ge boor te pro ces. De vroed vrou wen hel -
pen, lief de vol en zacht, De Go din ge bo ren wor den, uit de
baar moe der en on der we reld van Moe der Aar de. De Go din
ver rijst. Haar Bor sten ma ken, in het mid den, plaats voor Haar
Open Hart. 

Je zus zei eens: “Wees dan wijs als slang en”, wel licht dui -
dend op dit hui di ge tijd perk. 

Ikzelf kan slechts mee bui gen. Soe pel, flexi bel zijn als
bam boe in de wind, in nig voe ling hou dend met waar de wind
mij heen wil be we gen. Ver trou wend op de Eeu wi ge Hand van
het Tij lo ze Be staan, die de aren zul len be voe len en be ve len
…dat het tijd is…

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

* * *
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Mar cel Mess ing: “Het aftellen is begonnen”
Uit een in ter view met Aat-Lambèrt de Kwant

2012, be kend bij de Maya’s en vele an de re oude vol ken, be te kent ook
voor de be ken de pu bli cist en mys ti cus Mar cel Mes sing niet, zo als som -
mi gen denk en en roe pen, het ein de van de we reld, maar het eind punt
van een gro te cy clus en te ge lij ker tijd het be gin van een wen ding in het
tijds ge beu ren: een mo ge lij ke te rug keer naar de Bron.

Maar net als László roept hij op wak ker te wor den. De wee ën van de
gro te trans for ma ties be gin nen vol gens hem nu voor ie der een voel baar
en zicht baar te wor den. “Ei gen lijk”, zo zegt hij, “wa ren we nooit van de
Bron ge schei den, maar ge vang en door il lu sies, ge ma ni pu leerd door al -
ler lei ma te ri a lis ti sche the o rie ën, de me dia (vaak in han den van de
machts eli te) en be paal de we ten schap pe lij ke pu bli ca ties (meest al door
de machts eli te ge sub si dieerd), dáchten we er van ge schei den te zijn.
De gro te over gang waar voor de aar de en haar be wo ners nu staan,
komt in een cy clus van cir ca 25.920 jaar twee keer voor (op de helft
van de cy clus en aan het eind er van: nu.)”

Ons zon ne stel sel ver keert vol gens Mes sing even wel in een nog
gro te re cy cli sche over gang. Het is een na tuur wet (on be kend bin nen de 
dog ma ti sche we ten schap) dat aan het ein de van een gro te cy clus al les 
wat is op ge bouwd door de heer sen de mach ten in een stort. Op alle ni -
veaus: po li tiek, so ci aal, re li gieus, in het bank- en ver ze ke rings we zen,
kli ma to lo gisch, enz.

In zijn boek Het huis op de rots ge bouwd, waar in hij vier pa ra bels
van Je zus ac tu a li seert, (1) zegt Mar cel Mes sing: “Het hertzge tal van de
aar de neemt toe. Het hart van de aar de klopt in stij gend rit me. Ma te rie
krijgt een an der tril lings ge tal. De as cen sie van de aar de is be gon nen. Ze 
klimt op naar een ho ge re di men sie, waar in al les an ders wordt. Zelfs
scep ti ci mer ken dat het om meer gaat dan een hype of rage. Ook zij
gaan op on der zoek uit. Voor zich tig nog. May a ka len der, 2012, pla ne tai re 
ve ran de ring en. Inter net, enz. ver schaft mil joe nen items. Zij die nog boe -
ken le zen, vin den ge noeg li te ra tuur. Wie ech ter op zijn in tu ïtie ver trouwt
en nog niet ver slaafd is aan de vir tu e le wer ke lijk heid weet dat het af tel -
len be gon nen is. Een nieu we tijd breekt aan. Niet een tijd zo als vele
‘new-agers’ dat zien, maar een tijd van ra di caal an de re mo ge lijk he den.
Mits we het roer ra zend snel om gooi en.”

In zijn tref fen de en prach tig ge ïllu streerde boek Tus sen licht en duis -
ter nis (2), be schrijft hij in de vorm van een ver haal waar in de die ren de
hoofd rol spe len, de be slis sen de over gangs si tu a tie waar in onze aar de en
alle le ven de we zens zich be vin den.

Dit the ma heeft hij verd er uit ge werkt in zijn boe ken Wor den Wij
Wak ker? Over de ver bor gen krach ten ach ter het we reld to neel (3) en
Het huis op de rots ge bouwd. Over de pa ra bels van Je zus, deel III (4).

Ook al heeft hij twee web si tes (die door an de ren wor den be heerd)
Mes sing maakt geen ge bruik van e-mail of in ter net. Be wust niet, on der
an de re om dat hij ziet aank omen dat in ter net en de elek tro ni ca bin nen niet
al te lange tijd zul len uit val len, zo als ook Ervin
László dat ziet ge beu ren.

Hij be reidt zich lie ver gees te lijk voor en ver za -
melt ken nis op een an de re ma nier. In zijn ge val
be reikt hem op het juis te mo ment re le van te in for -
ma tie. Hij staat in con tact met wat hij noemt zie -
len broers en -zus sen. ‘Er zijn op dit mo ment heel
veel wij ze men sen werk zaam, zo als in onze web -
si te groep. Zij dra gen veel in for ma tie aan waar we
re gel ma tig over leg over heb ben. Op een web si te -
bij eenk omst heb ik eens ge zegd dat ik de kern
van de oer wijs heid tracht te ver bin den met ac tu e -
le ken nis en in for ma tie. Omdat ik het draai boek
van de oer wijs heid beet je bij beet je be gin te be -
grij pen, kan ik wat nu ge beurt be ter in schat ten,
ver kla ren en toe lich ten. Wie in zicht heeft in bij -
voor beeld de oude wijs heids ge schrif ten, gaat in -
zien waar om de ding en nu ge beu ren zo als ze ge -
beu ren. Een enorm sig naal in mijn le ven was Big
Brot her. Ik had al boe ken ge le zen van Orwell
(o.a. 1984) en H.G. Wells en ik be gon heel scherp 
in te zien hoe de de mo ni sche mach ten en krach -
ten ma tri ces be gon nen te ont wik ke len om de
mens on der con tro le te hou den. Als je een maal

de ach ter gron den kent waar om ze dat doen, be grijp je wat de be doe -
ling daar van is.”

Ander half tot maxi maal vijf da gen in het donk er
Mar cel Mes sing wil be slist niet de on heils pro feet zijn waar voor hij nog -
al eens ge hou den wordt. De fei ten lij ken hem ge lijk te ge ven. 

In eer de re in ter views die ik met hem had, wees Mar cel Mes sing er al
op dat 2012 zijn scha du wen voor uit werpt: de tsuna mi’s in Ja pan, de
zwaar ste tornado’s ooit in de VS en re cent aard be ving en in Span je, waar
deze eer der niet voor kwa men. Vol gens Mes sing staan ons in Eu ro pa nog
meer aard be ving en te wach ten. “Als je al leen al kijkt naar de aard be ving -
en van het laat ste jaar, dan blijkt dat er veer tig tot vijf tig pro cent meer
aard be ving en wa ren dan de laat ste vijf tig jaar. Denk aan Ha ïti, waar we
wer den ge con fron teerd met een schaam te lo ze hulp ver le ning of het ge -
brek daar aan. We wor den we reld wijd ge con fron teerd met gro te ver schui -
ving en, waar over bur gers door me dia en po li tiek nau we lijks ge ïnformeerd
wor den. De hui di ge ont wik ke ling en op de pla neet heb ben niet al leen te
ma ken met gro te kli maat ver schui ving en, maar ook met het feit dat onze
pla neet door een fo to neng or del heen trekt. ”De tocht door die fo to neng -
or del zal een gro te trans for ma tie in ons zelf tot ge volg heb ben.

Mar cel Mes sing spreekt ook over de gro te zon ne-erup ties die in de 
ko men de tijd zul len plaats vin den en wijst op de ener ge ti sche ac ti vi teit
van de mag ne tars (4), ge ïmplodeerde neu tro nen ster ren, die een on -
voor stel ba re ener gie vrij ma ken die de mag ne to sfeer van de aar de fun -
da men teel be ïnvloedt en er zelfs door heen kan gaan. “Dit ge beurt al le -
maal vol gens een kos misch plan van wijs heid en in zicht. Als ons zon -
ne stel sel door de fo to neng or del zal trek ken en wij van uit de aar de de
zon dus een tijd je niet zien, zal er, zo als ik al zei, een kor te pe ri o de
van duis ter nis zijn. Maar als bij voor beeld eerst Sa tur nus of Ju pi ter door 
de fo to neng or del trekt, zal er aan de he mel op gro te schaal een soort
Beng aals vuur werk zicht baar wor den en je kunt je voor stel len dat dit
veel angst en pa niek zal ver oor za ken. Men sen die daar op niet zijn
voor be reid of er de spot mee ge dre ven heb ben, zul len toch mede ge -
tui ge zijn van dit ver schijn sel, dat in sym bo len taal in het Boek Open ba -
ring om schre ven wordt als ‘sterren die uit de he mel vallen’. In na tuur -
kun di ge zin gaat het om het ‘oplichten van de ringen’ (aura) van een
pla neet als Sa tur nus of Ju pi ter, wat op een groots vuur werk spek ta kel
lijkt. Dit fe no meen wordt dus ver oor zaakt door de tocht van ons zon ne -
stel sel door een fo to neng or del. Die tocht zal te vens een gro te trans for -
ma tie in die men sen te weeg breng en die op de te rug keer van het oer -
licht zijn voor be reid, in sym bo li sche taal be schre ven in de pa ra bel van
de vijf wij ze en de vijf dwa ze maag den. Op het cru ci a le mo ment dat de
aar de door de fo to neng or del heen gaat en te rug keert in het oer licht,
vindt er een di men sie wis se ling plaats waard oor het licht lichaam, het
wer ke lij ke lichaam van de voor be rei de mens, zich kan ma ni fes te ren en 

de voor be rei de mens ‘in een stip des tijds’ kan ve -
ran de ren. In de taal der sym bo len wordt dit ‘de
we der komst van Christus’ ge noemd, wat ge paard 
gaat met een enor me licht flits van Oost naar
West.”

Mes sing doelt hier niet op een let ter lij ke we -
der komst van bij voor beeld de Mait reya, zo als de
Schot se kunst schil der en eso te ri cus Ben ja min
Cre me dit al ja ren be weert. We lis waar spre ken
alle re li gies van een we der komst (de te rug keer
van een ver los ser of hei land), maar voor Mes sing
gaat het meer om een in ner lijk ont wa ken van de
chris tus kracht, de god de lij ke es sen tie, die bij het
bin neng aan van de aar de in de fo to neng or del ma -
ni fest kan wor den in al die ge nen die een le ven
heb ben ge leid dat op de spi ri tu e le es sen tie is ge -
richt. Hij wil er tij dens ons ge sprek niet al te veel
over zeg gen, maar wijst er nog op dat hij het ook
niet eens is met Ali ce A. Bai ley en wat zij schrijft
in haar boek De we der komst van Chris tus. Ook zij 
gaat uit van een let ter lij ke te rug keer, wat vol gens
hem niet aan sluit op de gnos ti sche over le ve ring -
en, waar in ge we zen wordt op de in ner lij ke Chris -
tus. Chris tus is ín u.
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Mes sing: “Het is Je zus, de Chris tus zelf ge weest die erop wees dat er
in de eind cy clus spra ke zal zijn van vele aard be ving en en over stro -
ming en, van oor lo gen en hong ers nood, van vreem de ver schijn se len in
de lucht, van angst die over al heerst, van men sen die zul len roe pen:
‘De Chris tus is hier, de Chris tus is daar.’ Je zus waar schuw de uit druk -
ke lijk voor val se chris tus sen en wees erop dat Chris tus zich in ons zelf
be vindt. In de gnos tiek wist men al dat ‘de we der komst van de
Christus’ niet let ter lijk moest wor den op ge vat, maar te ma ken heeft
met een di men sie wis se ling die ge paard gaat met een in ten se ‘lichtflits’
aan de he mel. Het gaat dus om heel an de re ge beur te nis sen dan een
let ter lij ke te rug keer van de Chris tus. Het gaat ui tein de lijk om de
boeddha geest, de chris tus kracht, het ko nink rijk van God, dat in ons en
te ge lij ker tijd bui ten ons is. Na een lange pe ri o de, waar in we als ver lo -
ren zo nen en doch ters in de stof ver zonk en wa ren, krij gen we nu de
kans dat de chris tu se ner gie weer in ons zelf ont waakt.”

Wak ker wor den. Niet straks, maar nu
Mar cel Mes sing is er van over tuigd dat de wer ke lij ke bood schap van
Je zus be wust werd ver valst en ver stof fe lijkt. Zo’n twee dui zend jaar ge -
le den kwam er een groot mees ter naar deze pla neet, zo als in alle cy cli
van de tijd gro te mees ters naar de aar de ko men. “Omdat deze mees -
ter op trad in het cru ci aal tijds ge wricht tus sen het Vis sen- en Wa ter -
man tijd perk, we ten de dat in het Wa ter man tijd perk de gro te open ba -
ring en en ont slui e ring en (de Apo ca lyps) zou den plaats vin den, heb ben
de te genk rach ten, waar over in mijn boek veel ge schre ven is, er al les
aan ge daan om zijn ‘blijde boodschap’ (hoe de mens zich kan be vrij -
den uit de ma trix) te gen te hou den, te ver val sen, te ver stof fe lij ken. Ook 
Pet rus speel de daar in een be lang rij ke rol en je ziet dat de Kerk van af
die tijd de man ne lij ke do mi nan tie naar vo ren bracht en dogma’s in stel -
de. Het is een enorm machts in sti tuut ge wor den, waar in de vrouw niet
mee tel de, geen ziel zou heb ben en een mis luk te man werd ge noemd.
Die macht is uit ge mond in in qui si tie, fol te ring en, kruis toch ten, ver vol -
ging van gnos ti ci, mys ti ci en ver maar de the o lo gen die an ders dach ten. 
Veel voor uit gang en we ten schap pe lij ke ont dek king en zijn al dan niet
met grof ge weld in de kiem ge smoord. Als de wer ke lij ke es sen tie van
de woor den van Je zus be gre pen en na ge volgd zou zijn, zou de we reld 
er to taal an ders heb ben uit ge zien. Steeds weer zie je dat het om ge -
keer de van de ver kon di ging van de lief de naar bui ten werd ge bracht.”

Na be stu de ring van tien tal len bron nen, is Mes sing er van over tuigd
dat het machts in sti tuut Kerk, dat ook he mel, hel, va ge vuur en voor ge -
borchte schiep, tot de dag van van daag, puur een in stru ment is ge -
weest om de men sen te con tro le ren. 

Big Brot her in op ti ma for ma! “Ter wijl”, zo zegt hij,“steeds op nieuw
de lief des lijn, de in ner lij ke lijn waar in ge leerd wordt hoe de mens het

licht lichaam (door boeddhis ten het di a man ten voer tuig ge noemd) kan
ver vaar di ge, werd af ge sne den, ver bo den en ka pot ge maakt.
Vrij heid is ons na tuur lijk erf goed
Mar cel Mes sing wordt nog al eens doem denk en ver we ten. Toen ik een
vrien din wees op de in houd van de boe ken van Mes sing zei ze: “Ik wil
het ge woon niet we ten. Je moet je ge woon niet in het kwaad verd ie pen!” 
Deze hou ding leidt er vol gens Mes sing toe dat je on we tend blijft. Het is
vol gens hem im mers onze on we tend heid, die een mo ge lijk kwa lij ker her -
ha ling van Atlan tis in be we ging kan zet ten. “Ik zou dat vroe ger niet zo
heb ben ge zegd, maar ik vind dat de mens ver zaakt aan het mens-zijn,
door zich in een val se vorm van ge luk te wen te len, ook door enk el maar
be zig te zijn met de ei gen ver lich ting, maar in tus sen zijn ve rant woor de -
lijk heid voor de pla neet, na tuur en mi lieu en voor el kaar te ver za ken.
Osho (en ik ci teer hem ook in mijn boek) had het al scherp door: 

‘Maar zelfs al ge ven we jul lie vijf en twin tig jaar, wat gaan jul lie dan
doen om te zor gen dat het men se lijk be wust zijn op een ho ger plan
wordt ge bracht, zo da nig dat we de mon di a le zelf moord die gaat ge -
beu ren kun nen voor ko men? De eni ge ma nier om dat te ver mij den is
een meer me di ta tie ve hou ding in de we reld te breng en. Maar het is
zo’n krank zin ni ge we reld, dat het bij na ong eloof lijk lijkt.’

“We zijn nu vijf en twin tig jaar verd er en 2012 na dert. Osho en an de -
ren za gen en zien dat haar scherp in. Ik denk aan Gregg Bra den (ge o -
loog, com pu ter sys teem ont wer per en au teur), Ru pert Shel dra ke (bi o -
loog) en vele an de ren die ons waar schu wen.”

In zijn boek Wor den Wij Wak ker? zegt Mes sing dat de ko men de
paar jaar ie der van ons tot een keu ze zal moe ten ko men. “Die keu ze
zal al les te ma ken heb ben met het ein de van de vrij heid en de pri va cy
of de re a li sa tie van onze vrij heid, in vol be wust zijn, in vol le kracht. Vrij -
heid is ons na tuur lijk erf goed. Vrij heid is de ma ni fes ta tie van lief de.
Geen goed ko pe vrij heid van ei gen dunk en ei gen wil len, maar vrij heid
die ge bor gen is in de gro te le vens wet ten, in har mo nie en vre de.” 

En in zijn pas ver sche nen boek “Mees ter van de Eind tijd” ge schre -
ven in de geest van Kah lil Gi bran, zegt hij: “Als de Mees ter van de
Eind tijd komt, breekt het ein de van de val se go den aan, van de gods -
dienst die de mens ver ziekt tot in zijn ziel. Wat je al tijd zocht, heeft je
nim mer ver la ten. Waar om zou je bloe men van lief de zoe ken als je er -
bo ven op zit? Spreid zacht je ving ers uit op de pracht i ge bloe men die
hier groei en. Hun kleur rij ke hart jes ver wij zen naar het ene hart van
licht dat over al klopt. Laat je geest mee ne men naar ein de lo ze ver tes.
Jul lie zijn kin de ren van het licht. In jul lie zelf zijn de weg, de waar heid
en het le ven. Dans in de wind en word de wind. Stop met zoe ken, je
bent al ge von den.”

* * *
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2012 – Waar is onze Hollandse nuchterheid?

Rudolf H. Smit

De ach ter grond van bo ven staan de ar ti kel kop is ge ba seerd op ver bij ste ring en op een lich te vorm van wan hoop. Wij Ne der lan ders 
be roe men ons erop dat we zo nuch ter zijn. Waar om, oh waar om dan zijn zo veel men sen in dit land ge gre pen door de 2012-hype?
Ik be grijp daar wer ke lijk niets van! Waard oor ge beurt het steeds weer dat men sen ge gre pen wor den door een “ein de-van-de-we -
reld” ge doe? Be staat er bij die men sen zelf ver nie ti gings nei ging, of zo iets?  Joost mag het we ten.

Zou het er aan kun nen lig gen dat, mede door het slech te ge -
schie de ni son der wijs van de af ge lo pen de cen nia, heel veel
men sen geen his to risch be sef heb ben?  Immers, de ge schie de -
nis leert ons dat er om de ha ver klap voor spel ling en wa ren
over “het ein de der tij den”.  Ik heb wat zit ten gra ven in di ver -
se bron nen en ik vond het vol gen de lijst je:

44 na Chris tus –- Je zus was kort daar voor aan het kruis ge na -
geld, en daar kwam Theu das, een nieu we mes si as. Die nam
400 vol ge ling en mee de woes tijn in om het ein de der tij den af
te wach ten. De Ro mei nen wis ten wel raad met hem en maak -
ten hem een kopje klei ner.

500 – Een prach tig ge tal; dat kon niet goed zijn, dach ten nog al 
wat men sen. Ze ver koch ten al les wat ze had den en wacht ten
het ein de der tij den af. Jam mer voor ze, want er ge beur de niets 
bij zon ders.

989 – Er was een mooie ko meet aan de he mel. Voor veel men -
sen een slecht te ken. God zou  klaar staan voor het fi na le oor -
deel. Ove ri gens ver sche nen er vóór en na die da tum nog vele
en di kwijls heel mooie ko me ten – elke keer weer raak ten men -
sen in angst, maar nooit ge beur de er iets heel ernstigs, laat
staan het ein de van de we reld.

1572 – Een mon nik, Be ne dic tus Are ti us uit Zwit ser land, ging
wat re ke nen met ge tal len in de Bij bel. Wel nu: in 1572 zou het
af ge lo pen zijn. Jam mer voor die Be ne dic tus… we zijn er nog
steeds.

1914 – Een groep chris te nen rond de we reld ge looft na be stu -
de ring van de Bij bel dat het ein de der tij den aan zou bre ken in
dat jaar. Toen dat niet ge beur de, stel den ze de da tum bij naar 

1918 – Toen ze nog steeds leef den, sticht ten ze maar een nieu -
we sek te, de Jehova’s Ge tui gen. Die be staan (sa men met de
we reld) tot van daag de dag en le den gaan van deur tot deur
om te waar schu wen voor het ein de der tij den. (Maar na tuur lijk 
zul len som mi gen zeg gen, dat toen de Eer ste We rel door log uit -
brak – er ei gen lijk ook spra ke was van een ein de der tij den.
Inder daad, maar nu, bij na 100 jaar la ter is de Aar de er nog
steeds, èn met een steeds verd er uit dij en de we reld be vol king.)

1957 – de Jehova’s kon dig den het weer aan: het zal deze keer
echt ge beu ren…

1975 – Ja hoor, daar wa ren we weer! Het zou nu toch heel,
heel, heel echt gaan ge beu ren. Het eni ge wat  we za gen was

een nova aan de ster ren he mel. De kop van het ster ren beeld
zwaan kreeg er ge du ren de een paar maan den een hel der ster re -
tje bij. (zelf ge zien – rhs)

1982 – In dat jaar was er een zo ge naam de “line-up” van de be -
lang rijk ste pla ne ten van ons zon ne stel sel. Som mi ge on ve rant -
woor de lij ke astro lo gen voor spel len de vre se lijk ste ge beur te -
nis sen. Een Aus tra li sche astro loog zei dat Aus tra lië in twee ën
zou wor den ge sple ten zo’n beet je langs de lijn Ade lai de-Dar -
win.  Nog al wat men sen langs deze lijn schrok ken zich een
hoed je en ver koch ten su biet hun huis en ver huis den naar el -
ders. Maar… is Aus tra lië in twee ën ge sple ten?

1994 – Neen toch! De Jehova’s dach ten dat het nu wer ke lijk
ge daan zou zijn met de we reld.

1999 – Het is 7 juli. Vol gens de 16e eeuw se zie ner Nos tra da -
mus zul len er vre se lij ke ding en gaan ge beu ren op die dag…
Niets dus.

1999 – Het is au gus tus. Voor het eerst in vele ja ren een to ta le
zons ver duis te ring bo ven West-Eu ro pa – gaat zelfs vlak on der
ons ei gen Lim burg langs. Weer ve len in angst. Er ge beur de
niets bij zon ders, be hal ve dat het op die dag op veel plaat sen
plens de van de re gen. Dus wel een kor te tijd duis ter nis, maar
geen af ge dek te zon ne schijf te zien.

2000 – De on heils pro fe ten ston den al weer klaar… maar we
zijn er nog!

Waar om toch dat eeu wi ge weg-met-ons-ge loof?

Op zoek naar een nieuwe da tum
En in de loop van deze eer ste tien ja ren van het nieu we mil len -
ni um ging men op zoek naar een nieu we da tum waar op het
ein de zou aan bre ken. Hé, 2012, een mooi ge tal, enne... had den 
de Maya daar niet iets over ge zegd? …. Etc etc etc

Inmid dels is er een mi ni dorp je, Bu gar ach, er gens in het
zui den van Frank rijk dat nu al wordt over spoeld door men sen
die denk en daar vei lig te zijn als vol gend jaar, op 21 de cem -
ber, de gro te klap gaat ko men… De bur ge mees ter van dat dorp 
wordt knet ter van al die nieu we ling en vol gens kran ten be rich -
ten. Geen wonder, denk ik maar.

Is al dit ge doe nou niet vre se lijk ver moei end? Ja maar, zeg -
gen som mi gen nu, kijk toch om je heen, kijk naar de TV-jour -
naals, het is een en al kom mer en kwel met deze we reld. Dus het 
zou wel eens waar kun nen zijn. Wel nu, kom mer en kwel wa ren
en zijn van alle tij den. Elk jaar kent wel zijn on heils pro fe ten.
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Ja maar… het bij bel boek Open ba ring en dan? Wel nu, de
meeste bij bel ge schied kun di gen zijn het er over eens dat die
Jo han nes niet de zelf de was als de schrij ver van het Evang elie
van die naam, maar bo ven dien, dat diens vi si oe nen sloe gen op 
de eer ste eeuw zèlf en dat een en an der te ma ken had met de
Ro mein se kei zer Nero. U weet wel, dat man ne tje dat er een sa -
dis tisch ple zier in had bij wij ze van ver maak chris te nen te la -
ten af ma ken in het Co los seum. Het liefst door wil de die ren,
ge loof ik, in elk ge val op zo wreed mo ge lij ke wij ze.

Krater Chicxulub – inslag gigantische asteroide
Na tuur lijk, er is een kans dat een for se me te o riet in slaat. Want
dat is wèl een feit: zo eens in de zo veel mil joe nen ja ren ont ving
onze aard bol ong enood be zoek van een asteroide, een ding met
een door sne de van enk ele ki lo me ters. Cir ca 65 mil joen jaar ge -
le den werd onze aard bol ge trof fen door een kan jer van naar
schat ting 10 ki lo me ter door sne de, op een plek waar nu het Mid -
den-Ame ri kaan se schie rei land Yu ca tan ligt. Daar heeft men een 
on der zee se in slag kra ter, ge naamd Chic xu lub, ge von den met een 
door sne de van ca 180 ki lo me ters. Het staat vast dat deze in slag
leid de tot een mas sa le uit roei ing van het toen ma li ge aard se 
le ven, waar on der dat van de di no sau ri ërs.

Dat een der ge lij ke in slag we der om kan ge beu ren, is een ze ker -
heid … maar wan neer? Geen idee. Al ja ren lang houdt men de
om ge ving van de aard bol goed in de ga ten, en al dus wor den er 
voort du rend “aard scheer ders” ont dekt. Dat zijn gro te rots blok -
ken die op enk ele tien dui zen den ki lo me ters af stand de aar de
voor bij schie ten. Tien dui zen den ki lo me ters lij ken erg ver,
maar zijn op astro no mi sche schaal ge zien, een grie ze lig kor te
af stand.  De nuch ter heid ge biedt dus te zeg gen dat vroeg of
laat zo’n groot uit ge val len steen op onze aard bol zal neer stor -
ten, met alle ge vol gen van dien. The o re tisch ge zien zou dat
mor gen kun nen zijn, of vol gend jaar 2012, en al weer the o re -
tisch ge zien zou dat zelfs 21-12-2012 kun nen zijn. Maar de
kans dat het ge beurt, is dus zéér, zéér klein. 

Hoe het ook zij, als zo’n ding valt, is het eni ge wat ons dan 
nog te doen staat het naar bo ven stu ren van een schiet ge bed je.
Huis ver ko pen, en op een berg gaan zit ten in Frank rijk of er -
gens an ders op de aard bol, heeft dan geen enk ele zin. Dan is
het echt over en uit… *) Maar nog maals, de kans dat zo iets
ge beurt in onze tijd van le ven is ver waar loos baar klein.

Kor tom, als u van mij een 2012-voor spel ling wilt ho -
ren?  Vóór, op en na 21 de cem ber 2012 ge beurt er niets
bij zon ders. We gaan vro lijk het jaar 2013 in.  

Huh?! O nee toch! Het ong eluks ge tal zit in 2013! … 
Kom op men sen, la ten wij, Hol lan ders die we zijn, as je -

blieft nuch ter blij ven! ||

*) Er wordt wel be weerd dat er plan nen zijn zo’n bin nen stor mend ge -
vaar te te ver pul ve ren door er een of meer ra ket ten voor zien van wa ter -
stof bom men (H-bom men) op af te stu ren. Dat is wens denk en, want
zelfs een se rie for se H-bom men zul len niet in staat zijn zo’n ge vaar te
vol le dig te ver pul ve ren. Er zul len hoog uit wat brok stuk ken af vlie gen
maar die val len dan net zo hard rich ting aard bol met alle vre se lij ke ge -
vol gen van dien. Hoog uit zou een rots blok van die groot te, in dien ruim
van te vo ren ont dekt, door mid del van een of meer H-bom men een zet -
je ge ge ven kun nen wor den waard oor hij uit zijn baan schiet en langs
de Aar de vliegt. Maar ook dat is twij fe lach tig.
Ve lik ovsky - Nog een op mer king over een be we ring van Ve lik ovsky,
die door Aat de Kwant in zijn co lumn wordt aang ehaald, na me lijk dat
de pla neet Ve nus enk ele dui zen den ja ren ge le den als een ko meet
langs onze Aar de raas de, al dus gro te ram pen ver oor za kend. Dit is fa li -
kan te on zin. Ve nus is bij na zo groot als onze aard bol, en be vindt zich
in een zeer sta bie le, vrij wel ron de baan om de zon. Zo iets kan al leen
maar tot stand zijn ge ko men na een pe ri o de van mil jar den ja ren. Net
als de Aar de is Ve nus een sta bie le en ti teit van ons zon ne stel sel.

Ru dolf Smit is de op ma ker van Ref lec tie - Astro no mie (ster renk un de)
heeft sinds zijn jeugd zijn die pe in te res se.
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Deze Chicxulub krater ligt grotendeels onder de zeespiegel,
dus via moderne scanmethoden heeft men de ringvormige

structuur toch goed zichtbaar kunnen maken.

Een impressie van de asteroide-inslag zo'n 65 miljoen jaren
geleden. Nu staat de Tyrannosaurus Rex nog toe te kijken. 

Korte tijd later zal hij worden weggevaagd.

Een impressie van een asteroide-inslag op Aarde, als van 65
miljoen jaren geleden, gezien vanuit de ruimte



Hazrat Djalallu’ddin Rumi

Ook hij gaat ons voor naar ‘2012’
Ra chel Sonius

(IIlu stra tie van een mi ni a tuur uit een Iraan se agen da)

De krui er rent op de zwa re last af en neemt haar van an de ren
over, om dat hij weet dat las ten de ba sis zijn voor ge ma ken bit -
te re ding en de voor bo de zijn van ge luk. Zie de krui ers kib be -
len om het vracht je! Zo gaan zij te werk die de waar heid zien.
(Mas na vi II, 1834 – 1937)

Vluchten of vertrekken ?
Het is niet een vou dig om 2012 te kop pe len aan een ar ti kel
over Rumi (1207 – 1273), met daar in op ge no men een boe kre -
cen sie over de uit de be roem de Mas na vi ge se lec teer de die ren -
ver ha len, of toch wel? Want ook in zijn tijd mi greer den men -
sen, op de vlucht voor slech te ko ning en, op de vlucht voor
ver nie ti ging en van hele ge bie den. Ie der een kent vast nog wel
uit de ge schie de nis de ver ha len van de plun de ring en van de
Mong olen, on der lei ding van Tjing is Chaan, wat Gro te Lei der
be te kent, een aang eno men ti tel (ca.1162 tot 1227) ; zijn ei gen
naam was Temüjin. In de pe ri o de van 1218 tot 1224 ver overde 

hij Tur kes tan, Tran soxa nië en viel hij Per zië en Oost-Eu ro pa
bin nen. Hij moord de hele be vol king en uit, met vee sta pel en al,
ver nie tig de al hun be zit ting en, waard oor ook veel van de in boe -
ken op ge te ken de (in ner lij ke) ken nis ver lo ren ging. Denk en we
aan Heer sers, die het soms op een ak koord je met Temüjin gooi -
den, om vij an di ge vol ken aan te val len, maar die ui tein de lijk
zelf ook in han den vie len van deze rücksicht slo se heer ser. En zo 
ge beur de het, dat de va der van Djalallu’ddin be sloot, Balkh te
ver la ten. En niet te ver trou wen op de woor den van een toen ma -
lig heer ser dat het zo’n vaart niet zou lo pen. Djalallu’dins va der
was een be kend le raar en ge leer de, die het ver stond de men sen
en zijn leer ling en in de ma dres se (re li gieu ze scho len) te be zie len 
met het vuur van de lief de voor God. Hij was een recht vaar dig
en ernstig man, die zijn le ven ba seer de op de Ko ran en de Sun -
nah. De Sun nah, waar in uit spra ken van de pro feet Mo ham mad,
die veel van wat er in de Ko ran stond, kon verd ui de lij ken. 
De fa mi lie ver trok om streeks 1210 uit Balkh, ge le gen in het hui -
di ge noord wes ten van Afgha nis tan, met ‘bestemming onbe -
kend’. De reis ging over Nis ha pur, waar een ont moe ting plaats -
vond met een an de re groot vorst van de mys tiek, Farudd’din
Attar. De over le ve ring ver telt dat Attar zeer on der de in druk
was van Djallau’ddin, ge tui ge Attars uit spraak: “Wat een ver ba -
zing wek kend ge zicht! Daar gaat een ri vier (de va der,red.) die
een im men se oce aan (Djallallu’ddin, red.) met zich voort sleept”
en “Deze zoon van jou is voor be stemd om vuur in vele har ten
van de we reld te ont ste ken”.

Voort ging het, naar Bag dad, waar zij wer den ont haald door
Sheik Shehabe’ddin Sührewar di, een van Bag dads be roemd ste
ge leer den. Daar be reik te hen het nieuws dat Balkh in han den
van de Mong olen was ge val len. Djalallu’ddins va der voor zag
ook de val van Bag dad en waar schuw de de Sheik voor de komst 
van de Mong olen. Toen trok hij met zijn klei ne ka ra vaan verd er
naar Mek ka voor een pel gri ma ge, dan naar Me di na al waar zij de 
graf tom be van de Pro feet Mo ham mad be zoch ten.

Op naar Je ru za lem. En van Je ru za lem naar Da mas cus. En
daar kreeg Djalallu’ddins va der een open ba ring dat zij moes -
ten ver trek ken naar Anat olië, om zich daar te ves ti gen. Inmid -
dels was ook Bag dad in han den van Temüjin ge val len. Zo
kwam het dat de fa mi lie van Djalall’uddin zich ves tig de in het
hui di ge Ka ra man (des tijds La ren de, in de na bij heid van Ko -
nia). Er werd een ma dres se voor de va der van Djalallu’ddin
ge bouwd en de jong en volg de daar zijn va ders on der rich ting -
en; hij stu deer de dag en nacht. De faam van zijn va der ver -
spreid de zich in die ja ren naar Ko nia, van waar uit een
uitnodiging kwam van Sultan Allaeddin Keykubad. 

Ko nia was in die tijd een stad waar soe fies, ge leer den en
re li gieu zen uit al ler lei tra di ties sa men kwa men. Ie mand van
aan zien kon ze ker een uit no di ging ver wach ten. Opnieuw on -
der nam men de reis, maar nu om zich voor goed in Konia te
vestigen.

24

Ref lec tie 8(3) najaar 2011



Niets nieuws onder de zon
Ook van daag de dag zijn vele men sen op de vlucht voor hard -
vocht i ge re gi mes, voor oor logs drei ging, of ‘gewoon’ om hun
lege maag te vul len. Maar al te vaak wor den vele lan den op dit 
mo ment ge teis terd door na tuur ram pen, gro te droog te of
tsunami’s. De we reld is op drift ge raakt. De ene schok ken de
ge beur te nis na de an de re vol trekt zich, ook in het Wes ten. Er
is on rust en on vre de en er wordt naar stig ge zocht naar snel le
oplos sing en om het tij te ke ren. Maar zo als al tijd wordt er in
de ramp spoed een nieuw in zicht ge bo ren. Dat was zo, vroe ger, 
en dat is nog zo. Kon den we maar al le maal de een heid, die aan 
ons hele be staan ten grond slag ligt, zien, er va ren. Kon den we
maar al le maal de wis sel wer king en ont dek ken. Kon den we
maar al le maal be grij pen dat wat ooit in het ver le den is ge -
beurd, wel licht van daag zijn weer slag vindt, en daar le ring uit
trek ken. Kon den we maar al le maal be grij pen dat juist lief de -
vol le dienst ver le ning een oplos sing kan zijn voor de hui di ge
toe stan den in de we reld.

Maar …er zijn ‘tegenbewegingen’ aan de gang. We zien
te ke nen er van im mers in ons zelf en an de ren; te ke nen van een
die per be wust zijn. We zijn op zoek naar onze ei gen (in ner lij -
ke) sta bi li teit in een ve ran de ren de we reld. We zijn meer op
zoek naar de be te ke nis sen van de ver schijn se len. We zoe ken
naar een ide aal om voor te le ven, en po gen te be grij pen wat
‘mens zijn’ ei gen lijk be te kent. We zijn op zoek, hoe veel moei -
te dat ons ook kos ten mag, naar een een heids be le ving. We po -
gen de af grond tus sen Schep per en schep sel te over brug gen
door Hem te zoe ken in ons zelf.

De laat ste woor den van Djalallu’ddins va der wa ren:

“ Streef er naar om een pa gi na van het boek van het hart in 
het ge heu gen te pren ten, zo dat de be te ke nis er van met je ziel
tot de eeu wig heid er mee over een stemt. Na de dood zal al leen
lief de je bij de hand ne men.” 

De kin der tijd van Djalallu’ddin in Balkh was er een van het lui -
ste ren naar hym nen van ou de re der wis hen, van lui ste ren en bij -
wo nen van de on der wij zing en van zijn va der, en tij dens hun
tocht naar Ko nia raak te de jong en be kend met de be roem de ge -
leer den en soe fies van die tijd. En hij ge loof de, na de dood van
zijn va der die daar be gra ven ligt, dat hij in Ko nia moest blij ven
en noem de de stad “De stad van de met ge zel len van God”.

Met zijn vrouw en kin de ren be woon de hij enk ele cel len in
de ma dres se; en de stu den ten en vol ge ling en van zijn va der
ver za mel den zich rond om hem, hoe wel hij zelf niet echt ge -
loof de in staat te zijn z’n va der op te vol gen. Tot het nieuws
hem be reik te dat ‘een nieu we zon van verlichting’ Anat olië
had be reikt. Deze ‘Zon’ be zocht hem en ‘bescheen’ hem en zo 
werd Djalallu’ddin vol ge ling in plaats van Sheik. 

De naam van de nieuw ko mer was Shams-i-Ta briz.

De ‘Godmens’ Shams-i-Tabriz
Alles wat Djalallu’ddin had ge leerd en aan ken nis en in zicht
had ver gaard, scheen te ver gaan in de na bij heid van Shams die 
on voor waar de lij ke ge hoor zaam heid eis te. Hij ver gat zijn leer -
ling en, hij ver gat zijn rus ti ge, ge or den de en ze ke re be staan, hij 
ver gat zijn vrouw en kin de ren, hij ver gat de plich ten die hij
had in de ge meen schap, en trok zich met Shams te rug op on -
her berg za me plaat sen waar hij niet ge stoord kon wor den.

“De op per ste Mo narch had de deu ren ste vig toe ge gren deld.
He den is Hij in de deu ro pe ning ver sche nen, ge huld in het ge -
waad van ster ve ling en”. (Rumi)

Maar Shams had zich vij an den ge maakt. Hij was au to ri tair
en zelf be wust, boe zem de ont zag in, en men was bang voor
zijn bij ten de spot. En de leer ling en van Djalallu’ddin ver ga ten
hun mees ter niet, en ging en na de no di ge be le di ging en en
spot ter nij aan het adres van Shams ui tein de lijk over tot ge -
weld. Shams vlucht te, maar Djalallu’ddin haal de hem te rug
naar Ko nia. Opníeuw vlucht te Shams, naar Da mas cus… een
wan ho pi ge Djalallu’ddin ach ter la tend. In deze wan hoop, uit
en door dit verd riet en deze pijn van ge mis, ont stond ‘de
stroom der poëzie’, hij speel de zijn mu ziek met ong eken de
wee moed en ver lang en, en zijn ge dich ten wekten een gevoel
van onbeschrijfelijke schoonheid op.

Voor Djalallu’ddin was Shams de God mens. Hij schrijft:
‘De God mens is dronk en zon der wijn, de God mens is ver -

za digd zon der vlees,
de God mens is ver bijs terd en ont zind, de God mens heeft

noch voed sel, noch slaap,
de God mens is een vorst in der vish kleed, de God mens is

een schat in bouw val len,
de God mens re gent pa re len zon der wol ken, de God mens

straalt de glans van hon derd ma nen uit,
de God mens schijnt het fel le zon licht dood, de God mens

wan delt in der waar heid licht,
de God mens put geen wijs heid uit de boe ken, de God mens

kent noch boos, noch goed;
ge loof is hem ge lijk aan ong eloof,
de God mens is het donk ere niets ont ko men, de God mens

schrijdt met vors te lijk ge volg,
toch leeft er geen, ver bor gen als hij, Sham si Din.
Het doel des le vens is : “de God mens vin den”.

Shams-i-Ta briz keer de nog éénmaal te rug. Opge haald door
Djalallu’ddins zoon. Enke le we ken la ter werd hij op ge weld da -
di ge wij ze om het le ven ge bracht. Door wie blijft in ne ve len ge -
huld. Shams-i-Ta briz was voor Djalallu’ddin de god de lij ke Ge -
lief de, het Ene We zen, naar wie hij met hart en ziel he vig bleef
ver lang en. Ui tein de lijk vond hij Shams in zijn ei gen hart.

Tot de Ene: vroeger, nu, 
in 2012 en tot in de Eeuwigheid.
Het soe fis me kent be paal de oe fe ning en die een mens hel pen
dich ter bij de Ene te ge ra ken. En Hazrat Inay at Khan gaf de
we reld een ge bed, Saum, dat ein digt met:

“Trek ons na der tot u, ie der ogen blik van ons le ven, tot
zich in ons weer spie ge len moge, Uw ge na de, Uw heer lijk heid,
Uw wijs heid, Uw vreug de en Uw vre de”.

In de Vrij-Kat ho lie ke kerk zegt de pries ter na de com mu -
nie-uit rei king:

”Onder aard se slui er zijn wij nu in mys tie ke ge meen schap
ver bon den met onze Heer Chris tus. Wel dra zul len wij Hem
met ong eslui erd ge laat aan schou wen en, ons ver heu gend in
Zijn Heer lijk heid, naar Zijn beeld en ge lij ke nis wor den ve ran -
derd. Dan zul len Zijn dis ci pe len in gro te vreug de wor den ge -
bracht voor het glo rie rij ke Aang ezicht van Zijn Va der”. 

Die tekst en het Post com mu nio: ‘…ver kwikt zijn door Uw
he mel se ga ven…’ en ‘…uw ge na de zo in onze har ten zij ge -
grift, dat zij zich in al onze han de ling en open ba re… door
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Chris tus onze Heer’, geeft schit te rend weer wat één van de be -
doe ling en van deze Dienst kan zijn…de Ene, God, Zijn Zoon
en de Hei li ge Geest in ons hart te weer spie ge len, zo dat wij op
onze beurt dit de we reld in kun nen breng en met onze han de -
ling en. En on der han de ling en kan on der meer wor den ver -
staan: het doen, het denk en, het her in ne ren van de Schep per
en zijn Met ge zel len, het dank en in ge bed, al leen of met el kaar, 
Chris tus Je zus po gen na te vol gen, De God mens te vin den…,
in onsZelf via ons ei gen pad, onze ei gen af stem ming, onze ei -
gen vi bra tie.

Interpretaties plaatsen in hun tijd !
“Wan neer gij u hebt openg esteld voor Zijn licht, o be min de;
wan neer gij dat wat ver slui erd was zon der slui er hebt ge zien;
dan zult gij als een ster Zijn he mel baan door lo pen.
(Djalallu’ddin Rumi)

Zo als ge zegd, be le ven wij roe ri ge tij den, en krij gen veel
doem ge dach ten over ons uit ge go ten. Er wordt ge spro ken over
de ‘achterblijvers’ die niet mee gaan naar de vijf de di men sie,
maar op nieuw, ‘later’ een kans zul len krij gen. Men sen zeg gen
al vast hun ba nen op, ver hui zen naar be te re oor den, of slui ten
zich aan bij groe pe ring en die zeg gen dat zij daard oor ge red
zul len wor den. Maar was het niet Je zus Chris tus, die zei: “Zie, 
ik maak al les nieuw”? Heeft Hij niet een plaats be reid in het
huis van Zijn Va der? Voor ie der een? We heb ben in mid dels
toch wel zo veel be gre pen van de Lief de, dat zij wordt uit ge go -
ten over al len en ie der een? Als wij in ver trou wen Le ven, (en
dan Le ven met hoofd let ter), kun nen wij be ter een hel pen de
hand gaan bie den, waar no dig….klei ne oa ses van rust zijn,
…voor ons zelf en voor de om ge ving…het Le ven ein digt im -
mers niet? Toe ge ge ven, het is niet een vou dig, de we reld van -
daag te over zien, maar dat neemt niet weg dat in elk mens de
drang en de mo ge lijk heid be staan een be te re we reld te schep -
pen, naar zijn ei gen ver mo gen, naar zijn ei gen stand punt. En
het ‘nader ko men tot…’ is van een ong eken de hulp daar bij.
La ten we ruim te ma ken in ons hart, voor onze Schep per, die
ons het Uni ver sum waar in wij le ven schonk om ken nis te ne -
men van zijn We zen, voor onze me de men sen, voor onze die -
ren, voor de na tuur en moe der aar de, door de God mens in ons
hart, als een Zon, toe te la ten. La ten we stand vas tig zijn, wel ke 
ca la mi teit ons ook moge over ko men, als per soon of als ge heel, 
zo dat de ca la mi teit ons niet over spoelt, maar juist de stralen
van de Godmens in ons, en buiten ons, ons moge
omvatten…en we een baken blijven, op de baren van de
woelige zee van de tijd.

“Mijn ge dach ten heb ik in de aar de van je geest ge zaaid, mijn
lief de is je hart bin neng edrong en, mijn woord heb ik in je
mond ge legd, mijn licht heeft je hele we zen ver licht, mijn werk 
heb jou in han den ge ge ven”. 
(Hazrat Pir-o-Murs hid Inay at Khan).

“Je zus zei: Zie de le ven de wan neer je leeft, op dat je niet dood -
gaat, en hem zoekt te zien en hem niet zien kunt”. 
(Tho mas-evang elie, lo gi on 59)

“Ie mand met een leeg en zui ver hart weer spie gelt beel den van
de Onzicht ba re.
Hij wordt in tu ïtief en kent onze diep ste ge dach ten, want ‘de
ge lo vi gen zijn een spie gel voor elkaar’ “. (Djalallu’ddin
Rumi, Mas na vi I, 3144-3145)

(Rumi) ver kre gen van 
W. van der Zwan

De Masnavi van Rumi 
Ook wel ‘de klei ne Koran’ ge noemd.
Deze van oor sprong Per zi sche dich ter en mys ti cus schreef de
Mas na vi, een leer dicht, dat zes boe ken en meer dan 25.000
vers re gels be vat.

Ci taat van Sip ko den Boer van Tres hold:
”Het in ner lijk pad waar op Me vla na (Turks voor ‘onze

meester’) ons wijst, is een weg die door het hart gaat. Rumi
heeft als mys tiek dich ter op ge ïnspireerde wij ze ge bruik ge -
maakt van het woord om zeer die pe, mys tie ke wijs he den uit de
is la mi ti sche tra di tie over te breng en. Toch kwam hij tel kens
weer uit bij het ge voel dat woor den slechts stof zijn op de spie -
gel van de ‘ervaring’. In deze we reld is het zaak het hart te
zui ve ren, te po lijs ten en ui tein de lijk te ver vol ma ken als een
spie gel waar in Gods kwa li tei ten zich weer spie ge len”. De trai -
ning van de Me vle vi-der wis jen (en ook an de re soe fie-or den.
-red.) be staat daar om uit het on der wij zen en lou te ren van het
hart. Het ech te we ten kómt im mers uit het hart. We heb ben het 
dan niet over het bloed pom pen de or gaan of een vaag beeld,
maar over een bij zon de re kwa li teit van de ziel, de kern van de
psyche, de drem pel tus sen ego en geest, de plaats voor in ner -
lij ke open ba ring en”.

Rumi: “ De leeuw die ging ja gen … 
en an de re die ren ver ha len” 
Ver za meld en na ver teld door Wim van 
der Zwan. Uit ge ve rij Alta mi ra 2011.

Wim van der Zwan mag zich met recht een
Ru mi ken ner noe men. Uit de Mas na vi ( nog
even her haald: 6 de len met meer dan 25.000
vers re gels) se lec teer de hij de mooi ste die ren -
ver ha len. Dat gaat niet zo maar. Het vraagt
lief de en open stel ling, in le ving en ‘lees-
ervaring’, le zen met het in ner lij ke oog, al vo -
rens ie mand tot een keu ze ko men kan. La ten 
we er van uit gaan dat het een per soon lij ke

keu ze is, dan nog zal Wim van der Zwan zich ter de ge heb ben verd iept
in de weer ga ve van de in ner lij ke rijk dom van deze ver ha len, die im -
mers voor ons, le zers, is be doeld?

Op hel de re wij ze be schrijft hij in de in lei ding de wer king van die -
ren ver ha len, vol gens Rumi, op ons men sen. “Net als dro men kun nen
ver ha len slui ers oplich ten van de pro ble men waar mee je wor stelt, je
een flits van in zicht bie den…” en “Door in zich ten en ad vie zen te ver -
pak ken, voor komt de ver ha len ver tel ler dat de toe hoor der met een in de
verd edi ging gaat…” Wim van der Zwan noemt dan ook de die ren ver ha -
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len van Rumi ‘zachte heelmeesters’. Een an de re re den voor deze die -
ren ver ha len is Rumi’s vi sie op de mens. “Voor hem zijn wij men sen
half eng el, half dier en is het onze taak in het le ven he le maal mens te
wor den en de ezel in ons zelf te be dwing en”. Kwam Mees ter Je zus ook 
niet op een ezel door de poor ten van Je ru za lem? Een vol le dig mens
over stijgt het ni veau van de eng elen. Zij ver eren ‘slechts’, ter wijl wij de
keu ze heb ben, de vrije wil.

“De eng el wordt ge red door ken nis,
het dier door on we tend heid.

Tus sen deze twee wor ste len de men sen op aar de”.

Be lang rij ke thema’s die in de Mas na vi voor ko men, wor den be spro ken;
Van der Zwan be schrijft de leer mees ter Rumi en de be te ke nis van de
Islam voor hem. Hij ver telt over het le ven en het werk van Rumi, als -
ook de moei lijk he den waar op hij, als ver ta ler, stuit te bij de ver ta ling in
het Ne der lands.

Al is dit boek niet in kwa trijn ver taald, waar in de Mas na vi wel ge -
schre ven is, door de woor den heen vin den we Rumi’s adem: zijn ein -
de lo ze lief de voor de Ene en zijn Schep ping, zijn me de do gen, zijn in -
zicht en feil lo ze in tu ïtie; en oplos sing en voor een mens in (gees te lij ke)
nood. Was Shams-i-Ta briz de God mens die zijn hart be scheen en in
vuur en vlam zet te, zo is Rumi zelf die Zon ge wor den.

Van har te no digt uw re cen sen te u uit ken nis te ne men van de we -
reld van Rumi, en u te spie ge len, met be hulp van dit uit eer bied en lief -
de voor Rumi sa meng estel de boek. 

De il lu stra ties van de die ren door Sas kia van Gel de ren bij de ver -
ha len in dit boek zijn zeer tref fend en ver ma ke lijk. De ver ha len, in ei -
gen tijds Ne der lands én de af beel ding en, die sa men het we zen van het
boek en de be doel ding er van weer spie ge len , staan m.i. borg voor ont -
span nen mo men ten van verd ie ping.

Achter in het boek treft u een nog toe lich ting bij de ver ha len aan en een 
li te ra tuur lijst.

Over de schrij ver en sa men stel ler.
Wim van der Zwan is mu si cus, au teur en dans le raar. Hij pu bli ceer de
o.a. ‘Rumi’, ‘Wijs mij het pad’, ‘Wijn en Rozen’, waar over eer der in dit
tijd schrift een boek be spre king is ver sche nen, en een bun del met ver -
ha len van de wij ze dwaas Nas roed din.
Eer der pu bli ceer de hij een bun del die ren ver ha len met de ti tel ‘Hoe de
apen Boeddha ver eer den”. Ook is hij me de we ker aan ver schil len de
tijd schrif ten. Al tien tal len ja ren laat hij zich in spi re ren door het soe fis me 
van Oost en West. 

Ten slotte
Wel licht wordt “2012” wel een van de meest ver lich te stap pen 
op ons pad. Ook Tjing is Chaan werd, naar ver luidt, ui tein de -
lijk ge gre pen door de schoon heid van ‘De over ga ve aan God’.
“Bij God is alle Ding”. 

Bronnen:
Me vla na and the whir ling der vis hes – Mehmet Önder
Djalalu’ddin Rumi – R. Van Bra kel Buys. Web si te: Tres hold So cie ty en
Me vle vi Orde/Roe mi kring – Sip ko den Boer

Rachel So ni us, al taar die naar in de V.K.kerk ge meen te “Chris tus Pan -
to cra tor” te Raal te; te vens ing ewij de in de Soe fi-orde.
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De koe op het groene eiland

We kunnen in ‘de hype 2012’ daarom vooral beter een
verschijnsel zien van een breed gedragen besef, dat

ons bewustzijn, onze geest, een verruiming nodig heeft
om de Broederschap der Mensheid een nieuwe impuls

te geven. En daarmee het besef van een
Vader-Moederschap Gods in onze Kosmos. Wat

ondergang? Vernieuwing! Verfrissing, misschien dan
eventueel juist door allerlei soorten mal aise. Maar dat
laatste is doemdenken, vooral gebruikt door “geesten” 

die ons in hun kring willen trekken. “Maar bittere
dingen zijn voorboden van geluk”, (Rumi).

Kind van de aarde

Levend op aarde
In liefde geboren- 

sla ik grote kruisen van licht
in mijn dromen om je heen,

als wilde ik al kwaad voorkomen.

Ik denk mijn armen langer en langer,
Trek beschermende cirkels

Rek me in liefde uit,
Van hier naar de Noordpool,

Van Ti bet naar Amerika, waarheen ik
ook in gedachten ga

Alles, alles valt uiteen- 
Ik weet en sta ook niet alleen

Mens verhardt niet,
De aarde draagt een hete zon vanbinnen

Net als hij jij, een gouden hart.
De aarde wil ook jou beminnen.

Alison. K. Altes

Uit bundel aquarellen en gedichten 



Vijf aandachtsgebieden voor spiritualiteit en religie
X Gert Jan van der Steen

Sa men vat ting
Bin nen de VKK in Ne der land is de af ge lo pen ja ren een vijf tal aan -
dachts ge bie den ge for mu leerd. Zij wer den gaan de weg ge bruikt voor
het or de nen van in zich ten en ac ti vi tei ten. Dit ar ti kel be schrijft hoe de
aan dachts ge bie den tot stand zijn ge ko men, hoe zij ge bruikt wor den en 
hoe zij aang ewend kun nen wor den voor onze ei gen ont wik ke ling.

Ve ran de ren de si tu a ties in spi ri tu a li teit en re li gie 
We le ven in een tijd met een nieuw spi ri tu eel elan, met toe ne men de
aan dacht voor zing eving, spi ri tu e le groei en in te gra tie. Ver ge le ken met 
vroe ger is er meer aan dacht voor ont wik ke ling van het be wust zijn en
voor het Vrou we lijk Aspect. Erva ring en uit wis se ling daar van wordt be -
lang rij ker ge von den dan the o rie. Na tuur en eco lo gie krij gen wel ver -
dien de aan dacht.

 Er is meer be hoef te aan groeps werk, men on der gaat meer en
meer de lus ten en las ten van de mon di a le ge meen schap. Vrij heid van
denk en wordt als nor maal ge von den. Van uit een le ven ge richt op de
toe komst gaat men naar het “le ven in het Nu”. Ri tu e len krij gen meer
be lang stel ling, even als sa men wer king met de eng elen we reld; ri tu e len
wor den va ker om ge ven met spi ri tu e le ac ti vi tei ten. De be lang stel ling
voor open ba rings gods dien sten neemt af, maar na tuur lij ke re li gie blijft
of lijkt zelfs te groei en.Door in ter net wordt veel meer in for ma tie toe -
gank elijk; ons blik veld kan meer gaan om vat ten en ge de tail leer der
worden.

Ook in VKK
Ook bin nen de Vrij-Kat ho lie ke Kerk in Ne der land (VKK) is er een be -
schei den roep om ve ran de ring en ver nieu wing.De VKK was al tijd al
sterk in eso te ri sche ach ter gron den van re li gie. Nu is er toe ne men de
aan dacht voor in ner lij ke ont wik ke ling, nieu we spi ri tu a li teit, mys tiek en
gnos tiek. Bin nen de VKK werd ie der al vrij ge la ten in de ei gen ont wik -
ke lings weg en het ei gen denk en. Er komt nu meer vraag naar (ge za -
men lij ke) me di ta tie. Ook wordt meer aan dacht ge vraagd voor het le -
ven, voor meer ge meen schaps zin, ge meen schap pe lij ke vor men van
re li gieu ze be le ving, meer uit wis se ling en meer com mu ni ca tie met de
maat schap pij.

Ten aan zien van de li tur gie vraagt men om kor te re dien sten, meer
aan dacht voor het vrou we lijk as pect, verd ie ping van de be le ving van
de Hei li ge Mis en af fir ma tie ve vor men. Dit mede in re la tie met in ner lij -
ke er va ring, het le ven en wijs heid.

Ver wer kings pro ces in VKK
Op ver schil len de ma nie ren is bin nen de VKK ge pro beerd om de dis -
cus sie over ve ran de ring en ver nieu wing te ka na li se ren. In het pro ject
“De Tem pel grond ves ten” en op kerk cong res sen wer den ver schil len de
thema’s uit ge werkt. In het pro ject “Mis sie en Vi sie” wer den de uit -
gangs pun ten en doe len van de VKK ge for mu leerd, met ac tie pun ten
die verd er aan dacht moe ten krij gen. De Mis sie en Vi sie is het eer ste
do cu ment waar in de vijf aan dachts ge bie den wor den ge noemd en ge -
bruikt. Hier volgt een aan tal on derd elen uit de Mis sie en Vi sie die voor
het ver volg van be lang zijn.

Mis sie:
- De VKK steunt de mens op het pad van gees te lij ke groei naar vol -
maakt heid en stelt de in ner lij ke ont plooi ing cen traal, om daar mee het
Chris tus be wust zijn on der de mens heid te laten groeien.

Vi sie: 
– Het ver bin den en in te gre ren van de as pec ten: God de lij ke Wijs heid, 
in ner lij ke ont plooi ing, li tur gisch ce re mo ni ële vie ring, de ge meen schap
en het le ven zelf;
– Het ge brui ken van be na de ring en op, on der an de re, the o so fisch,
gnos tisch, mys tiek, spi ri tu eel en eso te risch ge bied. De VKK werpt
daar mee een ei gen licht op het Chris ten dom;

Het ver staan van het le ven be vor de ren:
– het be wust ma ken van het me de schep per zijn van de mens.

Doe len:
– Inte gra tie van re li gie met ei gen tijd se spi ri tu e le be na de ring en.

Nut van een ka der
Gaan de weg het ver wer kings pro ces bleek het nut tig om een ka der te
heb ben waar in alle on der wer pen kun nen wor den ge plaatst en ge ïnte -
greerd, voor het leg gen van ver ban den en het verd ui de lij ken van te gen -
stel ling en. Een der ge lijk ka der moet aan een aan tal ei sen vol doen. Het
ka der moet waar de vrij zijn, dat wil zeg gen dat het in neu tra le ter men
wordt ge for mu leerd. Het moet een vou dig te be grij pen zijn, met een mi ni -
mum aan tal fac to ren die niet in el kaar kun nen wor den uit ge drukt. Het
moet ook plaats bie den voor ont wik ke ling en groei en nieu we in zich ten
kun nen la ten ont staan. Ver der moe ten men sen het zelf kun nen uit brei -
den met ei gen on der wer pen en ide aal beel den kun nen plaat sen. Ander -
zijds moet het ka der ook aan slui ten bij we ten schap pe lij ke in de ling en.

Be staan de ka ders
Waar vind je nu een ge schikt ka der? De laat ste twin tig jaar heb ben een
aan tal gro te over zichts wer ken op ge le verd ten aan zien van spi ri tu a li teit,
mys tiek en ont wik ke lings psycho lo gie. De in de ling van die wer ken geeft
een be paald hou vast. Zo zijn er in Ne der land ver sche nen: “Ency clo pe die 
van de Mys tiek, fun da men ten, tra di ties, per spec tie ven” (1) en “Spi ri tu a li -
teit, vor men, grond sla gen, met ho den” door Kees Waaijman (2). Ver der
heeft Ken Wil ber in de Ver enig de Sta ten veel werk ver zet om tot een al -
les om vat tend sys teem te ko men voor de be schrij ving van ont wik ke ling
en spi ri tu a li teit (3). Ui tein de lijk is bin nen de VKK ge ko zen voor een com -
bi na tie van de idee ën van Waaijman en Wil ber.

Waaijman was hoog le raar Spi ri tu a li teit aan de Rad bout Uni ver si -
teit. In zijn be schrij ving en van spi ri tu a li teit maakt hij vaak ge bruik van
de drie de ling: na tuur lijk, men se lijk en god de lijk le ven. Hij maakt een
dui de lij ke ver bin ding tus sen mys tiek en spi ri tu a li teit. Hij richt zich op
alle gods dien sten maar ont leent zijn voor beel den voor al aan de Chris -
te lij ke tra di tie.

Ken Wil ber is van huis uit in for ma ti cus, maar ver breed de zijn we -
ten schap pe lij ke aan dacht tot psycho lo gie, fi lo so fie en re li gie, daar van
voor al oos ter se vor men. Hij ver wel komt het new-age denk en maar ful -
mi neert te gen de op per vlak kig heid daar van. Cen traal staat bij hem de
ont dek king dat veel denk- en ont wik kel sys te men op el kaar af te beel -
den zijn, maar dat er twee fun da men te le on der schei ding en zijn die
moei lijk over brug baar zijn: die tus sen sub jec tief en ob jec tief en die tus -
sen “ik” en “wij”. Te za men vor men deze on der schei ding en vier kwa -
dran ten waar in Wil ber alle ui tings vor men van ont wik ke ling weet te
plaat sen. De vier kwa dran ten kun nen nog wor den te rug ge bracht tot de
ont hut send sim pe le trits “ik”, “wij” en “het”, de grond slag van elke taal -
gram ma ti ca.  Fig.1 geeft de vier kwa dran ten aan. Het is on be lang rijk in 
wel ke volg or de de rij en en ko lom men ge plaatst zijn.

Subjectief Objectief ("Het")

"Ik" I II

"Wij" III IV

Fig. 1 – vier kwa dran ten

Een es sen ti ële con sta te ring van Wil ber is, dat op elk mo ment en over al 
deze kwa dran ten aan we zig zijn, maar dat ons ob jec tie ve be wust zijn
zich al tijd maar met één kan be zig hou den. Je kunt niet al tijd sub jec tief
be zig zijn, en ook niet al tijd ob jec tief. Je kunt ook niet al tijd met je zelf
be zig zijn, maar ook niet al tijd met de an der(en). Het is de af wis se ling
die ons verd er brengt. Je kunt dat vi su a li se ren als een spi raal be we ging 
die door alle kwa dran ten heen gaat en lang zaam om hoog stijgt.

Fig. 2, Spi raals ge wij ze ont -
wik ke ling door ver bre ding,
verd ie ping en ver bin ding
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Ook tijd ge no ten van Wil ber heb ben ka ders ont wor pen om fa sen van
psycho lo gi sche, so ci o lo gi sche en spi ri tu e le ont wik ke ling te kun nen be -
schrij ven. Wil ber heeft zijn sys teem met die van an de ren we ten te in te -
gre ren. De cen tra le ge dach te is dat er ni veaus van ont wik ke ling zijn
waar elk mens door heen gaat. Het be rei ken van een ni veau is blij vend. 
Ander zijds zijn er ni veaus van be wust zijn die je af en toe er vaart, maar 
waar uit je ook weer te rug valt.

Het is jam mer dat Wil ber geen ex pli cie te eso te ri sche be noe ming en 
geeft van ni veaus. Frank Vis ser (4) heeft ge pro beerd dit wel te doen.
Ook de be schrij ving van re li gieus be wust zijn blijft op per vlak kig. 

Wil ber komt niet veel verd er dan er va rings re li gie, met voor al no ties 
uit het Boeddhis me, en geen open ba rings re li gie. 

Schep pings pro ces sen ont bre ken vrij wel. De laat ste ja ren no digt hij 
ech ter an de ren uit om re li gieu ze ge zichts pun ten toe te voe gen aan zijn 
model.

Wij zul len van Wil ber over ne men het fun da men te le on der scheid tus -
sen sub jec tief en ob jec tief en tus sen “ik” en “wij”. Deze vor men de vier
kwa dran ten. Daar naast ne men we van hem over ni veaus en ont wik ke ling.

Het is een van de moei lijk ste ding en om sub jec tief en ob jec tief met 
el kaar te ver bin den, dus te ge lijk te er va ren. Ver ge lijk dat met de Indi -
sche be wust zijn ser va ring: “ik ben dat”. Dit geldt ook voor het sub jec tie -
ve “ik” en “wij”. Het is ech ter ver ras sen der wijs de fun da men te le op -
dracht die we van Je zus mee krij gen: ver bind bin nen met bui ten, en
ver bind be ne den met bo ven, het men se lij ke be wust zijn met het God -
de lij ke be wust zijn. Ver bind je zelf met de an der. Doe dit van uit het
hoog ste be gin sel: de lief de. De to ta le ver bin ding zal ui tein de lijk ge beu -
ren door de spi ra li se ren de ont wik ke ling door alle kwa dran ten heen.
Hoe ho ger men in be wust zijn stijgt, door ver schil len de ni veaus heen,
hoe meer de gren zen ver va gen en er een ech te een heid be gint te da -
gen. Dan word je een meer ge ïntegreerd, heel mens en wordt door jou
de kos mos ge ïntegreerd. Sta dia daar in zullen we permanent bereiken,
in tijdelijke momenten zullen we glimpen opvangen van hogere stadia. 

Vor ming van de aan dachts ge bie den
Wil ber geeft aan dat voor een be paald ge bied waar voor men een com -
pleet over zicht wil be rei ken het ie der vrij staat om de kwa dran ten te
vul len met ei gen on der wer pen. Onze aan dacht gaat dan uit naar de
on der wer pen die bin nen de VKK le ven.

Tij dens het pro ces van dis cus sie bin nen de VKK werd aan vank elijk 
aan drie aan dachts ge bie den ge dacht: “wijs heid“, “in ner lij ke er va ring“
en “li tur gie“. Echter, gaan de weg zijn daar aan toe ge voegd: “le ven“ en
“ge meen schap“. Men er voer deze vijf als op zich zelf staand en niet tot
el kaar her leid baar. Dit doet ver moe den dat zij kan di da ten zijn om in
ver schil len de kwadranten te worden ondergebracht.

De keu zen voor “in ner lij ke er va ring“ en “ge meen schap“ zijn niet
moei lijk: het “ik” en “wij” ge deel te van “sub jec tief”. “Le ven” en “wijs heid” 
zijn dui de lijk “ob jec tief”, maar wat moei lij ker toe te ken nen aan al leen
maar “ik” en ”wij”. Dit is een moei lijk heid die Wil ber ook over komt, re -
den waar om hij het ob jec tie ve van “ik” en “wij” soms een vou dig sa men -
trekt tot “het”. Er is ech ter een re den om toch tot een toe ken ning in ver -
schil len de kwa dran ten te ko men. Aan het le ven heb ben wij per soon lijk
deel, “ik”. Wijs heid staat ty pisch ten dien ste van ie der een, “wij”. Ten -
slot te, een li tur gie wordt meest al uit ge voerd door een groep men sen,
“wij”, die daarbij hun hele wezen inzetten, “subjectief”.

De on der wer pen zijn ver za meld aan de hand van pu bli ca ties en van
en quêtes. Zij die nen on der ge bracht te wor den on der één van de aan -
dachts ge bie den. Onder wer pen zijn soms breed en heb ben as so ci a ties
met an de re on der wer pen. Toch is er een ka rak te ris tiek te vin den waar -
om zij als af zon der lijk on der werp wor den ge noemd. Deze ka rak te ris -
tiek be paalt de keu ze. Op deze ma nier kun nen de vier kwa dran ten als
volgt ge vuld wor den (fig. 3).

De on der wer pen voor het le ven zijn af kom stig van Waaijman.
Immers, zij wer den ge mist door le den van de VKK. Het is ach ter af ver -
ba zend te zien op hoe veel ma nie ren zij ver bon den kun nen wor den met 
on der wer pen in an de re kwa dran ten en daar mee nieu we ont wik ke lings -
we gen kun nen aan dui den.

Ver die pen en ver bin den 
Bin nen elk kwa drant kun nen ni veaus wor den aang ege ven en ver fij -
ning en van on der wer pen. De men se lij ke geest is een mees ter in het
on der schei den en ver fij nen van ding en. De nei ging van men sen is om
met hun be wust zijn ac tief te blij ven in het kwa drant waar in zij goed
zijn. We heb ben ge zien dat het veel moei lij ker is om de grens over te
ste ken en ver bin ding en met an de re kwa dran ten te ma ken. Het kan een 
ad vies zijn om de grens over te ste ken wan neer maar enigs zins de
nei ging daar toe op komt. Het be te kent een ver rui ming van be wust zijn.

Tus sen de on der wer pen in ver schil len de kwadranten kunnen vele
verbindingen worden gemaakt.

Voor beel den daar van zijn: in wij ding-dood, trans for ma tie-hei li gen,
mys te ri ën-sym bo liek, li tur gie-kos mo lo gie, chakra’s-li tur gie, mys -
tiek-eng elen-la gen van wer ke lijk heid (dat zijn er drie). Soms ziet men
een ver bin ding niet, soms is die vaag. Voor een an der kan die sterk le -
ven. Wij heb ben al le maal onze blin de vlek ken en la cu nes. Het is dan
sti mu le rend om met elkaar uit te wisselen.

Ver bin ding met Gods beel den 
Ontwik ke ling kan men in re li gieu ze ter men dui den als een reis naar
God, een pel grims tocht. De sta dia in die be wust wor ding zou je kun nen 
om schrij ven als: “aan ra ken van”, “be wust wor den van“, “uit wis se len
met“ en “mee wer ken met“. Aldus zou je de vol gen de on der wer pen vol -
gens hun aan dachts ge bied kun nen be schrij ven, waar bij het eer ste sta -
di um van “aan ra ken van” steeds ver vang en kan wor den door een van
de daar op vol gen de sta dia:
– Mys tiek: het aan ra ken van God als de Al-Ene;
– Eso te rie: het aan ra ken van tijd lo ze Wijs heid, uit ge drukt in 

tijd ge bon den in ter pre ta ties en pre sen ta ties;
– Spi ri tu a li teit: het aan ra ken van de Hei li ge Geest die werkt in 

alle le vens vor men;
– Chris ten dom: het aan ra ken van Chris tus in de ont wik ke ling

van alle le vens vor men.
Gno sis kan dan ge duid wor den als de ver bin ding tus sen in ner lij ke er va -
ring en wijs heid. Je zou dan kun nen zeg gen dat gno sis als ver bin ding
een rij ke re vorm is dan deze twee on der wer pen apart, ter wijl de diep -
gang wel licht min der is. Mys tiek en eso te rie com ple te ren dan gno sis.

Opge da ne er va ring en met de aan dachts ge bie den
Tij dens som mi ge kerk cong res sen, le zing en, ge meen te a von den en bij -
eenk om sten van de oplei ding voor de gees te lijk heid werd het bo ven -

staan de glo baal be spro ken en werd
aan de deel ne mers een werk vel uit -
ge reikt met daar op fi guur 3 te za men 
met de vol gen de vra gen (in de
meest uit ge brei de vorm):
– Met wel ke on der wer pen 

ben ik het meest be zig?
– Wel ke ver bin ding en tus sen

wel ke on der wer pen le ven voor 
mij het meest?

– Wel ke on der wer pen en 
ver bin ding en zou ik in de VKK

 meer wil len ont wik ke len?
– Hoe kan de VKK daar bij

hel pen?
– Wel ke vor men zou den daar bij
 ge bruikt kun nen wor den? 

(Arti ke len, le zing en, cur sus
sen, werk groe pen, 
werk boe ken etc.)

– Wel ke bij dra ge zou ik 
zelf kun nen le ve ren?
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Sub jec tief Objec tief ("Het")

"Ik"

I – in ner lij ke er va ring: 

- chakra’s 
- mys tiek
- in wij ding
- trans for ma tie 
- diep te psycho lo gie 

…

II – leven: 
- men se lijk le ven: ge boor te, groei, het hui se lijk le ven,

het hu we lijk, lief da dig heid, dood, pi ëteit, de naas te 
- na tuur le ven: ri vie ren, heu vels, plan ten, 

bo men, die ren 
- god de lijk le ven: deva’s, eng elen, hei li gen, go den

"Wij"

III – ge meen schap: 

- spi ri tu e le ge meen schap pen 
- mys te ri ën
- …

V li tur gie: 

- ce re mo ni ële ma gie
- li tur gie 

IV – wijs heid: 

- ge ïnspireerde tek sten 
- eso te ri sche fi lo so fie; la gen van wer ke lijk heid 
- sym bo liek
- kos mo lo gie
- my tho lo gie 
…

Fig. 3 – kwadranten met aandachtsgebieden en onderwerpen



Mee stal wer den na in di vi du e le in vul ling van een werk vel de re sul ta ten
in groepjes uit ge wis seld. Het is tel kens weer boei end om te zien wel ke 
ver schei den heid aan on der wer pen en ver bin ding en dan wor den aang -
ege ven. Zo leg de ie mand het ver band tus sen hu we lijk en in wij ding,
voor som mi gen een ey e o pe ner. 

Er zijn zo’n 70 ing evul de werk vel len be waard ge ble ven die in de
loop der tijd zijn ing evuld. Som mi ge deel ne mers heb ben twee- of zelfs
drie maal een werk vel ing evuld, met een tus sen poos van enk ele ja ren.
Je ziet dan in de loop der tijd een ver schui ving van aan dacht op tre den, 
te ken van de (ho pe lijk spi ra li se ren de) omgang door de kwadranten.

De in de ling in aan dachts ge bie den en on der wer pen wordt ook ge -
bruikt in de oplei ding voor de gees te lijk heid. Het geeft een con tro le mo -
ge lijk heid op vol le dig heid en blin de vlek ken. Het leg gen van ver bin -
ding en is een sti mu le ren de aang ele gen heid en wordt aang emoe digd
bij het voor be rei den van over we ging en en het schrijven van
werkstukken.

Per soon lij ke sti mu le ring vol gens de aan dachts ge bie den
en ver bin ding en daar tus sen
Fi guur 3 kan func ti o ne ren als een land kaart waar op je we gen kunt
mar ke ren die je be kend zijn, maar ook we gen die je nog wilt ver ken -
nen. Je kunt daar op aang even ver trek pun ten, mo ge lij ke rich ting en en
ide a le aank omst plaat sen, “ide aal beel den”. Daar mee kun je je ei gen in -
ner lij ke ont wik ke ling sti mu le ren. Ter il lu stra tie vol gen hier enk ele voor -
beel den van we gen bin nen een aan dachts ge bied. Daar aan kun nen
ver bin ding en tus sen aan dachts ge bie den wor den toe ge voegd.

Inner lij ke er va ring
– Ver trek pun ten: psycho lo gie; di rec te, on mid del lij ke er va ring

zon der tus senk omst van het denk en.
– Rich ting en: het on be wus te en het bo ven be wus te be wust

ma ken; ver bin den van lichaam, ziel en geest met de Hei li ge 
Drie vul dig heid.

– Ide aal beel den: van al les be wust zijn: het “Scho ne”; be rei ken
van god; op hef fen van du a li teit.
Le ven

– Ver trek pun ten: ener gie, voe ding, eco lo gie, bi o lo gie, na tuur mys tiek.
– Rich ting en: ver bin den van het le ven in een or ga nisch ge heel; 

het le ven spi ri tu e ler ma ken; het hei li ge in het le ven breng en; 
een na tuur lijk re li gieus le ven.

– Ide aal beel den: er va ren van het éne god de lijk le ven dat is 
uit ge strekt in het uni ver sum als één or ga nis me; er va ren van 
de Hei li ge Geest als wer kend in alle le ven.
Ge meen schap

– Ver trek pun ten: so ci o lo gie.
– Rich ting en: ver be te ring com mu ni ca tie: uit wis se ling, sti mu le ring,
 ge lij kwaar dig heid; we der zijd se com pen sa tie; op bouw ge meen

schap van uit ho ge re waar den; naar mon di a le sa men le ving met 
lo ca le spi ri tu e le ge meen schap pen.

– Ide aal beel den: ge meen schap: één groot or ga nis me waar van elk
 deel zich van el kaar be wust is; on mid del lij ke com pen sa tie bij 

ver sto ring en, de Moe der: het “Goe de”.
Wijs heid

– Ver trek pun ten: we ten schap; wijs heids li te ra tuur door 
de eeu wen heen.

– Rich ting en: naar in te gra tie van ken nis, naar wijs heid; ge bruik van
 wijs heid; ver ge lij ken de eso te rie, daar in mens- en gods beeld.
– Ide aal beel den: on mid del lij ke af stem ming op be no dig de wijs heid;
 de ver bin ding er va ren met de ach ter lig gen de oer beel den; 

de Sop hia: het “Ware”.
Li tur gie

– Ver trek pun ten: de Hei li ge Mis en an de re li tur gie ën.
Rich ting en: naar een af fir ma tie ve li tur gie met een ge lij kwaar di ge

 be na de ring van het man ne lij ke en het vrou we lij ke.
– Ide aal beel den: de he mel met de aar de ver bin den; gees te lij ke
 ener gie la ten uit stro men over de we reld; de Chris tus.

Ver bin ding en tus sen aan dachts ge bie den
– Ver trek pun ten ver bin den.
– Rich ting: spi raals ge wijs.
– Ide aal beel den: al les is ver bon den en ge ïntegreerd: ho ger 

be wust zijn - één God de lijk le ven in al les - één groot or ga nis me -
on mid del lij ke af stem ming op alle be no dig de wijs heid - aar de en

 he mel ver bon den; du a li teit op ge he ven: op gaan in de éne Bron
van zo wel be wust zijn, le ven, ge meen schap als wijs heid, 
van daar uit weer schep pend ac tief wor den.

Con clu sie
Bin nen de VKK is aan dacht voor de in te gra tie van nieu we spi ri tu a li teit
en re li gie. Er zijn vijf aan dachts ge bie den ge for mu leerd vol gens de
kwa dran ten met ho de van Ken Wil ber. Daar mee kun nen pro ces sen van
verd ie pen en ver bin den be schre ven wor den en mo ge lij ke we gen voor
ont wik ke ling wor den aang ege ven. De op ge da ne er va ring en zijn tot nu
toe po si tief.

De ont wik kel de aan dachts ge bie den lij ken com pleet. Ie der kan ei -
gen on der wer pen toe voe gen en daar mee per soon lij ke ver bin ding en
ma ken. Het blijkt sti mu le rend om deze ver bin ding en met elkaar uit te
wisselen. 

Een vol gen de stap kan zijn het verd er in te gre ren van Gods beel den 
met spi ri tu a li teit vol gens de aang ege ven lijnen.

Li te ra tuur
1. Baers e.a., red., Ency clo pe die van de mys tiek - Fun da men ten, tra -
di ties, per spec tie ven. Kok Kam pen, 2003, 1149 p, ISBN 9043500704.
2. Kees Waaijman, Hand boek Spi ri tu a li teit - vor men, grond sla gen en
met ho den, Kok Kam pen, 2010, 954 p, ISBN 9025960693.
3. Ken Wil ber heeft veel ge pu bli ceerd. Als pret tig lees ba re sa men vat -
ting geldt: Een be knop te ge schie de nis van al les, Lem nis caat, 2010,
398 p, ISBN 9056370391. 
4. Frank Vis ser, Ze ven Sfe ren – The o so fie als lei draad voor psycho lo -
gie en le vens be schou wing, TVNA, 1995, 253 p, ISBN 9061750709.

Gert Jan van der Steen (1943), wij bis schop in de VKK in Ne der land en
co ördinator van het VKIE (Vrij-Kat ho liek Insti tuut voor Edu ca tie), is wis -
kun di ge en in for ma ti cus en werkt als taal tech no loog ( is oud-hoog le -
raar Uit wis se lings ta len). Daar naast is hij yo ga do cent. Hij is ge ïnteres -
seerd in de in te gra tie van oude en nieu we vor men van spi ri tu a li teit.
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Aum

Aarde ik heb je zo lief
’s avonds omvat ik je

In gedachten
En trek

Een beschermende ster
Om je in bergen en dalen.

Nu lig ik in de zon,
Op je warme grond
En denk me diep 
in je zwarte huid.

Langzaam, langzaam
word ik een met jou,

Moeder aarde.

Wat kan ik zandkorrel, nu
doen om jou te red den?

Alison. K.Altes
Uit bundel aquarellen en gedichten 

Ge dich ten Ali son op cd.
Sa men met haar doch ter de alt-mez zo so praan  Ali son Met ter nich
heeft Ali son ook een cd ge maakt, waar op zij wordt be ge leid door de 
pi a nis te Frie da Scheu er man.
De ti tel van de cd is ‘Leven is hou den van.’ Op de cd de cla meert Ali -
son een aan tal van haar ge dich ten, ter wijl Ali son jr haar ont roe ren de 
alt mez zo-stem laat ho ren bij lie de ren van on der an de re Brahms en
Grieg.
Ik heb Ali son zelf ho ren zing en in het schit te ren de Re quim van Ver -
di, waar zij een ver plet ten de in druk maak te.– Aat de Kwant

De cd is te be stel len bij Ali son sr. 
Vol ker ack 20 2h, 1078 XS Amster dam, 020.66450.58
Ali sonk ort hal sal tes @hot mail co



Een Voorpublicatie

Mar cel Mess ing: Meester van de Eindtijd...
Alta mi ra 2011. ISBN 978 90 696397 6
Met toe stem ming van de uit ge ver hier
een voor pu bli ca tie van het eer ste hoofd -
stuk van het bin nenk ort te ver schij nen
boek van Mar cel Mes sing. De schrij ver
heeft zich in dit boek la ten in spi re ren
door Kah lil Gi bran.

Een citaat
“Als de grond hard en weer bar stig wordt, ri -
vie ren hun zil ver glans ver lie zen, de he mel
zijn gou den sprei niet meer open vouwt, het 
vuur zijn ko pe ren gloed is kwijt ge raakt,
maak dan je hart tot een val lei waar het
goud van de lief de over vloe dig wordt ge -

koes terd, waar zil ve ren och tend licht het in ner lijk land schap vult, waar
je ede le ziel zich voedt met gou den ge dach ten van waar ach tig heid,
waar nec tar van de gou den zon ne bloem je ge he mel te streelt, waar ta -
ma rin de en ta ma risk heer lijk geu ren en dui zend bloe men bloei en in het 
land schap van de geest. Laat nim mer het ij zer van de we reld je hart
be zwa ren, delf goud op in de schat ka mer der her in ne ring en plant de
gou den ba nier van licht en lief de in je hart als te ken van je gou den
kracht. Al dreu nen ij ze ren voe ten van ij ze ren reu zen met ij ze ren gees -
ten en ij ze ren stem men over de aar de, al wordt ij zer over al zicht baar,
nim mer heeft de schep ping haar gou den glans ver lo ren. Als straks de
laat ste sla gen op de gong van ij zer klink en, zorg dan dat je hart een
smid se is ge wor den waar in het gou den zon licht straalt en richt je ogen
op de ster ren.”

Een vuur uit de hemel
Ze zijn er al tijd ge weest. Pro fe ten, mys ti ci, le ra ren. Spre ken de en zwij -
gen de mees ters. Ou de re broers en zus ters. Ver lich ten en ava tars,
mees ters van wijs heid en aan het eind van ie de re cy clus een Mees ter
van de Eind tijd. Steeds be reid om de zich ont wik ke len de mens heid te
hel pen en bij te staan. Zicht baar als de golf slag van de zee of on zicht -
baar als de wind. Rei zend van land naar land of te rug ge trok ken in een
grot in de ber gen. Spre kend voor gro te me nig ten of on be reik baar in
een kluis in de woes tijn. Geen tijd was er dat ze er niet wa ren. Geen
tijd zal er zijn dat ze er niet zul len zijn. Tot dat in ie der mens af zon der -
lijk de cir kel gang van de tijd tot een ein de komt, de slang in zijn ei gen
staart hapt, het in ner lijk ein de der tij den aan breekt en het stil te punt van 
al wat is ge weest, te rug ge no men wordt in een nacht die duis ter nis
noch licht be vat. 

Bo ven tijd en ruim te, bo ven alle du a li teit is het ene, waar in alle te -
gen stel ling en sa men vloei en. In de eeu wi ge bron van het zijn wordt
geen oor sprong ge von den. Onop hou de lijk om hel zen stil te en woord el -
kaar. Rust en be we ging, een eeu wig eb ben en vloe den. Van uit de tijd -
lo ze bron la ten de bood schap pers van de geest on op hou de lijk het wa -
ter van wijs heid stro men om de dorst te les sen van hen die ver lang en
naar waar heid, om de hong er te spij zi gen van hen die zoe ken naar
gees te lijk voed sel, om het vuil van de we reld weg te spoe len met le -
vend wa ter van in zicht. Hun lief de straalt als een vuur to ren over heel
de we reld. Hun han den rei ken naar alle wind stre ken. Hun woor den,
flui ste rend of luid ge spro ken, zijn als ge ne zen de bal sem. Hun voet stap 
laat slechts een spoor na in het hart. Hun ver po zen on der de men sen
brengt de gro te zang er wind in be we ging, die lie de ren van lief de zingt
voor verd waal de zie len.

De hel pers van de mens heid ver schij nen al tijd op de juis te tijd. Zo
ook de Mees ter van de Eind tijd. Loopt een gro te cy clus van het be -
staan ten ein de, dan be tre den zijn voe ten de aar de. Zij die de mens -
heid voort stu wen op het pad van licht en lief de wor den niet ver meld in
de boe ken der ge schie de nis, wel de roem rij ke da den van de macht i -
gen der aar de – blad zij den die in de herfst van het le ven ver ge len en
verd or ren en door de noor den wind als stof over de woes tijn van on we -
tend heid wor den weg ge bla zen. De Mees ter van de Eind tijd schrijft zijn
woor den in de har ten van de men sen, ver jaagt de schim mi ge leu gens
der ge schie de nis door het boek des le vens te ope nen. Met het vlam -
mend zwaard van in zicht scheert hij de dik ke schim mel van on we tend -

heid op de ziel der men sen weg. Donk ere wol ken van waan laat hij
oplos sen in het licht van de waar heid. 

Als de mens vast zit in een moe ras van ver lang ens, het doel van
het le ven niet meer wordt ge kend, een gif tig spin nen web van zin loos -
heid zich over heel de we reld spreidt, de ver bin ding tus sen hart en
hoofd ver bro ken is en waan zin re geert, dan werpt de Mees ter van de
Eind tijd in de voor tra zen de ri vier van ver nie ti ging een dam op, wijst de
rich ting naar huis. Zo als een schip in de mist, dat vlak voor de thuis ha -
ven te plet ter dreigt te slaan te gen een rots, ge waar schuwd wordt door
mist hoorn en licht van de vuur to ren, zo blaast de Mees ter van de Eind -
tijd op de hoorn van waar heid en zendt hij zijn licht van lief de uit om te
voor ko men dat het schip van de mens heid stuur loos rond drijft in de
hoge le vens gol ven en te plet ter slaat te gen de rot sen van leu gen en il -
lu sie. Hij opent de ver steen de har ten, die het stro mend le vens wa ter
niet meer kun nen ont vang en. Hij trekt leu gen mas kers af, die het oor -
spronk elijk ge laat be dek ken. De duis te re kracht tast hij tot in haar we -
zen aan. Hij raakt de men sen tot ach ter hun ver blin de ogen, laat tra -
nen van licht en lief de weer vloei en, reikt hun die thuis wil len ko men in
zich zelf het kom pas van in zicht, waar heid en lief de aan. 

De Mees ter van de Eind tijd is pro feet, mys ti cus en le raar. Hij be -
roemt zich op geen enk ele verd ien ste, open baart de sa men hang van
al wat is, on der richt dat alle ge dach ten, woor den en da den ge vol gen
heb ben, dat er een on ver bre ke lij ke band is tus sen he mel en aar de, dat 
het le ven uit stijgt bo ven tijd en ruim te, dat het heel al on tel baar veel ge -
hei men be vat waar van de mens nog nim mer droom de, dat een on -
zicht ba re kracht die be gin noch ein de kent al les doord ringt, dat alle le -
vens vor men, zicht baar of on zicht baar, ont zag wek kend groot of mi cros -
co pisch klein, uit druk king zijn van die ene kracht, dat het men se lijk ge -
laat een spie gel is van het zijn, dat het le ven per soon lijk en on per soon -
lijk is, dat het ene ook de Ene is, dat de rede veel ver mag, maar zich
bui gen moet naar het hart als ze de stil le stem van het gron de loos
mys te rie ho ren wil.

Soms daalt de Mees ter van de Eind tijd af in een moe der schoot. Zijn
ge boor te gaat dan ver ge zeld van bij zon de re ver schijn se len. Soms ook
ver schijnt hij plot se ling. Nie mand weet waar hij van daan komt. Hij is een
stra lend licht dat ge bo ren wordt in de duis te re nacht van on we tend heid.
En zo plot se ling als hij ver schijnt, zo plot se ling verd wijnt hij ook weer uit
het zicht. Geen hand kan hem vast hou den. Zelfs zijn man tel ont glipt aan 
de ving ers die er zich naar uit strek ken. Niet zijn ge stal te is van be lang,
maar het geen hij on der richt. Niet zijn ver mo gens, die slui me ren in ie der
mens, staan voor op, maar de rich ting die hij wijst. Niet zijn woor den we -
gen het zwaarst, maar de stil te die erin ver bor gen is. Som mi ge mees ters 
ko men aan per schip en ver trek ken per schip. Ze wer pen het ank er van
lief de in de zee der ve ran de ring en, vor men een le ven de brug tus sen
aank omst en ver trek, leg gen de loop plank van in zicht uit naar het hart,
waar in de oe vers van twee heid sa menk omen.

‘Almoestáfa, de uit ver ko re ne, be min de en och tend glo ren van zijn ei -
gen dag, had in de stad Orfa le ze twaalf jaar ge wacht op zijn schip, dat
weer zou ke ren om hem te rug te voe ren naar zijn ge boor te-ei land. En in
het twaalf de jaar, op de ze ven de dag van Ai loel, de oogst maand, be -
klom hij de heu vel bui ten de stads mu ren en richt te hij de blik zee waarts.
En zie, hij zag hoe zijn schip bin nen liep met de mist. Toen zwaai den de
poor ten van zijn hart wa gen wijd open en zijn vreug de vloog uit ver over
zee. Hij sloot zijn ogen en bad in de stil ten van zijn ziel.’

Met deze woor den be gint De Pro feet van de Li ba ne se dich ter,
schil der, fi lo soof en mys ti cus Kah lil Gi bran (1883-1931). Almoestáfa,
‘profeet van God’, een ‘zwerver in de wind’, on der richt te in stil te en met 
woor den. Hij was een vriend van de men sen, een ‘harp’ waar van de
sna ren be wo gen wer den door ‘de hand van de Almachtige’, een ‘fluit’
waard oor de adem van het ene heen ging, een ‘middagstond’ in de
sche me ring van on we tend heid, ‘een zoon en dier ba re naaste’ van hen
bij wie hij twaalf jaar ver toef de. Als de zie ne res Almi tra, die al van af de
eer ste dag dat hij in Orfa le ze ver bleef de groot heid van de ‘profeet van 
God’ had her kend, hem vraagt te spre ken over het ge heim van de
dood, on der richt Almoestáfa de be wo ners van Orfa le ze over dat ge ne
wat hun ziel be roert. Als hij ge reed is om te ver trek ken zegt Almi tra:
‘Gezegend zij deze dag, deze plaats en uw geest die heeft ge spro ken.’ 
En hij ant woord de: ‘Was ik het die sprak? Was ook ik geen toe hoor -
der?’ Aan boord van het schip wendt hij zich nog maals tot de me nig te

31

Ref lec tie 8(3) najaar 2011



en spreekt tot hen: ‘Een kor te tijd slechts heb ik in jul lie mid den ver -
keerd en kor ter nog wa ren de woor den die ik tot jul lie sprak. Maar
mocht mijn stem in jul lie oren ver va gen en mijn lief de uit jul lie her in ne -
ring verd wij nen, dan kom ik te rug en zal ik spre ken met een rij ker hart
en lip pen die zich nog meer door de geest la ten lei den. Ja, ik keer weer
met het tij. (…) Zo er eni ge waar heid in mijn woor den schuilt, zal die zich 
open ba ren met een klaar der stem en in woor den die jul lie ge dach ten
meer ei gen zijn. (…) Weet dus dat ik uit de gro te re stil te we der keer.’ 
En bij zijn af scheid klink en de woor den: ‘Vaarwel, bur gers van Orfa le ze,
deze dag is ten ein de. Hij sluit zich rond ons als een wa ter le lie rond haar 
ko men de dag. Wij zul len wat ons hier ge ge ven werd be wa ren. En als
het niet toer ei kend blijkt, moe ten wij ze ker op nieuw sa menk omen en
onze han den uit strek ken naar de Ge ver. Ver geet niet dat ik bij jul lie te -
rug kom. Heel even slechts en mijn ver lang en ver gaart stof en schuim
voor een an der lichaam. Heel even slechts, één ogen blik van rus ten op
de wind, en een an de re vrouw draagt mij in haar schoot.’ 

De Pro feet wordt ge zien als het mees ter werk van Kah lil Gi bran. 
In de pe ri o de dat hij dit boek schreef, had hij te kam pen met ge zond -
heids pro ble men, die zich be gon nen te open ba ren na dat zijn moe der
na haar stuk ge lo pen hu we lijk Li ba non met haar ge zin ver liet en naar
de Ame ri kaan se stad Bos ton emi greer de, waar het ge zin zich ves tig de 
in de ar moe di ge ‘China-town’. Daar be vond zich een gro te ge meen -
schap van ma ro nie ten (chris te nen van Sy ri sche oor sprong), in wel ke
tra di tie Kah lil in zijn ge boor te plaats Bshar ri was op ge voed. Bshar ri lag
aan de zoom van het be roem de ce der woud van het Li ba nong eberg te.
Van daar uit be trok ko ning Sa lo mon, zoon van ko ning Da vid, zo’n 1000 
jaar voor Chr. het hout om in Je ru za lem zijn tem pel te bou wen. Dit
deed hij met be hulp van Hi ram Abiff uit Ty rus, een ing ewij de in de
oude tem pel ge hei men, die die pe ken nis had van de cy cli van de tijd,
tot uit druk king ge bracht in de or na men ten op de hoofd zui len van de
tem pel. De over gang van de wil de na tuur van Li ba non naar de in dus -
trie stad Bos ton ver scheur de Gi brans ge moed. Kha lil Gi bran ver foei de
de be scha ving en gaf de voor keur aan een zaam heid, stil te, af zon de -
ring en klui ze naar schap in de ber gen. Steeds was er het heim wee
naar de ce ders van Li ba non. Hij wist dat de oor zaak van zijn zwak ke
ge zond heid ‘een gees te lij ke kwaal’ was, dat zijn ziel er in tens naar ver -
lang de om ‘één le vend en ge vleu geld woord te spreken’. Toch was het 
ook die zwak ke ge zond heid die hem tot ong eken de hoog tes in zijn
geest bracht. Be hal ve in Bos ton ver bleef Kah lil re gel ma tig in New
York, in zijn er va ring ‘een vre se lij ke stad’, maar daar woon den veel
van zijn Ara bi sche vrien den en was hij voor zit ter van de li te rai re kring
Arra bi tah. Toen hij in 1921 van we ge zijn steeds zwak ker wor den de ge -
zond heid op ad vies van zijn art sen New York ver liet en weer naar Bos -
ton ver trok, had hij het ma nu script van The Prop het bij zich. In Bos ton
aang eko men, was hij ech ter zo ziek dat de pu bli ca tie er van tot 1923
werd uit ge steld. Hij had on der meer last van hart rit mes toor nis sen. 
Zijn hart had ‘zijn me trum en rijm verloren’, schreef hij in 1921 in een
brief aan zijn goe de vriend Mik hail Nai my, een van de lei den de fi gu ren
uit de li te rai re we reld in Li ba non en het Mid den-Oos ten. Met Nai my,
die bij Kah lils sterf bed aan we zig was, deel de hij de wens naar te rug ge -
trok ken heid en een zaam heid. 

In een brief van 18 april 1920 schrijft Kah lil Gi bran aan Mary Has -
kell, met wie hij ja ren lang die pe zie len vriend schap had en die zijn werk 
ook fi nan cieel steun de waard oor hij schil der kunst en beeld houw kunst
aan de Aca de mie voor scho ne kun sten te Pa rijs kon stu de ren: ‘Heel
mijn we zen is vol le dig doord renkt van De Pro feet . In dit boek heb ik
be paal de ide a len we ten te vang en en ook mijn wens ze na te le ven in
over een stem ming met wat ik schreef. In wer ke lijk heid pro beer ik al
van af mijn 14de jaar De Pro feet te vin den, maar nu pas ben ik me be -
wust van de waar he den die ge lei de lijk aan in mijn le ven zijn ver sche -
nen en in dit boek naar bui ten zijn ge tre den. Hier mee is al les bin nen in 
mij aan het ve ran de ren. Ik houd meer van de men sen dan ooit, hoe wel 
ik me nog steeds al leen voel, we tend dat ik geen goed ge zel schap ben 
voor an de ren – be hal ve voor jou. Maar ik heb ge leerd lief te heb ben.
Wan neer wij niet lief heb ben of wan neer we ons niet stra lend voe len,
pro be ren we steeds er gens mee be zig te zijn. En wij la ten onze in ner -
lij ke groei niet toe, want we pro be ren er con tro le over te hou den.’ 

Pau lo Coel ho, even eens ge ïnspireerd door Gi bran, wijd de een
boek aan een deel van de brief wis se ling tus sen Mary en Kah lil on der
de ti tel Wie in spi reer de Kah lil Gi bran? 

Di ver se brie ven van Kah lil aan Mary zijn ge wijd aan thema’s uit De 
Pro feet. In een brief van 7 sep tem ber 1920 schrijft hij aan Mary: ‘Ik
denk aan Chris tus. In de twee de of der de eeuw na zijn dood was nie -
mand sterk ge noeg om het macht i ge voed sel dat hij voor ons ach ter liet 
tot zich te ne men. Dus zocht men toen in de evang eli ën al leen de lich -
te re ge deel ten of die wel ke mak ke lij ker aan de men sen on der we zen

kon den wor den. Nie mand kon in die tijd recht streeks de gi gan ti sche
taak on der ogen zien die Chris tus aan ons had door ge ge ven. De groot -
ste le ring van Chris tus is: het ko nink rijk der he me len is in ons zelf. Kan
men een mens als arm be schou wen die dat ko nink rijk in zijn hart
heeft?’ Voor hem was deze bood schap de weg tot de lief de. Gi bran
koes ter de een gro te lief de voor Je zus, wat blijkt uit zijn boek Je zus, de
zoon der men sen. Hier in geeft hij op on dog ma ti sche wij ze zijn in ner lij -
ke vi sie op deze gro te mees ter door ne ge nen ze ven tig tijd ge no ten van
Je zus aan het woord te la ten. 

Toen Mary Has kel op 2 ok to ber 1923 het eer ste exem plaar van De 
Pro feet ont ving, wist zij on mid del lijk dat dit boek van ge ne ra tie tot ge -
ne ra tie zou over gaan. ‘Wanneer hun ziel in duis ter nis leeft, zul len de
men sen het op slaan om he mel en aar de weer in zich zelf te kun nen
her vin den.’ Op 26 no vem ber 1923 schrijft Kah lil aan Mary: ‘Ik zou De
Pro feet niet heb ben kun nen schrij ven zon der jou.’ Mil joe nen men sen in 
heel de we reld put ten troost en in spi ra tie uit dit boek.

Toen ik De Pro feet nog maals las en her las was er die pe ont roe -
ring. Plot se ling was het als of een vuur uit de he mel in mij af daal de.
Een aan we zig heid was voel baar als een zin de ren de ener gie van uit het 
hart. Ik be gon an de re wer ken van Kah lil te (her)le zen, verd iep te mij in
zijn bi og ra fie, brie ven en ach ter gron den en be gon met het schrij ven
van wat uit mond de in De Mees ter van de Eind tijd. Alsof een on zicht ba -
re kracht mij van bin nen uit be ge leid de, zo be leef de ik het schrijf pro ces. 
Moei te loos be woog de pen zich over het pa pier, van uit de es sen tie van 
mijn ziel. Zou het kun nen zijn, vroeg ik mij af, dat wat wij in spi ra tie noe -
men af kom stig is van het ein de loos kos mi sche re ser voir, het on me te lij -
ke ‘levensboek’ van de ene geest of van to taal be wust zijn, waar in al les
is op ge sla gen? Dan zou het aan de in ner lij ke af stem ming lig gen wat uit 
dit le vens boek ‘gelezen’ kan wor den. Put ten niet alle kun ste naars, we -
ten schap pers en fi lo so fen die op een ho ge re di men sie zijn af ge stemd
hier uit? Voor dat ik be gon te schrij ven, luis ter de ik ie de re dag eerst
naar klas sie ke mu ziek van on der meer Bach, Beet ho ven, Cho pin,
Haydn en Mo zart en voel de tij dens het schrij ven steeds weer dit merk -
waar di ge ‘vuur uit de hemel’, een an de re be wust zijns staat. Al schrij -
ven de be gon ik te er va ren dat De Pro feet voor al een ener ge tisch veld
ver te gen woor digt, dat on per soon lijk is. 

De Ier se dich ter, es say ist, schil der en tijd ge noot van Gi bran, Ge or ge 
Wil li am Rus sell zei over De Pro feet : ‘Ik denk niet dat het Oos ten met
zo’n pracht i ge stem ge spro ken heeft sinds de Gi tan ja li (‘Wijzan gen’) van 
Ra bind ra nath Ta go re als in De Pro feet van Kah lil Gi bran, die zo wel kun -
ste naar als dich ter is. Sinds ja ren heb ik in dit gen re geen mooi er boek
ge zien en wan neer ik het lees, be grijp ik be ter dan ooit wat So cra tes be -
doel de in Het bank et toen hij sprak over de schoon heid van de ge dach -
te, die een veel gro te re be to ve ring te weeg brengt dan de schoon heid van 
de vorm (…) Ik zou uit elke pa gi na kun nen ci te ren en op elke pa gi na zou 
ik een mooie en be vrij den de ge dach te vin den.’

Kah lil Gi bran is wel eens ‘de Dan te van de twin tig ste eeuw’ ge -
noemd. Ook werd hij ver ge le ken met Wil li am Bla ke. Hij on der hield uit -
ge brei de con tac ten met oos ter se en wes ter se kun ste naars die rich ting
ga ven aan hun cul tuur. Na zijn dood werd hij al spoe dig als een van de 
groot ste Ara bi sche dich ters, mys ti ci en fi lo so fen be schouwd. Wil de hij
aan vank elijk le ven van het schil de ren, we reld be roemd werd hij door
zijn boe ken en het meest door De Pro feet . ‘Een ge ni aal kun ste naar,’
zei de Ara bi sche we ten schap per Emil Zai dan eens. ‘Hij was een mens, 
zo als wij al le maal, en droeg in zijn ziel de zelf de pijn en vreug de als wij
– maar door zijn boe ken was hij in staat de groot heid van God uit te
dra gen,’ schrijft Coel ho. 

Gi bran was op zoek naar de ve re ni ging met ‘het eeu wig vrouwe -
lijke’, de sop hia, de gro te moe der, het ge heim van het ge slui er de le -
ven. Maar in zijn zoek tocht was hij een ‘eenzame wolk’, die zich ech ter 
niet al leen voel de. Een wolk die er naar ver lang de op te gaan in ne vel.
Gi bran ver lang de soms naar be vrij ding van het stof fe lijk be staan, dat
hem als fijn be snaar de ziel soms zwaar viel. In De tuin van De Pro feet
laat hij Almoestáfa, staan de ‘onder de rot sen en de wit te ci pres sen,
ver bor gen voor alle dingen’, zeg gen: ‘Nevel, mijn zus ter, wit te adem
nog niet in een vorm ge go ten; ik keer tot je weer, een adem wit en
stem loos, een woord nog niet ge uit.’ 

De Ara bi sche con ser va tie ve klas se be schul dig de Gi bran van ket te -
rij en in Egyp te werd hij ge zien als ‘vijand van de recht vaar di ge wet ten, 
van familiebanden’. Maar hij ging zijn ei gen weg. Als een wit te vo gel
ver ken de hij de on me te lij ke he mel, brak met dogma’s, tra di tie en voor -
ou der cul tuur, was er voort du rend van doord rong en dat het le ven een
die pe zin heeft en om ver wer ke lij king vraagt, dat de eeu wi ge schoon -
heid van de geest zich open baart als we alle sla venk etens ver bre ken.
Aan het eind van het au to bi og ra fisch ver haal ‘De Storm’, waar in de
klui ze naar Yu sif el Fakhri cen traal staat, zegt Gi bran: ‘Ja, het gees te lijk
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ont wa ken is het al ler we zen lijk ste in een men sen le ven en het eni ge
doel van het be staan. Is de be scha ving in al haar tra gi sche vor men
niet de dring end ste nood zaak tot gees te lijk ontwaken?’ 

‘Ken je De terugkeer van De Profeet van Hajjar Gibran?’ vroeg
mijn uitgever Chris van Gelderen, toen het manu script van De Meester 
van de Eindtijd bijna voltooid was en we daarover telefonisch spraken.
‘Nee,’ zei ik verrast, ‘nooit van gehoord.’ Chris vertelde me dat Hajjar
een achterneef was van Kahlil. ‘Stuur me het boekje alsjeblieft zo
spoedig mogelijk toe,’ zei ik hem. Enkele dagen later las ik het met
ontroering. Op de cover staat hetzelfde citaat dat ik op bladzijde…
aanhaalde. Verder las ik: ‘In De terugkeer van De Profeet lost Gibrans
achterneef Hajjar (1950) die belofte in. Na de dood van zijn broer komt
Hajjars leven in een neerwaartse spiraal terecht. Een reeks mystieke
ervaringen, waarbij de geest van Kahlil een grote rol vervult, brengt
hem weer op het juiste pad.’ En dan te weten dat dit boekje
gepubliceerd was in de serie waarin een aantal van mijn dichtbundels
was verschenen. Merkwaardigerwijs was dit kleinood mij ontgaan. Was 
het de bedoeling geweest dat ik er niet door beïnvloed zou worden?
Hajjar en ik werden beiden, ieder op een eigen wijze, geïnspireerd
door een ‘aanwezigheid’ die de persoon van Gibran overstijgt. De
spirituele queeste van Hajjar voerde uiteindelijk naar het graf van zijn
‘oudoom’, hoog in de bergen van Libanon. ‘Toen ik stilzwijgend in het
klooster zat waar het lichaam van Kahlil rust, werd ik overmand door
een gevoel van thuiskomen en werd daarna intuïtief door het

nabijgelegen dorp Bsharri geleid om raadselachtige bewijzen te vinden 
van mijn vorige leven daar. Later, toen ik verslag wilde uitbrengen over 
mijn verbijsterende ervaringen, werd mijn hand geleid door die
onzichtbare maar nu zo vertrouwde tegenwoordigheid. Ik zag de
woorden moeiteloos voortvloeien uit mijn diepste gevoelens, maar in
een taaleigen dat niet het mijne was. Zelfs nu ben ik als betoverd als
mijn pen met het gemak van de gratie van een engel over de bladzij
glijdt. Veel van wat mij wordt geopenbaard komt tot me in de vorm van
diepe, maar uitermate subtiele indrukken. Het vervult me met diep
ontzag dat ik op deze bladzijden gedachten zie staan die iets
bovenaards tot uiting brengen. Ik deel mijn verhaal met je omdat het
volgens mij ook jouw verhaal is. De Profeet vertegenwoordigt de geest
die in ieder van ons huist.’ 

Niets in ons leven gebeurt toevallig. Ieder gaat zijn of haar
levensweg. Nu eens openbaart inspiratie zich op die weg als een
‘aanwezig heid’, dan weer als ‘een vuur uit de hemel’. Een
fundamenteel verschil is er niet, want alle velden van inspiratie zijn
mijns inziens verbonden met een en dezelfde energie van licht en
liefde. Iedereen kan daaruit putten. De Profeet vertegenwoordigt
inderdaad ‘de geest die in ieder van ons huist’. Moge dit boekje in
woord en tekening een bron van inspiratie zijn in deze duistere tijd.

* * *
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Jo han M. Pa me ij er: De ver wor pen waar heid
-  Door braak naar een eeu wig le ven 2010.
Buro voor ta rot & ta rot ma ga zi ne.

In zijn in 2006 bij Sym bo lon ver sche nen
boek “De ver ge ten waar heid” (1) wijst Jo han
Pa me ij er erop dat, hoe wel de ker ken leeg ge lo -
pen zijn en hun greep op de mas sa ver lo ren
heb ben, re li gie zelf nog spring le vend is. Bij veel 
men sen vindt er juist een verd ie ping plaats van 
hun re li gieu ze ge voe lens, waar bij de na druk
voor al is ko men te lig gen op het op doen van in -
ner lij ke er va ring en in be zin ning en me di ta tie. In 

het ver leng de daar van sig na leert hij een ver lang en naar een een vou di -
ge, hel de re en door zicht i ge maat schap pij vorm. Men sen zoe ken weer
een heid en de har mo nie van de heel heid, en zul len steeds meer gaan
open staan voor een gro te re aan dacht voor de ziel. De schrij ver laat
zien dat de nieu we in zich ten die we uit de gnos ti sche Nag Hammadi-
vondsten heb ben ge kre gen van groot be lang zijn om de kerk weer in
staat te stel len een ge ne zen de rol te spe len. In dit boek geeft de au -
teur een gnos ti sche vi sie op de ver ha len en my then uit de chris te lij ke
tra di tie. 

Dit boek is een ver volg op “De ver ge ten waar heid. ”
In zijn pro loog wijst Pa me ij er erop, dat de gnos ti sche bi bli o theek

van Nag Ham ma di ons heeft ge leerd hoe veel scha de wij toe brach ten
door de ware chris te lij ke leer te be per ken tot enk el ge schie de nis. Met
gro te over macht en machts ver toon ver wierp de vroe ge kerk de mys te -
rie re li gies die tot doel had den het be wust zijn over haar grens te le ren
spring en. In het al ter na tie ve cir cuit wint de be na ming ‘inwijding’ aan
po pu la ri teit dank zij het non-con for mis me van op ko men de ge ne ra ties.
Steeds meer mo der ne on der zoe kers on der steu nen de ge dach te dat
God, de Al-Ene, puur be wust zijn is, het uni ver sum een on be grensd be -
wust zijns veld. Deze op vat ting biedt, zo zegt Pa me ij er, on be grens de
mo ge lijk he den voor het men se lijk be wust zijn. De her se nen pro du ce ren 
niet, maar re pro du ce ren slechts en dit is een leit mo tiv in dit boei en de
en toe gank elijk ge schre ven boek. Hij wil hier mee het brein niet te kort
doen. Inte gen deel, dit schit te ren de or gaan is in staat alle ken nis die de 
mens heid in de loop van haar be staan heeft ver wor ven, op te slaan, te
ver wer ken en er de con se quen ties uit te trek ken. Met recht kan dan
ook ge spro ken wor den van een “We reld brein”, de ti tel van een op mer -
ke lijk boek van Pe ter Rus sel. Het is boei end te le zen hoe Johan 

Pameijer dit ge ge ven verd er uit werkt. Met zijn boek pro beert hij aan te
to nen en dui de lijk te ma ken dat ie der een de god in zijn ge dach ten al -
leen maar hoeft op te wek ken. “In ei gen tijd se ter men: wij wil len onze
pla neet her vor men tot een psycho-so ci aal superbrein.”

Tet ty Pols & Mau ri ce Oos ter hof: Ver -
dwaald ver lang en - Een zoek tocht naar
de he mel op aar de. 2010, 248me dia.nl 

Ver dwaald ver lang en |Twee per so nen
en een re cor der. Zo schijn baar een vou dig
lijkt het al le maal te zijn be gon nen. Toch
had den ze tien jaar en vele ge sprek ken no -
dig, het was een lange reis. Tet ty Pols-Vis -
ser was be zig aan een zoek tocht en werd
hier bij ge hol pen door haar men tal coach
Mau ri ce Oos ter hof. Wat be gon met wer ken
aan zich zelf werd de reis van haar le ven.
Bei den be schre ven deze reis in het boek
Ver dwaald ver lang en. Haar le ven leek op
het oog een goed le ven, zon der een scha -

duw kant. Zo als veel vrou wen volg de ze eerst een stu die, vond een
baan (9 ja ren in het on der wijs), kreeg een ge zin en ging vrij wil li gers -
werk doen. Toch werd haar le ven over scha duwd door een ge voel van
angst, met als ge volg fo bi sche klach ten en pijn. Ze be sloot te gaan on -
der zoe ken waar deze angst van daan kon ko men. Sa men met haar
coach kwam ze op het spoor van een er va ring die ze al ja ren lang ver
weg had ge hou den.

 Ze werd zich be wust van een lang ver ge ten her in ne ring; haar bij -
na dood er va ring.Voor al via ge sprek ken, maar ook aan de hand van in -
zicht ge ven de ci ta ten, ge dich ten en lie de ren wordt de le zer mee ge -
voerd met de schrijf ster op de reis naar haar per soon lij ke groei. En de
le zer mag met haar mee groei en.

Mau ri ce Oos ter hof ge bruikt als men tal coach de met ho de Spoor -
zoe ken, een ei gen tijds coachings con cept dat is ont wik keld om aan de
hand van emo ties een be te re ba lans te cre ëren tus sen ge voel, je den -
ken en om ge ving. 

Het boek is de schrif te lij ke neer slag van de spi ri tu e le groei van een 
van de au teurs door de an de re au teur, een ‘mental coach’. De klant,
een vrouw die ge re for meerd is op ge voed, zoekt hem op om dat ze last
heeft van licha me lij ke pij nen, zelfs zo dat ze de straat niet meer op
kan. Er zijn twee ijk pun ten in haar le ven: een mis kraam in 1985 en een 
bij na-dood-er va ring in 1997. Die laat ste maakt dat ze te rug blijft ver -
lang en naar het he mel se, waar ze zich thuis voel de. 

Zo be gint de vrouw het aard se niet al leen maar te zien als strijd,
maar als een ho ger doel in het le ven. Ze leert steeds be ter met haar
be per king en om gaan en krijgt meer le vens vreug de en be zie ling. Een
en an der wordt ge ïllustreerd met lied tek sten (Huub Oos ter huis), ge -
dich ten (ook van haar zelf) en an de re stich te lij ke teksten (Kahlil Gi -
bran). ||


