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Een woord vooraf
Ons leven bestaat uit inspanning en rust. Wat nog niet bereikt

is doet ons reiken naar voleinding. Zet ons aan tot actie. In
die zin is ons leven een reis van doel naar doel.

In interactie met de wereld is ons leven ook een reis in onze
binnenwereld. We kunnen ons ontwikkelen, reiken naar het
beëindigen van spanningen rondom levensthema’s of ook
oprijzen naar transpersoonlijke ervaringen en, van daaruit,
getransformeerde interactie met de wereld.

In die zin is onze reis eerder een zich ontvouwen van tot dan
toe onbekende dimensies in onszelf. We veroorzaken de
dingen niet, ze dienen zich aan in ons gewaarzijn. Tijdens
rust, tijdens inspanning.

Ooit, fietsend, van west naar oost, over die markante brug over 
de Elbe welt een onmetelijke rust in me op. Vergeten het
krakend zere achterwerk, de zure polsen en het getrek van
het verbandgaas in m’n nek. Het was relatief vroeg in het
jaar dat we, mijn man en ik, hadden besloten, als train ing
voor onze a.s. fietstrektocht op IJsland later in de zo mer, nu 
even in een week naar Berlijn te fietsen. Train ing, dus ieder 
met zo’n dertig kilo bagage op de fiets. IJsland kent veel
natuurlijke schoonheid, fikse kou in de zomer kan daar een
deel van zijn. En met bijvoorbeeld uiterst geschikt terrein
voor het oefenen van maanlandingen bevatten die lege,
majestueuze landschappen weinig straathoeken met
eventuele fietsenmakers. Heel veel zal meegenomen en
meegefietst moeten worden.

Maar eerst dan naar Berlijn en de ironie wil dat eind april, na
fietsdag één, West-Europa wordt gefêteerd op een hittegolf.
Fietsend van west naar oost staat overdag de zon dan door -
gaans zuid, waardoor de zonnebrandcrème op de rechter -
zijde van mijn nek de strijd met de zweetdruppeltjes in rap
tempo verliest. Verbandgaas verlicht en voorkomt erger.

Maar alle ongemak verdwijnt volledig uit de gevoelservaring
door de onmetelijke rust die zowat uit elke porie opwelt,
daar, peddelend over de Elbe.

En later op de reis, de glycogeendepletie is al aardig onder -
weg, een kort middagdutje wat me ters verderop van de weg 
aan de rand van het grote woud waar we al een tijdje langs
fietsten. Tijdens het dommelen en verzonken raken dienen
zich loepzuivere beelden uit een ver verleden aan. Levens -
echt, full col our in een eindeloos ervaren tijd, die achteraf
slechts een korte tijdspanne duurde.”

Wat ik op mijn verdere levensreis meeneem is een volkomen
hernieuwde zekerheid van de bereikbaarheid van een
onme telijk thuisgevoel. Ondermeer deze zekerheid zal een
verlangen naar het uitbreiden van deze ervaring blijven
voeden.

‘Want ons hart is zonder ruste, tot het vrede vindt in U.’

Die reis hier naar toe loopt ‘onder’ ons denken door. Waarbij
ons denken juist uiterst geschikt is ons leven gericht op dit
doel in te richten. Opdat het opklimmen langs de hemel -
sferen zich in ons kan aandienen en ontvouwen kan. Want
ook het Koninkrijk veroorzaken we niet.

Vanuit di verse perspectieven wordt, in dit herfstnummer van
Reflectie, geraakt aan bestand delen van onze innerlijke
reis. Variërend van het uitlichten van de universaliteit van
de bron van elke religie vanuit soefiperspectief tot autobio -
grafische schetsen waarin heelwording en eenwording de
grondtoon van ontwikkeling is.

In ieder geval: veel leesplezier!

Paul van Rooijen, eindredacteur
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Hoe de stilte mij bij mijn innerlijke onrust bracht
‘Words can not cap ture ex is tence, but Si lence can’Sri Ravi Shankar

Col umn van Aat-Lambèrt de Kwant

Pas op!
Dit stuk je kan on rus tig ma ken!
Het gaat over con fron te ren de stil te,
Stil te die je on rus tig maakt.
Een pa ra dox. Hoe kan stil te je nu bij je on rust breng en? Me di -
ta tie, yoga, con tem pla tie moe ten je toch in ner lij ke rust en vre de
breng en? Onlangs zei een ken nis dat ze stop te met yoga om dat
het haar zo on rus tig maak te. “Pri ma,” zei ik, “Ga er voor al
mee door en pro beer bij de bron van je on rust te ko men.”

Yoga is niet al leen be doeld om je lek ker te voe len, maar
kan je ook op die pe re la gen breng en en dat kan con fron te rend 
zijn. Niet ie der een is daar aan toe.

Yoga helpt je ver bin ding te ma ken met het god de lij ke dat
wij zijn. 

Bhak ti-yoga be te kent dat je door mid del van de vo tie ver -
bin ding zoekt.

Tja, het is de mak ke van veel spi ri tu e le zoe kers van daag de 
dag. We zoe ken ge luk in deze hec ti sche we reld en als we het
daar niet vin den, dan maar via spoed cur sus sen ver lich ting of
yoga.

Maar pas op! Het brengt je, als het goed is, ook op die on ver -
moe de la gen in je zelf. 

Ook stil te kan je daar breng en, zo als ik ook heb er va ren
tij dens een ver re gen de va kan tie er gens in Duits land waar ik,
voor een groot deel in m’n up pie, in een fraai hou ten cha let
zat en daar in de stil te, op veel in ner lij ke on rust stuit te. 

Er is zo iets als de stil te van de ziel, maar je moet dan wel
eerst door de la gen van on rust heen.

Tja, die stil te.
Het be lang daar van za gen ze ook al in de oud heid in.
En ook Eckhart Tol le zegt er gens: ‘Als je het con tact met de
in ner lij ke stil te in je ver liest, ver lies je het con tact met je zelf.
Wan neer je het con tact met je zelf ver liest, ver lies je je zelf in de 
we reld. Je diep ste be sef van je zelf, van wie je bent, hangt
nauw sa men met in ner lij ke stil te.’

In kor te, in dring en de tek sten liet Eckhart Tol le in zijn boek 
‘De stil te spreekt’ drup pels waar heid en wijs heid in mijn ziel
val len.

>>>
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Stil te, daar had den ook de rishi’s, de zie ners, al weet van. Zij
er va ren in hun stil te door ui terst ver fijn de per cep tie de im pul -
sen van de eeu wi ge ken nis. 

En de mys ti cus/ fi lo soof Mar cel Mes sing zegt:

“Gij zijt de ongewogen stilte
niet het afgemeten woord.
Gij zijt beweging en rust

eeuwige stilte
in het tijdelijke woord. “

En in zijn mooie boek je ‘Zangen van stilte’ wordt de diep te en 
kracht van de stil te be zong en. 

En dan die pracht i ge bun del ‘Stilte van woorden’, een
com pi la tie van kor te tek sten met een sterk afo ris tisch ka rak ter
van de Indi a se le vens le raar Osho. De tek sten die nen ter in spi -
ra tie voor het vin den van ‘de kleur van de stilte’ ter ont haas -
ting van ons o zo  jacht i ge le ven: ‘de woor den zijn slechts de
ver pak king, de in houd is stilte’. Het fe no meen ‘stilte’ speelt
een be lang rij ke rol in Osho’s le vens be schou wing, om dat het
voor hem het diep ste cen trum of de bron be te kent waar uit al
het le ven en diens vi ta le schep pings kracht voort komt. Het vin -
den van die stil te, en daar mee van je na tuur lij ke aard, ge beurt
door ge tui ge be wust zijn, een an de re be lang rij ke no tie in zijn
werk en me di ta ties.

Mooi be grip: ge tui ge be wust zijn. Dat was het waar mee ik te 
ma ken kreeg op die stil le plek; ik was ge tui ge van mijn be -
wust zijn dat waar nam hoe mijn ‘ik’ op die oord oven de stil te
re a geer de.

Stil te dus. Daar heb ben we het maar moei lijk mee. Enke le
ja ren ge le den sprak ik even met wat va kan tie gang ers op de
Hoge Ve lu we. Ze ging en te rug, want ze von den het zo eng
stil… Ja, stil te kan con fron te rend zijn en door gaans heb ben we 
het niet zo op con fron ta ties. 

Een week lang zat ik daar in een cha let (1), in Wie le, net
over de grens bij Har den berg, waar van ik ge bruik mocht ma -
ken van een goe de vriend/col le ga die met vrien din en kind el -
ders op het ter rein woont en het fraaie huis je ver huurt aan ge -
lijk ge stem den. Schit te ren de plek en haast mys tie ke om ge ving.
Ga er maar eens naar toe en er vaar het. 

Maar toen ik er was, een week lang re gen, re gen en nog
eens re gen zo dat de na tuur me niet kon en ter tai nen. Hoe wel er 
ook wat zon ni ger pe ri o den wa ren, ie de re keer als ik naar bui -
ten wil de be gon het weer te regenen. 

Door gaans zoek ik die stil te op, ook in de dui nen bij Ber -
gen aan Zee, waar ik uren met een boek van de stil te kan ge -
nie ten. Met boek, dat weer wel, maar er is niets mooi ers dan in 
de stil te van de na tuur een boek le zen.

Cultuur van het woord
Toch is dat niet zo’n con fron te ren de stil te als op die wat mys -
tie ke plek in Duits land. Na de stil te in de dui nen is er weer de
ver trouw de om ge ving die wacht met die heer lij ke cd-col lec tie
en tv-programma’s die ik graag wil zien. Nu even niet dus.
Wel (weer!) boe ken en mooie mu ziek op m’n Ipad, waar op ik
ver slaafd aan het nieuws, ‘s mor gens de krant kon bin nen ha -
len. Het was heel con fron te rend te mer ken dat ik ei gen lijk net
zo’n moei te had met die stil te als die wan de laars op de Hoge
Ve lu we. Je denkt dat je an ders bent dan zij, maar hoe zo an -
ders?

Ik kan nu wel mooie tek sten over stil te ci te ren die mij ra ken,
maar het is wel wat an ders als ik die stil te, die pro beer de tot mij
te spre ken, steeds weer door ac ti vi tei ten tot zwij gen breng. Ik
be hoor tot een cul tuur van het woord en niet die van de stil te.

Ik re a li seer de mij hoe de mind steeds meer maar weer ge -
voed wil wor den door mu ziek, le zen en pra ten, voor al dat!
Mijn werk als jour na list heeft voor al te ma ken met dat pra ten,
maar voor al ook met lui ste ren, iets dat ve len he laas niet kun -
nen op breng en, zo als ik dit in mijn werk er vaar. Omgaan met
stil te, zo als daar in dat cha let, leert mij ook lui ste ren naar de
stil te mo men ten tij dens mijn in ter views die vol gens veel ra dio-
col le gae een dood zon de zijn. Stil te, nee dat mag niet!

Wat ik leer de tij dens die ver re gen de da gen was dat ik ook
moet le ren lui ste ren naar de stil te en ik ga wel licht waar dan
ook in re trai te om te le ren echt stil te zijn, want de stil te die tot 
mij spreekt heeft me nog meer te zeg gen dan de mooi ste sym -
fo nie. Het is een schok te mer ken dat mijn cre a ti vi teit, dus ook 
mijn schrijf sels, deels ge voed wor den door on rust, hoe wel die
on rust ook weer een creatieve laag heeft.

Toch eens be zien waar lang ere stil te re trai tes mij gaan
breng en. Mis schien wel woor de lo ze co lumns. Zo als ook de
mooi ste mu ziek, pro za en po ëzie, vaak is ont staan van uit de
stil te.  Ik wil me, zo als  Eckhart Tol le, dat tref fend zegt,”niet
meer la ten be ïnvloeden door de on rust om mij heen en in mij -
zelf, maar deze be ïnvloeden met mijn ei gen stil te.”  Mijn zo
ver re gen de va kan tie is ei gen lijk een Bles sing in dis gui se, een
ze ge ning ach ter af ge ble ken. Een les, een oe fe ning in stil te.
Nou niet meer enk el of pra ten of schrij ven over stil te maar nu
echt oe fe nen in stil te, wel licht via stil te re trai tes. En ge woon
even die mooie mu ziek uit tij dens het schrijven.

Schrij ven in stil te. 

Je bevrijden van de opgehoopte spanningen
Stil te die je bij je on rust brengt… Veel spi ri tu e le zoe kers wil -
len niets lie ver dan in ner lij ke rust en stil te en ook ik had de il -
lu sie dat ik daar in de stil te, door de plens bui en ver oor deeld
tot mij(n)zelf, za li ge mo men ten be le ven zou. Nou, dat heb ik
ge we ten. Ik heb er nog eens over na ge dacht en kwam er ach -
ter dat zoe ken naar die in ner lij ke rust ook weer ob ses sief is.

Nee, dit is niet in te gen spraak met wat ik eer der schreef.
Stil te is bal sem voor mijn ziel en ik zal die stil te mo men ten ook 
blij ven zoe ken, maar be sef te ge lijk dat ik op die la gen stuit
van in ner lij ke on rust. Net zo als bij me di ta tie, daar in kun je
ook op die on rust la gen stui ten, maar ei gen lijk is dat ook niet
zo erg. Het is ook weer zo’n ob ses sie te denk en dat je van stil -
te en meditatie rustig moet worden. 

Ik ga me di te ren en dus word ik lek ker rus tig. 
Nee dus!
Ik ben ie mand die juist door me di ta tie on rus tig werd en

heb me daar lang ong emak ke lijk bij ge voeld, voor al in groe -
pen, waar ve len, zo als ze zei den, in die on ein di ge stil te te recht
kwa men. Veel me di ta tie tech nie ken ve rei sen dat je je lichaam
niet be weegt en mentaal stil bent. 

Ik niet dus, maar als san ny a sin leer de ik la ter dat voor de
mees te van ons, die in een hec ti sche Wes ter se con sump -
tie-maat schap pij le ven en da ge lijks vol le agenda’s moe ten af -
ma ken, dat ei gen lijk niet is op te breng en. Er is da ge lijks te -
veel stress en hec tiek en kom er dan maar eens om plot se ling
je lichaam stil houden. 

Pfff!



3

Ref lec tie 9(3), herfst 2012

Waar het om gaat is dat je je eerst los maakt, be vrijdt van de
op ge hoop te span ning en en denk pa tro nen waar in je ver strikt
bent ge raakt. De ac tie ve me di ta ties wa ren voor mijn on rus ti ge
geest dan ook een ey e o pe ner! Ui tein de lijk breng en ze me ook
bij mijn stil le bron, die in de on rust op welt.

Een ve ra de ming te zien dat er ve len zijn zo als ik, maar die
zo kramp ach tig hun best doen om rust uit te stra len. 

Voor al dat! 
De be hoef te om te stra len, ter wijl het erom gaat te wor den

wie je wer ke lijk bent. Ja, mag er zijn, in clu sief je on rust. Maar 
net zo als ‘de kerk’ dat leer de, zie je ook hoe in het spi ri tu e le
we reld je er vaak op ge we zen wordt dat we voor al moe ten ve -
ran de ren, ver licht moe ten wor den. Men sen trap pen in de val -
kuil om zich voor al te spie ge len aan zo ge naam de verlichte
persoonlijkheden. 

Spi ri tu eel zijn (wat is dat ei gen lijk?) komt voor ve len neer
om voor al spi ri tu a li teit uit te stralen. Waar om ei gen lijk? 

Ik ken ie mand die van aard heel on rus tig is maar héél spi ri -
tu eel wil over ko men en ook in ner lij ke rust wil uit stra len. Ook
weer zo iets! Dat wil len stra len. Wil de ik ooit ook, eer lijk
gezegd.

Maar in dat fraaie Bos huys kwam ik er weer eens ach ter dat
ik nu een maal geen rus ti ge aard heb en dat ook niet per se uit
hoef te stra len… Ik heb ge leerd nog meer mij zelf te wor den.
Heel be vrij dend hoor, zo’n in zicht. Mijn on rust is te ge lijk mijn
cre a tie ve bron, zo als een schil der of com po nist koorts ach tig
werkt aan zijn mees ter werk. Je had ook niet te gen Vin cent van
Gogh moe ten zeg gen dat hij eerst maar eens stil moest wor den,
eerst moest me di te ren, voord at hij ging schil de ren.

Ande re kun ste naars de den dat weer wel en cre ëerden even -
eens pracht i ge wer ken. Ie der een is zo als hij is en hoeft zich
aan nie mand te spie ge len, al leen aan zich zelf, aan zijn ei gen
in ner lij ke bron waar het stil is. Ri vie ren kol ken, maar in de
diep te is er die stil le, eeu wi ge stroom. Ik ver trouw en ver laat
me op die stil le bron, die me net zo voedt als mijn on rust.
Onrust is op zich neu traal. Het is maar wat ik er mee doe. Er is
ver lam men de on rust, en er is cre a tie ve on rust. Ver liefd heid
bij voor beeld kan je ver lam men; de on rust ver lamt je. Ver liefd -
heid kan een vorm van waan zin zijn, zo als Jung zei, maar kan
ook een waan wor den die zin kan heb ben: waan die zin heeft.
Dan wordt het een cre a tie ve on rust van waar uit ook weer
pracht i ge po ëzie, pro za en mu ziek is voort ge ko men. Wat er

dan ge beurt is dat, zon der dat je het be seft, on danks die ui ter -
lij ke onrust, je je toch laat voeden door die stille, eeuwige bron 
in jezelf.

Met die bron zijn we al tijd ver bon den en het gaat erom je
daar van be wust te wor den. Je hoeft je zelf niet te ver oor de len
als die in ner lij ke on rust zich weer eens ma ni fes teert. Het is er
al le bei: in ner lij ke on rust en die stil le bron en in die on rust ma -
ni fes teert zich ook de stil te, zo als weer Mar cel Mes sing in zijn 
boek ‘De mees ter van de eindtijd’ dat zo mooi ver woord de:
“Pas als de ziel tot rust komt in de stem van de stil te, weer -
spie gelt ze dag en nacht het al, is ze als een verstild meer in
een vallei.” 

“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.”

Ove ri gens heb ben die re flec ties en me di ta ties er vol gens
mijn om ge ving wel toe ge leid dat die on rust min der zicht baar
is bij mij, maar dat kan mor gen weer an ders zijn, besef ik. 

Dan ga ik maar weer de stil te in…
Of ik ooit ver licht wordt?

Waar om ei gen lijk? Als ik al in ver bin ding sta met die in ner lij -
ke bron van Licht in mij en ui tein de lijk uit kom bij de eeu wi ge
stil te van mijn ziel.

(1) www.bos huys.eu’

Lambèrt (Aat) de Kwant is free lan ce re li gie jour na list en ver zorgt
program ma’s voor OHM, de Hin doe-om roep. Via zijn bu reau Qu an tum
Re se arch & Jour na lis tiek is hij ook be trok ken bij re search voor an de re
or ga ni sa ties en schrijft hij o.a. in bla den als Pra na, 
Te rug keer en Ko örddanser. Hij is pro gram ma ma ker bij Indi go Soul sta -
ti on. (www.in dig go soul sta ti on). Hij or ga ni seert sym po sia via de stich -
ting Qu an tum Sym po sia. (www.quan tum sym po sia.nl). Hij verd iept zich
ook in het fe no neem van de he len de stem, geeft daar ook le zing en en
works hops over E-mail: Lam bert43@chel lo.nl

 

* * *
*

Zons op gang in de late herfst
Foto: Ru dolf H. Smit
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Aat-Lambèrt de Kwant

Cat he ri ne McKin ley
Indi go - De zoek tocht van een vrouw naar de
kost ba re kleur en naar zich zelf.
Kos mos 2012
De be roem de blau we kleur stof is eeu wen lang
zeer kost baar ge weest en ook de oor zaak van
sla ver nij. Daar naast is en was Indi go van gro te
spi ri tu e le be te ke nis: de kleur van het bo ven aard -
se, het on ein di ge, en van de he mel. Ver ven met
Indi go was een ge wijd ri tu eel in West-Afri ka. Dit
boek is ook een per soon lij ke zoek tocht. De voor -
ou ders van Cat he ri ne McKin ley wer den langs de -

zelf de rou te ver han deld als Indi go. Haar zoek tocht naar schoon heid en 
haar ei gen ge schie de nis lei den haar naar een nieuw pad dat haar ui -
tein de lijk rust geeft en van het le ven doet ge nie ten. 

Cat he ri ne Mckin ley heeft één an der boek op haar naam staan,
‘The Book of Sarahs’, dat lo ven de re cen sies kreeg. Zij heeft cre a tie ve
non-fic tie on der we zen aan het Sar ah La wren ce Col le ge (NY). 

Dee pak Chopra
Spi ri tu e le oplos sing en - 
Antwoor den op le vens vra gen
Kos mos 2012 
Het le ven kent vele uit da ging en, zo wel gro te als
klei ne. De ant woor den zijn te vin den in spi ri tu a li -
teit. Dee pak Chopra krijgt veel le vens vra gen van
zijn le zers. In dit boek laat hij zien hoe we pro ble -
men zelf kun nen oplos sen. De ant woor den zijn
na me lijk dicht bij. Cru ci aal in zicht: het ni veau van
het pro bleem is niet het ni veau van de oplos sing. 
Daar voor moe ten we vol gens Chopra een laag
die per gaan in uw be wust zijn, naar ons ‘ware

zelf’, de plek waar hel der heid en wijs heid is. 
Chopra wil laat zien hoe we daar kun nen ko men. Door de oplos -

sing en van het ware zelf naar bo ven te ha len, kun nen we hin der nis sen 
om vor men tot mo ge lijk he den. 

Dee pak Chopra is arts en be hoort tot veel ge vraagde spre kers op
het ge bied van zing eving en spi ri tu a li teit. 

Erich von Däni ken
De odys see van de go den
Ankh-Her mes 2012 
De eer ste druk van ‘Waren de go den
kosmonauten’ ver scheen in 1969, iets min der
dan een maand voor de eer ste maan lan ding. De
32ste en laat ste druk da teert uit 1998.Ik heb het
in de ja ren ’70, met af grij zen bij mijn cal vi nis ti -
sche ach ter ban, met rooie oor tjes ge le zen en ook 
bij de EO waar ik toen werk te, wer den de evan-
ge li sche wenk brau wen ge fronst toen ik ver tel de
over dit boek. Het was na tuur lijk wel vloe ken in

de EO-kerk: go den als kos mo nau ten. Von Däni ken had wel een punt
zo als la ter bleek, maar hij kreeg ook veel kri tiek te verd uren.

Von Däni ken is in 1935 ge bo ren te Zo fing en, Zwit ser land. Als
jonge stu dent spen deer de hij al veel tijd aan het be stu de ren van oude
re li gieu ze ge schrif ten en ar che o lo gi sche voor wer pen. Ter wijl hij als
ma na ger in een ho tel werk te schreef hij zijn eer ste boek ‘Chariots of
the gods’. Dit werk werd een enorm suc ces in de VS en la ter ook in de
rest van de we reld. Na zijn the o rie ën ook ver filmd te heb ben in een
25-de li ge se rie voor de Duit se te le vi sie schreef hij zijn twee de boek
‘Odyssey of the Gods’ waar van er we reld wijd 60 mil joen ko pie ën ver -
kocht wer den. Het boek werd uit ge ge ven in 28 ver schil len de ta len!
Erich von Däni ken hield meer dan 3000 le zing en aan de uni ver si tei ten
van ruim 25 ver schil len de lan den. Dit geeft de im pact weer van het on -
der werp waar hij over schrijft. 

Het boek be gint ove ri gens met een re la ti ve rend kri tisch voor woord
van Prof. Fred Po lak. Te recht wijst Po lak erop dat het boek maar één
hy po the se is te mid den van vele an de re en dat je er we ten schap pe lijk
niet echt veel re ke ning mee kan hou den. Maar Po lak zegt ook dat heel 
wat hy po the ses die vroe ger door de we ten schap als ri di cuul wer den

be von den nu een van zelf spre kend heid zijn. Zo als  bij voor beeld de bol -
vor mig heid van de aar de. 

In prak tisch elk hoofd stuk van het boek krijgt men een in ter pre ta tie
van een stuk uit de Bij bel. De ont moe ting en van pro fe ten met eng elen
zou den ont moe ting en met bui te naard se we zens zijn, de ver nie ti ging
van So dom en Gom mo ra wor den als de eer ste H-bom ex plo sies op
deze aar de ge zien. De mens heid zo als we die nu ken nen zou een
teelt pro gram ma zijn van de ‘Astronauten’. Som mi ge vra gen die Von
Däni ken op werpt stem men wel tot verd er na denk en. Von Däni ken
zoekt het ant woord in de aan we zig heid van een bui te naard se in tel li -
gen tie, die een tien dui zend tal jaar ge le den onze be scha ving onze be -
scha ving op een ho ger ni veau heeft ge bracht. 

Hoe wel het geen slui tend be -
wijs is voor zijn op vat ting en is
het vlie gen de ob ject op een
schil de rij uit de 15e eeuw met
een beeld uit het tijd perk van
Alexan der de Gro te toch wel
op mer ke lijk. In het schil de rij
hier naast (Jean Wau que lin,
1438, Na ti o na le Bi bli o theek,
Frank rijk) zou den de sol da ten
van Alexan der kij ken naar een 
vlie gend voer tuig dat zich in
de he mel be weegt met een
be stuur der en aang edre ven
door twee grif fi oe nen. 

Ge off Stray 
Alles wat je al tijd al wil de we ten over 2012
Van may a ka len der tot melk weg stel sel 
Ankh-Her mes 2012
Per soon lijk heb ik moei te met deze ti tel. Alsof we
in staat zijn al les te we ten over 2012! Maar goed,
het boek moet ver kocht wor den en de ti tel zal
aan spre ken, maar mo ge lijk men sen er ook van
weer hou den dit boek te ko pen.

Maar Stray is een au teur die be we zen heeft
over de no di ge ken nis te be schik ken, zo als ook

bleek uit zijn eer de re boek ‘Voorbij 2012’. Jam mer dus deze com mer ci -
ële ti tel. In zijn nieu we boek be weert hij een com pleet en het meest
com pac te over zicht aan te bie den over wat  er  zoal over 2012 ge -
schre ven werd. Zo gaat hij in op wat an de re cul tu ren dach ten over
2012, zo als de Maya’s, de oude Egyp te na ren, en de sja ma nen. Op
zich is het boei end daar van ken nis te ne men, maar ik be twij fel of de in -
for ma tie die Stray biedt wel zo com pleet is.

Ger jo van der Horst
Heim wee - Ver slag van een bij na-
dood er va ring.; Phin ti as 2012
Bij na-dood er va ring en ko men voor in alle lan den
ter we reld, bij alle vol ken en cul tu ren. In veel lan -
den wordt het fe no meen ge zien als een mys tiek
ver schijn sel en wor den men sen die er een heb ben 
ge had ge zien als wij zen. Elders op de we reld wor -
den men sen die uit de kast zijn ge ko men met hun
BDE ges tig ma ti seerd. Ze wor den niet se rieus ge -
no men. Als je een ernstig auto-ong eluk hebt
over leefd wil de bui ten we reld nog wel eens ac -
cep te ren dat je er va ring bij zon der was. Maar wat

als jouw BDE ge kop peld is aan een spi ri tu e le er va ring. Is het dan wel
een bij na-dood er va ring in de strik te zin van het woord?

Car di o loog Pim van Lom mel is er dui de lijk over hoe wel hij lie ver
spreekt over na bij-de-dood-er va ring en. Zelfs me di ta tie kan ook vol gens 
hem een dus da nig ef fect op je heb ben dat er van een BDE ge spro ken
kan wor den.  Ger jo van der Horst had de moed een boek te schrij ven
over haar spi ri tu e le er va ring en. Tot voor kort wis ten al leen haar kin de -
ren en haar echt ge noot dat er ver ban den wa ren tus sen een exis ten ti -
ële cri sis, de me di ta tie die ze mee had ge maakt, haar speur tocht naar
de ware Je zus en haar BDE. Je zus, maar dan wel een Je zus uit de bij -
bel van wie ze af scheid nam. Het gaat haar niet om de per soon Je zus,
maar ui tein de lijk om de ‘woe wei’, de ener gie van uit de gees te lij ke we -
reld die ons leidt, die ook Je zus heeft ge leid en er al tijd zal zijn. “Voor
mij”, zo schrijft Ger jo van der Horst, “gaat het om de les sen die we kun -
nen le ren, of daar nu uit spra ken van Je zus aan ten grond slag lig gen of
in zich ten van uit de Tao, of aan wij zing en van de Boeddha.”
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Uit ge ve rij Phin ti as is de uit da ging aang egaan om Gerjo’s boek ‘Heim -
wee’ uit te ge ven. Er is een groot be lang mee ge diend. Aller eerst mo -
gen de le vens ver ha len van alle men sen met een BDE aan het licht ko -
men. Maar Gerjo’s ver haal is meer dan zo maar een BDE-ver haal. Er
zit ten zo veel la gen in haar er va ring en, zo veel ni veaus, zo veel ‘bood -
schappen’ die het licht mo gen zien. Heim wee naar dat licht, het is de
bron van le ven...

VERLICHT en VERLOST
Boeddhis me in ons da ge lijks le ven 
Ten Have 2012
Voor zo’n mil joen Ne der lan ders is boeddhis me
een be lang rij ke bron van in spi ra tie. Net als voor
Anne miek Schrij ver, schrij ver en pre sen ta tor van
on der an de re ‘Het Vermoeden’, en Hein Stuf -
kens, fi lo soof, dich ter en zen le raar. Ze stel len el -
kaar de vraag: wat be te kent het boeddhis ti sche
pad voor jouw da ge lijks le ven en wel ke rol speelt 
jouw chris te lij ke ach ter grond daar in? Want dat
ver schil len de spi ri tu e le tra di ties heel goed sa -
meng aan, staat voor hen als een paal bo ven wa -

ter. Boeddhis me en chris ten dom, gaat dat sa men? Is het mo ge lijk te -
ge lij ker tijd ver licht én ver lost te zijn?

Anne miek Schrij ver en Hein Stuf kens vin den dat dit ze ker mo ge lijk
is. Op de vraag of ver los sing en ver lich ting voor hem het zelf de zijn,
ant woordt Stuf kens: ”laat ik het klas sie ke ant woord ge ven: Mu! Dat be -
te kent geen ja en geen nee. Ik weet het niet. Ik weet wel dat ze al le bei
al les te ma ken heb ben met dat een heids be wust zijn.” VERLICHT en
VERLOST is een wel is waar vlot ge schre ven boek je maar wordt niet
op per vlak kig. Anne miek Schrij ver en Hein Stuf kens vor men een pri ma
schrij vers duo die met de no di ge hu mor schrij ven over we zen lij ke vra -
gen. Bei den put ten nog steeds in spi ra tie uit hun chris te lij ke ‘roots’,
maar zijn ook het boeddhis ti sche pad op ge gaan. Over het sa meng aan 
van bei de tra di ties gaat hun nieuw boek, een licht voe ti ge brief wis se ling 
over boeddhis me in het da ge lijks le ven van Schrij ver en Stuf kens.

Een ci taat : Ie mand die al leen maar ‘heilig” is in de zin van braaf
en goed, ie mand die de scha duw verd ringt of ont kent, kan niet au then -
tiek zijn.”

Jean-Lou is de Bi a si,
Ge hei men, sym bo len en ri tu e len
van de vrij met se la rij
Ankh-Her mes 2012
Jean-Lou is de Bi a si, een 32e graad vrij met se laar 
en al meer dan twin tig jaar ac tief in de orde, be -
licht de ge schie de nis en het op gra den ge ba -
seer de sys teem van de Schot se Ritus. Ook gaat
hij in op de et hi sche op vat ting en en de fi lo so fi -
sche ach ter gron den, ge bruik ma kend van ori gi ne -
le tek sten en ar che o lo gi sche vond sten. Jean

Lou is de Bi a si in 1990 in Frank rijk ing ewijd als Vrij met se laar, is een fi -
lo soof, spre ker en schrij ver die zeer goed ing evoerd is in de wes ter se
mys te rie gods dien sten. In zijn boek gaat hij diep in op de werk wij ze, het 
ont staan en de et hi sche en fi lo so fi sche ach ter gron den van de vrij met -
se la rij. Hij staat uit voe rig stil bij de oerg no sis van Her mes Tris me gis tos 
en de kab ba lis ti sche tra di tie. Maar hij geeft ook aan dacht aan de oude
kos mo lo gi sche prin ci pes en de mi tras ri ten.

De Bi a si, die in Ame ri ka en Ca na da tot de hoog ste gra den van de
re gu lie re vrij met se la rij is door ge drong en, geeft hier mee een zeer com -
pleet beeld van de deze Orde. Zijn be toog is hel der en toe gank elijk. In
het laat ste ge deel te van het boek be schrijft hij oe fe ning en en me di ta -
ties die kun nen hel pen op de weg naar gees te lij ke ont wik ke ling. Daar -
d oor is deze pu bli ca tie voor zo wel maçons als niet-ing ewij den een
waar de vol be zit. Op de vra gen of er nog wel iets nieuws valt te mel den 
over de ‘Aloude en Aangenomen’ vrij met se la rij en er, of je nu vrij met -
se laar bent of niet, in di vi du e le oe fe ning en zijn waar je di rect baat bij
kunt heb ben, ant woordt De Bi a si bevestigend. 

“Het boek dat je net hebt openg esla gen zal je hel pen be grij pen wat 
het ware erf goed is dat de maçon nie ke in wij dings tra di tie ie der mens te
bie den heeft,” zegt de au teur in zijn in lei ding. “Het zal je, zo ver volgt
hij, “mee voe ren van het ont staan van de Egyp ti sche en Griek se mys te -
ri ën naar de ont dek king van de es sen ti ële rol die deze ini a ti sche broe -
der schap in de hui di ge we reld speelt, in het bij zon der in de Ver enig de
Sta ten van Ame ri ka.” Zo als Dan Brown in zijn ro man ‘Het ver lo ren
symbool’ schrijft, zijn er maar wei nig lan den op aar de waar de maçon -

nie ke ide a len zo’n fun da men te le rol heb ben ge speeld als tij dens de
stich ting van de Ver enig de Sta ten.

De Bi a si gaat hier uit voe rig op in, maar om dat hij zelf ing e wij de is,
is hij ook niet in staat tot een wat kri ti sche be na de ring van de vrij met -
se la rij. ‘Geheimen, sym bo len en ri tu e len van de vrijmetselarij’ is ove ri -
gens een heel boei end en goed ge do cu men teerd boek, maar voor wie
zich er verd er in wil verd ie pen, is het raad zaam ook wat andere bron -
nen te raad ple gen.

Alexis Mari Pie tak
Le ven is ener gie, ener gie is le ven
Ankh-Her mes 2012
De we ten schap heeft ons waar de vol le ken nis op -
ge le verd, maar ook het ver mo gen ont no men het
le ven te be schou wen als uniek. We ten schap pers
zien zo wel een le ven loos voor werp en een le vend 
‘ding’ als niets meer dan een ver za me ling mo le -
cu len. Bi o fy si cus Pie tak stelt dat ‘leven’ een be -
paald soort ener gie is. Net zo re ëel en meet baar
als alle an de re vor men van ener gie. Dat stelt zo -
wel de mens, als eco lo gi sche sys te men in een to -

taal an der dag licht. Wat is het ver schil tus sen le ven de en niet-le ven de
ding en? Het le ven wordt over het al ge meen om schre ven als een
kracht of ener gie. Vol gens de Chi ne se ge nees kunst is le vens ener gie
Qi, in de Ay ur ve di sche ge nees kun de (India) wordt het Pra na ge noemd. 
Ener gie is een ei gen schap die iets laat ge beu ren. Zij wordt ge zien als
een on uit put te lij ke, or de nen de in vloed. In ons we ten schap pe lij ke denk -
en is ech ter geen ruim te voor het con cept van le ven-als-ener gie. De
au teur (bi o fy si cus) be licht een breed spec trum tus sen ener gie, ener ge -
ti sche fy si ca en kwan tum mecha ni ca en com plexe le ven de sys te men.
Dit helpt ons in zicht te krij gen in onze bi o lo gi sche le vens cy cli, het mi -
lieu en een duur za me in ter ac tie met onze om ge ving. Alleen al de er -
ken ning dat het le ven ener gie is, kan ons een be grij pe lij ke en prak ti -
sche con text ver schaf fen voor het door gron den van pro ces sen in le -
ven de sys te men. 

Bir git Frohn
Olijf boom the ra pie
Voor schoon heid, vi ta li teit en ge zond heid
Ankh-Her mes 2012
Door krui deng enees kun de, fy si ot he ra pie en ge -
zon de voe ding te com bi ne ren biedt de olijf -
boom the ra pie een to taal con cept voor ge ne zing
en re vi ta li se ring van lichaam en geest. De be -
lang rijk ste be stand de len zijn de bla de ren van de 
olijf boom en het ex tract hier van. Dit ex tract
wordt als werk zaam elixer ing eno men of op
lichaam en ge zicht ge bruikt in de vorm van een
zorg vul dig ver vaar dig de huidcrème. Een ge zon -

de voe ding zo als men die kent in het Mid del land se Zee ge bied werkt
daar bij ex tra on der steu nend. 

Me nig be zoe ker van me di ter ra ne lan den, kent die in dru kwek ken -
de, knoes ti ge olijf bo men die vele hon der den ja ren oud wor den. Ze
zou den zelfs 1000 jaar of ou der kun nen wor den. Hoe dan ook, de olijf -
boom als soort is in ie der ge val wel heel oud. Arche o lo gen heb ben ver -
steen de olijf bla de ren ge von den die meer dan 2,5 mil joen jaar oud zijn.
Zo’n 6000 jaar ge le den heeft de olijf boom zich van uit Pa les ti na ver -
spreid in het Mid del land se Zee ge bied. Het wa ren ove ri gens ook fi lo so -
fen als Aris to te les, Sop ho cles en Pla to die over tuigd wa ren van wat de
olijf boom zoal te bie den had. En De mo cri tus ad vi seer de om in wen dig
ho ning en uit wen dig olijf olie te ge brui ken om oud te worden.

Bir git Frohn (1967, München) is bi o lo ge, we ten schaps jour na lis te
en au teur van een aan tal suc ces vol le boe ken. Ver der schrijft ze in vak- 
en pu blieks tijd schrif ten op het ge bied van ge nees kun de, far ma cie,
voe ding, na tuur ge nees kun de en psycho lo gie. Ze woont en werkt in
Ham burg. Op de web si te - www.bir git-frohn.de - is on der het kopje
‘Referenzen’ een lijst van pu bli ca ties van haar hand op ge no men; som -
mi ge daar van zijn (ge deel te lijk) te down lo a den. Het is een veel zij dig
aan bod. Bij voor beeld schreef Frohn ook “Aphro di tes Ge heim nis se, 
Lie bes zau be rei en”.

Meer re cen sies op pa gi na's 10 en 20

* * *
*
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Mystieke tak Hindoeisme hecht veel belang aan innerlijke weg
Aat-Lambèrt de Kwant

Tot jou, die dit leest, spreek IK. Tot jou, die zoekt naar waar heid, vre de, lief de en ge luk, komt IK BEN. IK BEN jouw zelf, jouw
diep ste in ner lijk, dat al les weet en al tijd ge we ten heeft en al tijd is. IK, jouw god de lij ke Zelf, breng je deze woor den om je te le ren
dat IK, je ei gen ware Zelf, jouw eni ge le raar BEN. Mijn woor den spreek IK van bin nen uit tot je ui ter lijk, men se lijk be wust zijn om
te be ves ti gen dat al les wat jouw IK BEN in je al tijd wist, maar nog niet heeft ver taald in dui de lij ke en be grij pe lij ke ter men. Indien 
je be reid bent tot deze be wust wor ding in je zelf, volg dan aan dach tig de uit leg die IK hier in geef en wéét dat het jouw hoog ste
ZELF is dat door deze blad zij den tot je spreekt.

Het boek je ‘Het on per soon lij ke leven’ waar uit dit ci taat komt,
heb ik al zo’n twin tig jaar in mijn boe kenk ast staan en heeft
mij al die tijd ge boeid en ge ïnspireerd. Het min of meer the o -
so fisch ge tin te boek je wil een lei draad zijn naar het ware le -
ven. De in houd komt er kort weg op neer dat we als mens wor -
den ge leid en be paald door wat zich ‘Ik ben’ noemt, de Va der, 
het god de lij ke we zen. De mens moet dit in zijn le ven re a li se -
ren, los ko men van al wat hij dacht en leer de, de per soon lijk -
heid over win nen. Hij moet in zich zelf de een heid be rei ken met 
het on per soon lij ke al le som vat ten de. Het boek is ver moe de lijk
om streeks1915 in de VS ont staan, maar van de au teur J.S.
Ben ner (ge stor ven in 1941) is verd er niets be kend; er is in 
ie der ge val geen be we ging of cen trum om hem heen ont staan.
Toch blij ken ve len het boek je te ken nen en te koesteren.

Dat ik het noem heeft er mee te ma ken dat het hier niet gaat 
om be paal de ri tu e len of dogma’s, maar om onze in ner lij ke er -
va ring, onze in ner lij ke reis. Elke re li gie be schikt im mers over
een exo te ri sche en eso te ri sche, of wel diep ver bor gen bin nen -
kant, of wel de gno sis. Veel pries ters, rabbi’s, pan dits, imams,
of do mi nees heb ben door gaans wei nig tot geen ken nis over
die in ner lij ke kant, de gnos tiek. Deze maakt niet of nau we lijks 
deel uit van hun the o lo gi sche stu die. Dit is de re den waar om
ve len van hen moei te heb ben met mys tie ke er va ring en van ge -
lo vi gen, zo als bij voor beeld een bij na-dood er va ring. “Dit staat
niet in mijn bij bel,” zei een do mi nee bits tegen een lid van zijn 
gemeente die een dergelijke ervaring had. 

Maar dat is aan het ve ran de ren. Een aan tal do mi nees en
pries ters or ga ni seert zelfs ge meen te a von den over gnos tiek en
eso te risch bijbellezen. Meer aan dacht dus, zij het aar ze lend,
voor de in ner lij ke as pec ten van re li gie.

Gnosis = religie van binnen beleven
Die diep ver bor gen kant, het bin nen ste, wordt ook wel ‘gno -
sis’ ge noemd of ‘kennis van het hart’. De re den dat deze gno -
sis geen deel uit maakt van de ge loofs be lij de nis van zo’n re li -
gie, is dat gno sis pleit voor het ver ga ren van een bij zon de re
ken nis. Die ken nis zou er wel eens voor kun nen zor gen dat de
ge lo vi ge tot ‘wetende’ wordt, wat de macht van elk pries ter -
schap kan doen wank elen. In alle eeu wen zijn de gnos ti ci dan
ook ver jaagd, ge wan trouwd, ver oor deeld en ver ket terd. Van
de hin doe ïstische Samkhya tot de Ti be taan se lhag Thong, van
de is la mi ti sche Moe’tazilieten tot de chris te lij ke Kat ha ren, het
liep nooit goed met hen af. Gno sis biedt een re li gie die je diep
van bin nen be leeft. Maar het is ook een pad van ken nis die je
een hel der in zicht geeft in je ei gen le ven en in de be doe ling
van je be staan in deze kos mos. Gno sis zoekt naar het ant -
woord op de vraag naar zin en doel van het le ven van de
mens. Gno sis is ‘kennis van het hart’, niet-ra ti o ne le ken nis die 

we zen lij ke ant woor den be vat en deze werd vaak slechts aan
‘íngewijden’ door ge ge ven(1).

Ik noem enk ele gnos ti sche groe pe ring en en sys te men: Ro -
zenk rui sers, Vrij met se laars, Esse nen, de jood se Kab ba la, en de 
Indi a se Ve dan ta. Het be grip ‘Dharma’ lijkt veel op het Chi ne -
se ‘Tao’ en geeft een aan wij zing hoe je zou kun nen le ven in
over een stem ming met het doel er van: je re a li se ren tot wat je in 
we zen bent. Een pad dat je leidt van onwetendheid tot kennis. 

Hoe wel het hin doe ïsme tal van ge schrif ten kent, is het le -
zen daar van geen doel op zich. We be stu de ren de ge schrif ten
om ons te la ten in spi re ren en kun nen zo het pad op onze le -
vens reis verlichten.

Het hin doe ïsme is in zijn zui ver ste vorm – zo als ei gen lij ke
alle re li gies van oor sprong – een er va rings re li gie. Ui tein de lijk
gaat het erom het god de lij ke van ons ei gen zelf te er va ren(2).

De ware yoga
Yoga is een eeu we nou de we ten schap/fi lo so fie uit India. In het
Sans kriet be te kent yoga ‘verbinden, verenigen’. Het ‘één
worden’ van lichaam en geest staat cen traal en wordt be reikt
door mid del van adem ha lings tech nie ken, hou ding en (‘asa -
na’s’) en me di ta tie. Hierd oor ko men we tot rust. Het brengt to -
ta le ont span ning in ons lichaam en onze geest. Door de ont -
span ning zijn we be ter in staat aan te voe len waar we be hoef te
aan heb ben en onze al tijd maar door gaan de ge dach te stroom
wordt tij de lijk on der bro ken, waard oor we onze ener gie op een
be te re ma nier kun nen ge brui ken.

In dit ar ti kel ko men ver schil len de vor men van yoga ter spra ke.
Tra di ti o neel zijn er vier vor men van yoga: ‘karma’, ‘bhakti’,
‘gyaan’ en ‘raja’. In fei te wer den in het oude India met yoga al
deze drie vor men ge za men lijk be doeld. In zui ve re yoga wor den
kar ma, bhak ti en gy aan niet ge zien als apar te stro ming en, maar
als de drie be stand de len waar yoga uit be staat. In de loop van de 
tijd werd dit ver ge ten en ve ran der de de de fi ni tie van yoga in wat 
wij in het Wes ten ken nen als yoga, na me lijk het uit oe fe nen van
asana’s (po ses). In fei te valt het uit oe fe nen van asana’s on der
hat ha-yoga, dat een klein deel vormt van kar ma-yoga.

Hin doe-ge leer den wil den een we der op bloei van yoga zo als 
die be schre ven was in de yogasutra’s cre ëren on der de men -
sen. Zij za gen kar ma, bhak ti en gy aan als drie apar te yo ga stro -
ming en. Om men sen het in zicht te ge ven dat yoga al deze drie
as pec ten be vat, werd wat al dui zen den ja ren be kend was als
yoga her noemd tot raja-yoga, zo dat het on der schei den kon
wor den van wat men toen nog dacht dat yoga was. 

Yoga, nu dus raja-yoga ge noemd, is de meest com ple te
vorm van yoga om dat zij alle an de re vor men van yoga om vat.
Het sys teem, de yo ga leef re gels, werd be schre ven door Pa tan -
ja li in de yogasutra’s als het achtvou di ge pad, ash tanga-yoga.
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In zijn boek ‘Karma-, Bhak ti-, Gy aan- en Raja-yoga’ wor den
deze prach tig door Swa mi Vi ve ka nan da beschreven. 

Spirituele wegbewijzering
Pan dit Ashish Mat hu ra (3), ge bo ren in de fa mi lie Mat hu ra,
kwam al op jonge leef tijd met de Sa na tan Dhar ma (de oud ste
stro ming van het hin doe ïsme) in aan ra king. Een pan dit is een
spi ri tu e le be gel ei der bin nen het hin doe ïsme die het als een le -
vens taak ziet om men sen te in spi re ren en te be gel ei den bin nen
de Ve di sche leer. Deze Ve di sche leer is de kos mi sche ken nis
die de zie ners of wel de rishi’s van vroe ger heb ben vast ge legd.
Onder meer de Upa nis hads en de Bha ga vad Gita ma ken deel
uit van deze Ve di sche leer. Deze Ve di sche leer kent veel hei li -
ge ge schrif ten, waar de vier Veda’s een deel van zijn. Er zijn
meer de re ge schrif ten die de mens prik ke len en in spi re ren om
naar bin nen te gaan. Ze heb ben het min der over de tra di ties en
de cul tuur, maar spre ken meer over de ziel, over het zijn en
over het in ner lijk van de mens. Voor men sen in het Wes ten
die noch de tra di ties, noch de cul tu re le sa men hang en van het
hin doe ïsme ken nen, is het star ten met de Bha ga vad Gita en de
Upa nis hads het meest aan te be ve len; het zijn als het ware
ANWB-weg be wij ze ring en voor wie be reid is de in ner lij ke reis 
te gaan ma ken.

Als het gaat om de in ner lij ke weg die de mens kan vol gen,
wijst Ashish Mat hu ra op Sri Yoek tes war, die van Ba ba ji leer -
de hoe een mens in het da ge lijk se le ven nor maal kan func ti o -
ne ren, zijn maat schap pe lij ke taak kan ver vul len, maar te ge lij -
ker tijd ook spiritueel kan groeien.

 “Wat is,” zo zegt hij, “een mooi e re bood schap voor ons in het 
zo druk ke Wes ten?” “Als je kijkt naar de oude Indi a se de vo ti -
o ne le (bhak ti-)films en ook wes ter se ver ha len, heb ben we
vaak het idee dat we pas spi ri tu eel kun nen groei en als we to ta -
le af stand ne men van deze ma te ri ële we reld, maar dat is niet
no dig. Het mooie is dat we al le maal spi ri tu eel kun nen groei en
bin nen de we reld waar in wij le ven en ge woon ons in ner lij ke
zelf be wust zijn en daar mee God kun nen be rei ken. Je hoeft
geen af stand te ne men van bij voor beeld vrouw, kin de ren en
werk. Voor mij was dit de al ler mooi ste bood schap die Ba ba ji
via Sri Yoek tes war en la ter Yo ga nan da heeft door ge ge ven.”

Het is een mooie in lei ding op de uit leg die Mat hu ra geeft
over kar ma-yoga, bhak ti-yoga en gy aan-yoga en het the ma de
in ner lij ke reis. Hij legt uit dat de yoga zo als wij die in het
Wes ten ken nen voor na me lijk po ses zijn, ter wijl de ware yoga
let ter lijk be te kent ver bin ding ma ken, of wel zich ver bin den

met. “Yoga, die be staat uit deze drie as pec ten, helpt ons deze
ver bin ding te ma ken met het god de lij ke dat wij zijn. Bhak -
ti-yoga be te kent dat je door mid del van de vo tie ver bin ding
zoekt. Kar ma-yoga be te kent dat je door mid del van han de len
pro beert om con nec tie te ma ken. Gy aan-yoga be te kent dat je
door het ver ga ren van ken nis en het ont wik ke len van wijs heid
pro beert die con nec tie te ma ken. Raja-yoga vat al les sa men. Al
deze drie we gen, vor men sa men raja-yoga. Raja be te kent dan
ook: ko ning, hij die al les om vat, hij die over al les gaat. Een mis -
vat ting in het Wes ten, die ook in het Oos ten ont stond, is dat
yoga het be oe fe nen van asana’s (po ses) in houdt. In fei te is dit
maar een klein deel van het ge heel en wordt de rest ver ge ten.
Yoga geeft ons de sleu tel om de weg naar bin nen te be wan de len 
en de con nec tie te ma ken met onze ziel, het ware IK.”

Gereed voor de innerlijke reis
Ashish Mat hu ra be na drukt dat het hin doe ïsme, voor al de mys -
tie ke tak, veel be lang hecht aan de in ner lij ke weg. “In het hin -
doe ïsme wordt ge zegd dat wan neer je vai ra gya hebt be reikt je
klaar bent voor de in ner lij ke reis. Vai ra gya be te kent moe zijn
van de ma te ri ële we reld of het wil len los la ten of ont hecht le -
ven. Je gaat bij voor beeld op zoek naar je zelf, je gaat hier voor
op reis en be zoekt alle man dirs (tem pels) en be de vaarts oor den
en je gaat langs alle goe roes en ge leer den in deze we reld.
Maar wan neer je moe ge wor den bent van al dat zoe ken en rei -
zen en ein de lijk stil wordt, dan pas ben je klaar voor die in ner -
lij ke reis. Eer der ben je er niet klaar voor en be sef je niet dat
die reis ge maakt moet wor den of dat het über haupt mo ge lijk
is. Ik kan ie mand ver tel len dat hij die reis moet ma ken, maar
zo lang hij zelf nog de drang heeft om naar zich zelf te blij ven
zoe ken in de ui ter lij ke we reld, is hij er nog niet klaar voor. Hij 
moet zelf gaan in zien dat de reis naar bin nen be lang rij ker is
dan al dat ‘spirituele’ rei zen in de bui ten we reld. Maar de
mees te men sen zoe ken het bui ten, ook hier in het Wes ten,
waar ve len aan het reli-shop pen zijn. Het is ook niet zo
vreemd, want we wor den van jongs af aan ge traind om het
bui ten ons zelf te zoe ken. Wij le ren dat alle ge luk bui ten ons is
te ha len en al les wat je wilt be rei ken bui ten ons is, maar als je
je re a li seert dat deze za ken er niet toe doen en dat het ge luk
dat je be reikt denkt te heb ben slechts tij de lijk is, ben je er
klaar voor om de in ner lij ke weg te be wan de len.’

Religie als siermiddel
De Rot ter dam se pan dit ziet vaak bij men sen thuis dat de Bha -
ga vad Gita mooi en net jes ge kaft en af ge stoft is en dat men die 
in een vi tri ne kast ge plaatst heeft: hij wordt prak tisch aan be -
den. Maar daar gaat het niet om, zegt hij. “Je ziet het ook bij
an de re re li gies. Het gaat erom dat wat er in de Bha ga vad Gita
ge zegd wordt, ook toe ge past wordt en dat er naar ge leefd
wordt. Het ge heim van de ziel, het ware IK kun nen we vin den
in de Bha ga vad Gita. Daar in kun je de weg van ver lich ting
vin den. Maar dan moet je wel er over fi lo so fe ren en erop re -
flec te ren. In je een tje, of met fa mi lie en vrien den. Het exo te ri -
sche houdt zich meer be zig met het fy siek aan bid den van deze
hei li ge ge schrif ten door bij voor beeld bloe men te of fe ren en ze 
op een al taar te plaat sen. Een boek is een dode boom met inkt.
De hei lig heid komt pas tot le ven als het ge le zen, be gre pen en
toe ge past wordt. Een oude man die de Bha ga vad Gita heeft
stuk ge le zen en er ook naar leeft zo dat hij ook in hem leeft,
heeft hem tot een spi ri tu eel in stru ment ge maakt, heeft hem ve -
rin ner lijkt en dat geldt ook voor an de re hei li ge boe ken.”
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Wake-up calls tot de innerlijke reis
Pan dit Mat hu ra ziet wel dat in deze tijd men sen open staan
voor wake-up calls die de aan zet kun nen zijn voor verd ere spi -
ri tu e le groei of trans for ma tie. Men sen gaan door cri sis sen
heen en be sef fen vaak plot se ling dat er meer is dan enk el de
ex ter ne we reld. De één be gint de spi ri tu e le, in ner lij ke weg al
in een vroeg sta di um, de an der heeft daar zo’n wake-up call
voor no dig. Vol gens hem groeit ie der mens spi ri tu eel; de een
snel ler, de an der lang za mer, maar ie der we zen op deze aar de
groeit spi ri tu eel en krijgt de mid de len die hij no dig heeft om
verd er te groei en. “Som mi ge men sen die zo ver zijn en klaar
zijn voor die reis naar bin nen, krij gen ge woon de mid de len op
hun pad, want zij staan er al klaar voor, maar an de ren staan er
nog niet klaar voor en moe ten het op de ‘hardere’ ma nier le ren 
door de wake-up call te krij gen. Ze zijn nog ge hecht aan al -
leen het ma te ri ële in deze we reld. In de pa ra bel van Je zus over 
de wij ze en dwa ze maag den die jij noemt, komt dat heel mooi
tot ui ting. We krij gen al le maal zo’n wake-up call. Er wordt
ook wel ge zegd dat de in ner lij ke ziel er voor ge zorgd heeft dat
je die cri sis, te gen slag of ver lies krijgt . Het zijn wake-up
calls. Men sen gaan lui ste ren naar de roep van hun ziel. Van
mijn Chi ne se buur man leer de ik dat een pro bleem word ge de -
fi nieerd als een mo ge lijk heid, een kans om te le ren en te groei -
en. Een cri sis kan dus een kans zijn zo dat jij je verd er kunt
ont wik ke len. Het gaat erom dat men sen be wust wor den van
‘lila’, het god de lij ke spel. Al die er va ring en en zo ge naam de
te gen sla gen bie den ons een kans om naar bin nen te rei zen, ter -
wijl ge luk er vaak voor zorgt dat je stag neert.”

Op mijn vraag of lij den in dit ver band nood za ke lijk is om
spi ri tu eel te groei en, ant woordt Ashish Mat hu ra be ves ti gend.

“Ja, zon der lij den of pijn lij ke le vens les sen er vaar je wel is -
waar ge luk, maar in fei te komt het neer op stag na tie,” zegt hij. 
Maar hij voegt daar met een aan toe dat dit niet be te kent dat je
als mens geen ge luk en voor spoed mag er va ren, je moet je er
al leen niet aan hech ten. Hij heeft wel het idee dat steeds meer
men sen juist door wat ze mee ma ken gaan na denk en en re la ti -
ve ren wat ze is over ko men. Ze gaan in zien dat ze alle mo ge -
lijk he den had den om verd er te groei en, maar niet za gen dat de
deur al open stond. “Ik zie steeds va ker dat men sen wak ker aan 
het wor den zijn. We zit ten nu in een pe ri o de van veel cri sis en 
te gen slag, maar te ge lij ker tijd biedt het weer enorme kansen
om te leren.”

De noodzaak tot zelfreflectie 
Om die in ner lij ke reis te ma ken zijn er vier prin ci pes die ie -
mand in zijn le ven moet in te gre ren wil hij die reis naar bin nen
ma ken. De Rot ter dam se pan dit noemt dat de vier pi la ren van
het hin doe ïsme; ‘satya’, ‘daya’, ‘daan’ en ‘tap’.

Sa tya be te kent let ter lijk ver taald: dat wat waar is of dat wat 
god de lijk is. 

Daya be te kent me de do gen en daan be te kent ge ven. 
Tap be te kent zelf re flec tie. 
Sa tya is eer lijk heid, eer lijk heid naar je zelf toe, eer lijk heid

naar je me de mens toe en eer lijk heid naar God toe. Ashish
Mat hu ra: “Door eer lijk te zijn en in eer lijk heid te le ven cre ëer
je de po si tie ve ener gie in en om je heen om spi ri tu eel te kun -
nen groei en. Je cre ëert een voe dings bo dem. Door daya, me de -
do gen naar je zelf, lief de naar je zelf (geen ego cen tris me), lief -
de naar je me de mens en lief de naar God toe, cre ëer je een
sfeer die no dig is om spi ri tu eel te groei en. Daan komt neer op

het kun nen ge ven, het kun nen ge ven aan je zelf, je me de mens
en ge ven aan God. Tap be te kent zelf re flec tie, steeds weer re -
flec te ren naar je zelf, zo vaak als je kunt. Som mi ge men sen
doen dit ie de re avond, maar er moet zelf re flec tie zijn, zo dat je
eer lijk naar jezelf kunt kijken in hoeverre je groeit of niet
groeit en hoe je groeit.”

De illusie van het streven naar verlichting 
Hij heeft zo zijn vra gen bij het hui di ge stre ven naar ver lich ting 
en wijst erop dat in de Bha ga vad Gita Krish na aan Arju na uit -
legt dat je al leen het recht hebt om te han de len, niet om te
denk en over de vruch ten of re sul ta ten van jouw han de len. “Dit 
be te kent dat als ie mand ac tief be zig is te zoe ken naar ver lich -
ting, hij ver lich ting mis loopt. Als je een week end cur sus ver -
lich ting wilt vol gen en ver wacht dat je na dit week end ver lich -
ting be reikt zult heb ben, ben je er nog niet klaar voor. Je bent
enk el be zig met het doel en niet met het han de len zelf. “Je
bent niet be zig met je kar ma, maar met het ge volg van jouw
kar ma. Dan zul je niet spi ri tu eel kun nen groei en. Dat is de leer 
van de Bha ga vad Gita. Wil je ver lich ting be rei ken, moet je
ver licht le ven. Het is niet een doel, het is de weg. Je loopt of
op de weg van ver lich ting of op de donk ere weg. Het is één
van de twee en je kiest er voor om op één van bei de we gen te
lo pen. Het gaat dus om de weg, niet het ein de van de weg. Je
kunt ook niet zeg gen dat je ge zond wordt door het te wil len,
maar door ge zond te le ven. Dan ben je ge zond, en wan neer je
niet meer ge zond leeft, ben je ook niet meer ge zond. Zo is het
ook met de weg naar bin nen: je leeft spi ri tu eel, je maakt de
reis naar bin nen of je doet het niet, maar het is niet een doel,
het is de weg.”

Noten
1– R.H.Pers aud, Gno sis, het ver bor gen Licht. Mijn Best sel ler BV, 2011.

2 – Ro bert H. Swa mi Per seaud & R.H.Pers aud, Licht op gno sis. 
Ser vi re, 2002. 2e druk Ankh-Her mes, 2004.

3 – Dank zij pan dits en an de re wij ze men sen in en rond de fa mi lie
heeft pan dit Ashish Mat hu ra al op jonge leef tijd veel kun nen le ren en
was hij als leer ling van wij len pan dit. H. Mat hoe rapra sad Shar ma al op
11-ja ri ge leef tijd een vol leerd pan dit. Als lid van de Inter re li gieu ze
Raad in Su ri na me heeft hij veel ge werkt met gees te lij ken van an de re
re li gieu ze be we ging en en heeft hij mee ge hol pen met het oprich ten van 
de Shri Krish na Man dir te La la rookhweg. 

Enke le ja ren na dat hij naar Ne der land kwam voor zijn stu die Tech -
ni sche Infor ma ti ca is hij ge start met SanatanDharm.net waar voor Sa -
na tanDharm Maha Sab ha Su ri na me haar ze gen heeft ge ge ven. 

Sinds die tijd houdt hij zich in Ne der land ook be zig met ver schil len -
de re li gieu ze en maat schap pe lij ke groe pe ring en om hen die dat no dig
heb ben de no di ge hulp en on der steu ning te bie den. 

Ook treedt hij op als pan dit in de Man dir en is be trok ken als ad vi -
seur van Ma ha sab ha (over koe pe lend or gaan van ver schil len de hin -
doe-or ga ni sa ties). 

Hij is lid van de ve re ni ging Veel kleu ri ge Re li gies Rot ter dam en
gees te lijk ver zor ger bij de stich ting Ge zond heids cen trum Le vi nas. 

* * *
*
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Een geboren en gelovige femiste
Annemiek van Dorp

Ik ben op ge groeid in een groot rooms-ka tho liek ge zin. Va der,
moe der, acht broers en zes zus sen. We woon den naast de Kerk 
en het was ge brui ke lijk om elke och tend eerst naar de H.Mis
te gaan, daar na ont bijt en dan naar school toe, een straat verd -
er op. Als meis je van ong eveer 8 jaar be schouw de ik de och -
tend dien sten (nog in het La tijn) als een soort van pop penk ast
die mij to taal on ver schil lig liet. Ik be greep niets van wat er
daar op het al taar ge beur de en droom de lang zaam weg in mijn
ei gen we reld je. Een da ge lijks ri tu eel. 

Ik zal ong eveer 8 à 10 jaar oud zijn ge weest toen de
dogma’s van de Room se leer mij dui de lijk ge maakt wer den:

a) – De man was het hoofd van het ge zin, zijn vrouw en kin de -
ren dien de hem te ge hoor za men. 
b) – De mens was maar een half per soon, door in het Hu we lijk 
te tre den werd je een vol le dig mens. 
c) – De jong ens in het ge zin wa ren iets be lang rij ker dan de
meis jes. 
d) – Als je zon dags niet naar de Kerk ging be ging je een dood -
zon de, als je ie mand ver moord de ook. Dis cus sie ge slo ten. 

Eén van de voord elen van dit gro te ge zin was dat ik al op
jonge leef tijd op mij zelf te rug ge wor pen werd en er verd er niet
zo op mij werd ge let. Er wa ren wel col lec tie ve waar den en
nor men, maar wat er in jouw hoofd om ging was jouw do mein. 
(Er wa ren ze ker ook na de len om op te groei en in dat gro te ge -
zin, maar die zijn voor mij nu niet zo re le vant meer.) Ik werd
dus door bo ven staan de dogma’s ge sti mu leerd om mijn in tu ïtie
te ge brui ken en deze zei mij, dat er hier “iets” niet klop te.” 

Op ong eveer 17- ja ri ge leef tijd was ik wan ho pig, le vens -
vra gen dien den zich aan:

 
• Wie ben ik? 
• Welke opleiding ga ik volgen? 
• Wat wil ik later worden? 

Het ide aal beeld dat veel van mijn leef tijd ge noot jes had den
was vroeg trou wen en kin de ren krij gen. Deze ide a len deel de
ik niet, ik wil de eerst we ten ‘wie ik zelf was’, daar de tijd en
ruim te voor ne men. Kij ken wat er verd er op mijn pad zou ko -
men. Dat pad heb ik in mid dels voor een groot deel af ge legd. 

Ik denk nu te we ten wie ik ben! Nog niet wie ik zal wor -
den!  Maar dat maakt het le ven voor mij ook zo boei end, ik
raak nooit uit ge leerd. 

Ik ben de man nen in mijn le ven dank baar die, on be wust, mij 
een spie gel voor hiel den als ik mijn ei gen dogma’s ging koes te -
ren. Met één van hen cre ëerde ik onze pracht i ge doch ter. 

Na de Rooms-ka tho lie ke Kerk ver la ten te heb ben, op on -
ge veer 18-ja ri ge leef tijd, ben ik lang niet meer naar de Kerk
ge weest. Ik had het wel zo’n beet je ge had met in sti tu ten. 

Mijn re li gieu ze ge voe lens ble ven, te meer daar ik op ge zet -
te tij den in mijn le ven heb mo gen er va ren dat er meer is tus sen 
“He mel en Aar de”. Dit sterk te mij in de over tui ging dat, als je
je hier voor open stelt, je ge stuurd wordt op je levenspad.

Door Ho ge re Mach ten en Krach ten. 

 Ontvankelijk wachtend op innerlijk weten

Dit on der vond ik ook als ik het moei lijk had en het Uni ver sum 
om hulp vroeg, ik voel de dan de He len de wer king die ik
mocht ont vang en. Ik stuur dan ook re gel ma tig be dank jes naar
bo ven als dat zo uit komt. 

Ik vind de VKK
Na heel veel om zwer ving en en een paar Goe roes (Bhag wan en 
Krish na mur ti) verd er kwam ik in con tact met de Vrij-Kat ho -
lie ke Kerk, via een Work shop over Enge len, in het Kerk je St.
Albaan in Den Haag. 

Ik had nog niet eer der van De Vrij-Kat ho lie ke Kerk ge -
hoord, maar door een ge beur te nis in mijn le ven, die mij emo ti -
o neel on der uit haal de, moest ik blijk baar hier zijn. (2001) 

Deze voor mij to taal nieu we Kerk sloot aan bij mijn be hoef te
van dat mo ment. Alhoe wel vrou wen wij ding en nog geen re a li -
teit wa ren, be greep ik dat er wel ge werkt werd aan het re a li se -
ren daar van. Deze ver nieu wen de Kerk die het aan durf de de
vrou we lij ke ui ter lij ke ma ni fes ta tie te ver ster ken door mid del
van vrou wen toe te la ten tot het Pries ter schap en zo het even -
wicht te breng en in de in ner lij ke ma ni fes ta tie van “de God de -
lij ke Go din nenk racht” in ie der van ons heeft voor mij de door -
slag ge ge ven om mij met deze Kerk ‘in vernieuwing’ te ver -
bin den. 

>>>
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De Goddelijke Godinnenkracht als één verenigd

Sinds een aan tal ja ren ben ik lid (2006) van de Vrij-Kat ho lie -
ke Kerk. Voel me thuis bij deze Kerk, waar gees te lij ken, die -
na ren en kerk gang ers op ge lij ke voet met el kaar om gaan. Er is 
geen schei ding van zie len. Het be le ven van de Sa cra men ten
roep bij mij nos tal gi sche ge voe lens op, uit een ver ver le den.
De pre ken uit de Nag Ham ma di ge schrif ten vind ik in spi re -
rend, ze on der steu nen mij in de ken nis die ik in de loop van
mijn le ven ver gaard heb en vul len deze aan. De na ge sprek ken
in de kof fie zaal, die op de zon dag och tend vaak ge hou den wor -
den, roe pen bij mij ge voe lens van sa men ho rig heid op. In de
Haag se kerk ge meen te ko men er lang zaam maar ze ker steeds
meer boei en de men sen bij, ie der met haar/zijn spi ri tu e le ach -
ter grond en be le ving in geloofskwesties. In april 2012 ben ik
be noemd tot voor zit ter van de Kerk ge meen te in Den Haag. 

Anne miek van Dorp (1945) - Werk zaam
ge weest in de so ci a le en tech ni sche
dienst ver le ning bij de Ge meen te Den
Haag. Sa cred Dan ce Do cent sinds 1998.
Pas sie: Die ren wel zijn

Bron nen van de ge bruik te af beel ding en:
Afbeel ding 1, Ali ce Buis (1948), ti tel: ‘Ze zit in het licht’, 
olie verf op pa neel (2002), zie ook: ‘www.ar ta li ce.nl’
Afbeel ding 2: Bri ar (pseu do niem), ti tel: ‘Welcoming Yule’, zie bij voor -
beeld ook: ‘www.east ga te re sou ce.co.uk’ of ‘www.bri a rart.co.uk’ 

Boekeninfo

Jan Wil lem Ver kerk/ Anne mie ke Loots
Mys tie ke plek ken in Zui dwest Enge land
Fron tier 2011
Enge land, het land bij uit stek als je over mys tiek
praat. Spook hui zen, steen cir kels, na tuur ge bie -
den, maar ook de le gen des van Ko ning Arthur en 
de we reld van de el fen en na tuur lijk graan cir kels.
In dit boek la ten Anne mie ke en Jan Wil lem 31
plek ken zien die deze be to ve ring weer ge ven.

Kor te in lei den de tek sten en veel foto’s, net als hun vo ri ge boek over
mys tie ke plek ken in Ne der land, Bel gië en Duits land. De foto’s ne men
ons mee naar de in tri ge ren de we reld van mys tiek Zui dwest Enge land.
Een boek dat zeer goed als lei draad kan die nen voor onze ei gen Mys -
tie ke Reis in dit bij zon de re land. De schoon heid van de foto’s doet je
weg dro men in die bij zon de re we reld. 
      Anne mie ke en Jan Wil lem heb ben sinds 2006 de per ma nen te wis -
se lex po si tie ‘Mystiek Moment’ in Zaan dam over mys tie ke plaat sen. De
foto’s van oude kerk jes, steen cir kels, men hirs, dol men en graan cir kels
zijn mooi en dui de lijk. De toe lich ten de tek sten ge ven niet al leen in for -
ma tie over fei ten, maar ook over le gen des die aan de plek ken ver bon -
den zijn en een sfeer be schrij ving waar in ook af en toe plaats is voor
pa ra nor ma le waar ne ming en. De co ördinaten op de O.S. kaar ten zijn
per plek aang ege ven, of schoon een over zichts kaart van alle be schre -
ven plek ken node ge mist wordt. 

Er is wei nig over Engel se kracht plek ken in het Ne der lands be -
schik baar met uit zon de ring van het boek van Wig holt Vleer en Dick
van den Dool ‘Langs mys te rieu ze plaat sen in Zui dwest Engeland’

San der Vi de ler
De weg naar je ware zelf
Het pad van de gno sis
Aspekt 2012
Doel van het boek is, zo zegt Vi de ler in zijn voor woord, de weg naar
het hart te wij zen en wil dat doen door een brug te slaan tus sen re li gie
en psycho lo gie. 

Het doel van het le ven is, zo zegt hij, te wor den wie we zijn. Gno sis 
leert dat ons ware Zelf god de lijk is. Of we dit Zelf nu Chris tus of Atman
noe men haar func tie blijft ge lijk: ze wil door ons tot ex pres sie ge bracht
wor den, zo dat de mens zich zelf weer als één met God kan er va ren.
Maar voord at we ons Zelf tot uit druk king kun nen breng en, moe ten we
haar eerst be wust ma ken. Dit boek van San der Vi de ler be schrijft de
weg hier naar toe, ‘de ‘goudgele weg’, af ge leid van het pad van de gno -
sis. Deze ver bindt twee ogen schijn lijk te geng estel de pa den: psycho lo -
gie en re li gie. Via psycho lo gie le ren we ons Zelf ken nen door de ont -
wik ke ling van ons ego. Be wust zijn van onze mas kers en scha duw
maakt het zicht op onze es sen tie vrij. Na dat we het ego tot spie gel -
beeld van ons Zelf heb ben ge maakt en we onze es sen tie her ken nen,
kun nen we het ego af leg gen. Via re li gie gaan we aan ons ego voor bij
om zo bij het uni ver se le Zelf te ko men. Bei de pa den - psycho lo gie &
re li gie - ont moe ten el kaar in de ‘goudgele weg’ die, naar het her me -
tisch ge zeg de ‘zo bo ven, zo beneden’, God en de mens met el kaar
ver bindt. Van daar dat zij ook de ‘via paradox’ wordt ge noemd. De weg
naar ons hart is een weg vol schijn ba re te gen stel ling en, daar de lief de
of een heid in ons hart in de we reld van schei ding en te gen stel ling en
vaak als pa ra doxaal wordt er va ren. Het doel van het le ven is te wor den 
wie we zijn. Gno sis leert dat ons ware Zelf god de lijk is. Of we dit Zelf
nu Chris tus of Atman noe men - haar func tie blijft ge lijk: ze wil door ons
tot ex pres sie ge bracht wor den, zo dat de mens zich zelf weer als één
met God kan er va ren. Maar voord at we ons Zelf tot uit druk king kun nen 
breng en, moe ten we haar eerst be wust ma ken. Dit boek wil de weg
hier naar toe be schrij ven, ‘de ‘goudgele weg’, af ge leid van het pad van
de gno sis. Deze ver bindt twee ogen schijn lijk te geng estel de pa den:
psycho lo gie en re li gie.

Het is wel een boek waar je moet voor gaan zit ten en dat je nu en
dan even op zij moet leg gen om het te la ten be zink en. 

Ander Vi de ler is jung i aans ana ly tisch  the ra peut, au teur en spre ker 
op het ge bied van spi ri tu a li teit en diep te psycho lo gie. 

* * *
*
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Terug naar de Ba sis

Enkele gedachten over androgyn, vrouwelijk en mannelijk in samenlevingen en culturen

Els Kikke

“De au to ri teit van een de mo cra ti sche we reld or de kan op niets 
an ders wor den ge fun deerd dan op het op nieuw tot le ven ge -
wek te ge zag van het uni ver sum.” — (Václav Ha vel)

Ge dre ven door de nood zaak om te over le ven ging en, mil joe -
nen ja ren ge le den, onze voor ou ders, de een cel li ge bac te ri ën,
op in meer cel li ge or ga nis men. Hier mee schie pen ze vei lig heid
en be staans ze ker heid en be we zen hoe over le ven en le ven een
vreed za me aang ele gen heid kan zijn. 

Toen onze ma tri ar cha le cul tu ren, waar dit prin ci pe ook
gold, het veld moes ten rui men voor de pa tri ar cha le cul tu ren
die hun be staan ze ker stel den door el kaar te be vech ten werd
‘overleven’ het Leit mo tiv. Aut hen tiek na tuur lijk ge zag dat
zich uit drukt in ef fi ci ënte daad- en vorm kracht moest het veld
rui men voor macht, con tro le en over rom pe lend lei der schap.
De weer spie ge ling hier van vin den we te rug in het verd wij nen
van an dro gy ne god he den ten fa veu re van man ne lij ke goden en 
van uiteindelijk één mannelijke god.

Androgyn
Rond 1500 tot 500 v. Chr. wor den over al in de we reld an dro -
gy ne god he den aan be den. Er is bij voor beeld een beeld je ge -
von den van de Indi a se god Shi va met links vrou we lij ke en
rechts man ne lij ke fy sie ke ken mer ken. Het He breeuw se schep -
pings ver haal, voort ko mend uit het Ba by lo ni sche schep pings -
ver haal, be gint met ‘elohim’ een vrou we lijk word. Hier van is
af ge leid het Ara me se woord ‘el’ ook wel ‘al’, dat ‘adem’,
‘leven’, ‘liefde’ en het ‘goddelijke’ be te kent. ‘Elohim’ is la ter
een man ne lijk meer voud ge wor den dat ‘godin’ zo wel als ‘god’ 
be te kent. ‘Elohim’ blijft als schep per be staan naast de nieu we
aan winst, de man ne lij ke god ‘Jaweh’, die de uit het noor den
ko men de ver ove raars mee brach ten.

 
“Eerst wordt het licht door Elohim geschapen 

dat daarmee van de duisternis wordt gescheiden.

Daarna de lucht, waardoor die van de wateren wordt
gescheiden.

Uit het wa ter worden land en de zaaddragende planten
geschapen.

Op de vierde dag worden de sterren, de zon en de maan
geschapen die over dag en nacht zullen heersen.

Op de vijfde dag de vissen en de vogels, gevolgd door het
vee, de reptielen, de wilde dieren en de mensen.

De zevende dag is een rustdag.

De eerste mens wordt geschapen naar het evenbeeld van
Elohim, zowel mannelijk als vrouwelijk.

Deze eerste mens heet Adam-Kadmon.

Hij wordt opgedeeld in Adam en Eva.”

Jodendom
Het schep pings ver haal in het Oude Tes ta ment komt er mee
over een. Het ademt an dro gy nie, in de plu ra lis ma je sta tis, een
ko nink lijk meer voud. De schep ping wordt als één we zen be -
schre ven, man en vrouw ge naamd, waar in god zich uit drukt.

“En God zei de:

Laat ons men sen ma ken naar ons beeld, 

als onze ge lij ke nis,

op dat zij heer sen over de vis sen der zee

en over het ge vo gel te des he mels

en over het vee,

en over de ge he le aar de

en over al het krui pend ge dier te.

En naar zijn beeld schiep hij hem;

man en vrouw schiep hij hen.”

In Ge ne sis 2 wordt Adam ge scha pen en Eva uit zijn rib. Ook
al is Adam een man, hij was toch, voor hij zich de rib uit zijn
lijf trok, één met Eva.

Nag Hammadi
Uit de Nag Ham ma di ge schrif ten die on langs zijn ge von den,
blijkt dat de Ara mees spre ken de Jood se le raar Je zus de ge lij k -
waar dig heid van man en vrouw pre dik te en god zag als man -
ne lijk zo wel als vrou we lijk, dus ook an dro gyn. Zijn vrouw, en 
te vens één van zijn wijs te dis ci pe len, blijkt de door Pet rus ver -
guis de en in de kerk voor hoer uit ge maak te Ma ria Mag da le na
te zijn. In het Tho ma se vang elie be ant woordt Je zus de vraag,
die hem door één van de apos te len wordt ge steld, over hoe zij
het Ko nink rijk Gods zul len be tre den met:

“Als ge van twee één zult ma ken

en het bin nen ste als het bui ten ste 

en het bui ten ste als het bin nen ste

en het bo ven ste als het on der ste

om het man ne lij ke en het vrou we lij ke

tot één te ma ken

op dat het man ne lij ke niet man ne lijk blij ve

en het vrou we lij ke niet vrou we lijk  

..........

dan zult gij het Rijk bin neng aan

Het rijk, het is het bin nen ste van u

Wan neer gij uzelf zult ken nen

Dan zult gij ge kend zijn......”

Kerkvader Clem ens
In een his to risch chris te lijk do cu ment be schrijft een van de
vroe ge kerk va ders, Cle mens van Alexan drië, in het jaar 190
na Chr., god als zo wel man ne lijk als vrou we lijk, en man nen en 
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vrou wen als even vol maakt. Gnos ti sche chris te nen (‘gnosis’
be te kent god in ons zelf er va ren) be schou wen god en de mens -
heid als man ne lijk zo wel als vrou we lijk. Het Jood se schep -
pings ver haal wordt la ter in de tijd zo bij ge steld dat de an dro -
gy nie er uit verd wijnt.

Is lam
In 610 na Chr. gaat in Sa oe di Ara bië de Islam ont staan. Allah
was een an dro gy ne god heid.  Het woord ‘allah’ stamt van het
He breeuw se ‘elohim’. 

Wan neer Mo ham med het vi si oen krijgt waar uit de Islam
voort komt, be staat het chris ten dom al zes eeu wen en is de on -
g elij kwaar dig heid van man en vrouw al lang een feit ge wor -
den. De Ko ran nu moet te gen wicht bie den aan deze uit was sen
van het chris ten dom. De oor spronk elij ke ver sie van de Ko ran
biedt dit te gen wicht. Maar Isla mi ti sche re li gieu ze en Chris te -
lij ke re li gieu ze lei ders blij ken nau we lijks van el kaar te ver -
schil len daar in. Dus on der gaat de ko ran een zelf de lot als de
bij bel. De oor spronk elij ke ver sie wordt zo da nig bij ge steld dat
hij past in het denk ka der van de heer sen de klas se. De in Span -
je ge bo ren Isla mi ti sche fi lo soof Aver roes ageert fel te gen deze 
vrouw on vrien de lijk heid. Dit stuit on mid del lijk op ver zet. In
deze vrouw on vrien de lij ke vorm is de Islam de oud ste glo ba li -
se ren de macht  die zich voor de kerstening en de ko lo ni a li sa -
ties over de wereld verspreidde.

Oude Grieken
In het Griek se schep pings ver haal schenkt de go din van de aar -
de, Gaia, on be vlekt, het le ven aan Ou ra nos, de he mel. Zij
komt voort uit Cha os (= o pe ning). Echter één van de na za ten,
Zeus ge naamd, neemt al gauw de macht in han den en eet zijn
vrouw Me tys (= wijs heid) op en baart uit zijn hoofd een in tel -
lec tu e le doch ter, Pal las Athe ne. De in de zes de eeuw v. Chr.
op ko men de we ten schap pen en fi lo so fie waar on der an de re So -
cra tes en Pla to, en de na tuur fi lo so fie in Zuid-Ita lië hun aan -
deel in heb ben, zijn vrouw- en go din vrien de lij ker. Vrou wen
heb ben in Grie ken land en in het Ro mein se Rijk rech ten, po li -
tie ke in vloed en ne men be lang rij ke po si ties in. Die van pries -
te res, is er één van. Aris to te les noemt de schep per: ‘de on be -
wo gen beweger’ maar keert zich even als So cra tes en de apos -
te len Pet rus en Pau lus te gen vrou wen. Onder tus sen heeft het
aan zien van de an dro gy ne Egyp ti sche go din Isis zich over een
an der groot ge bied ver breid. Isis be schikt over zo wel man ne -
lij ke als vrou we lij ke krach ten en heeft als zo da nig macht over
de ma te rie waar uit al les ont staat: licht en donk er, vuur en wa -
ter, le ven en dood, be gin en eind. Zij staat sym bool voor de
ge lij kwaar dig heid tus sen man en vrouw, maar wordt weer
verd re ven door de uit Per zië over ge ko men god Mithras.

In dia 
Ook hier maakt men een der ge lij ke ont wik ke ling door. Hin -
doe ïsme is een ver za mel naam voor re li gieu ze en cul tu re le tra -
di ties. Het woord is af ge leid van de naam Indus, de naam van
een ri vier. De oor spronk elij ke, meer an dro gy ne, Dra vi di sche
gods dienst werd over woe kerd door de sterk pa tri ar cha le Indo-
Eu ro pe se, Ari sche, leef wij ze en gods dienst, die nu nog in In -
dia veel in de melk te brok ke len heeft. Het kas ten stel sel met
de vele pri vi le ges van de hoog ste pries ter- en le ra renk as te, de
Brahma nen, hoort bij deze sterk pa tri ar cha le tra di tie. Eén van
de pri vi le ges van de hoog ste kas te is dat ie de re vrouw, van
wel ke leef tijd ook, waar dan ook, be reid moet zijn tot sek su e le 

ge meen schap met een Brahmaan. Dat zou haar al ge he le heil
ver ho gen. De we du we ver bran ding, die nu ver bo den is, was
ook een Arisch ri tu eel. 

Er zijn nog zo’n ze ven an de re re li gieu ze groe pe ring en in
India, waar on der de Buddhis ten, de Sikhs, de Shakta’s en de
Tantrika’s. India was voor de Ari sche in va sie overd ekt met
‘yogini’ tem pels. Ze had den de vorm van de va gi na, rond en
open naar de he mel. In de mu ren wa ren al ko ven met go din -
nen beeld jes en enk ele go den met erec ties. De groot ste vondst
is een beeld je van een man die met ge kruis te be nen en ge he -
ven lid, kijkt naar een naak te dan sen de vrouw. De go din nen,
zo als de nog steeds aan be den Sa ras wa ti en Kali-Dur ga, wa ren
on af hank elijk van de go den. In de uit het noor den van India
ko men de Tan tra tra di tie staan de go din, de vrouw, en god, de
man, als vol ko men ge lij kwaar dig in de ero ti sche god de lij ke
ver bin ding cen traal. Dit wordt zo veel als maar mo ge lijk is ver -
vloekt en zwart ge maakt door de Ari sche tra di tie. De spe ci a le
plek die ero tiek met de ei gen sekse heeft, wordt door de
Arische fundamentalisten als pervers en verdervelijk gezien.

China
In Chi na wor den ‘aarde’ en
‘leven’ be schouwd als een on -
ver bre ke lij ke een heid die een
be gin noch een ein de heeft.
Het ver mo gen tot voort plan -
ting wordt ge zien als spon ta ni -
teit van de tweele di ge krach ten 
in de na tuur: ‘yin’ en ‘yang’,
die voor het vrou we lij ke en
het man ne lij ke staan. Een man 
heeft zo wel het vrou we lij ke in
zich als een vrouw het man ne -

lij ke. Van uit de on ein di ge cy cli sche in ter ac tie tus sen het man ne -
lij ke en het vrou we lij ke ont staan de ele men ten: wa ter, vuur,
hout en me taal. Deze ele men ten ve re ni gen zich in de aar de. Er
wan de len door dit kos misch mo del vrou we lij ke en man ne lij ke
god he den heen die sterk ver we ven zijn met het ge wo ne le ven.
Het schep pen de as pect wordt daar bij voor al door het vrou we lij -
ke ver te gen woor digd en het be stuur lij ke en de macht door het
man ne lij ke. De ver te gen woor di gers van deze as pec ten wor den
soms voor ge steld als half slang, half mens, maar va qak ook
wor den kei zers als die ver te gen woor digers be schouwd. Ook in
Chi na zijn, eEven als in het Mid den-Oos ten en in Eu ro pa, on der
in vloed van bin nen val len de vol ke ren an de re god he den in de
Chi ne se cul tuur te recht ge ko men.

Natuurvolken
Na tuur vol ken er va ren, elk op ei gen wij ze, met ei gen in ter pre -
ta ties, de on der linge ver bon den heid van al les wat be staat. In
hun op tiek vor men men sen, die ren, plan ten, ge steen ten, de
zon, de maan, de ster ren en alle na tuur ver schijn se len één ge -
heel met el kaar, in voort du ren de wis sel wer king. Het man ne lij -
ke en het vrou we lij ke vin den daar in ie der hun plek. Na tuur -
voljken le ven vol gens col lec tie ve waar den die deze wis sel wer -
king die nen. In ‘La pensée sauvage’ noemt Lévi-Strauss dit
‘participation mystique’.

Met man en macht 
Van af de pe ri o de in de his to rie waar in man nen zich be wust
wor den van hun aan deel in de schep ping door hun zaad lo zing
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in de vrouw, ont staat een verd ere ver schui ving in ong elij k -
waar dig heid tus sen de sek sen naar su pre ma tie van man nen
over vrou wen. De eer de re on dui de lijk heid over het va der -
schap en het ver lang en om het vrucht baar heids mys te rie van de 
vrouw te be macht i gen, heeft tot ri ten als de ‘couvade’ ge leid
die bij som mi ge vol ken nog plaats vin den: wan neer de be val -
ling aan vangt gaat de man in het kraam bed lig gen te kronk elen 
van de pijn. Nie mand kijkt naar de vrouw om. Als het kind is
ge bo ren wordt het in de ar men van de man ge legd. Hij wordt
ge fe li ci teerd. De vrouw her vat haar werk zaam he den als of zij
er niets mee te ma ken heeft ge had. Door veel vul di ge 
ge slachts ge meen schap tij dens de zwang er schap denkt de man
de foe tus met zijn sper ma te voe den en te la ten groei en. 
Een an de re rite is de in wij ding van jonge man nen als of ze op -
nieuw wor den ge bo ren in een man neng emeen schap. Ze wor -
den daar ge voed met sper ma van niet ge trouw de mannen.

God de vader
In de ont wik ke ling naar een pa tri ar cha le sa men le ving wordt
de po si tie van de man als va der steeds meer vei lig ge steld. De
al ge he le on der wer ping van vrou wen lijkt de eni ge ma nier te
zijn. Het hu we lijk en het ge zin met de va der aan het hoofd
vormt hier van de ba sis. De vrouw krijgt een on der ge schik te
rol toe be deeld en wordt tot ei gen dom van de man ver klaard.
De ha rem, de kuis heids gor dels en de be snij de nis van de vrouw 
zijn er een uit vloei sel van. Er wordt een stel sel van nor men en
waar den in het le ven ge roe pen die deze ong elij kwaar dig heid
en ong elijk heid recht vaar digt.

Bij alle vol ken, van oost tot west, komt god meer en meer
aan bod en men laat de go din door de ach ter deur verd wij nen.
God de va der ver vangt god de moe der. Er zijn door de hele
ge schie de nis heen vrou wen ge weest die dit pa tri ar chaat uit -
daag den maar veel haal de het niet uit. Pas in de twin tig ste
eeuw na Chr. be gint de pa tri ar cha le sa men le ving aan macht in
te boe ten. De spo ren er van, ech ter, zijn nu in de een-en-twin -
tig ste eeuw nog niet uitgewist.

Samenspel
Een in spi re ren de uit spraak van vi si o nair, eco noom en astro -
loog Pe ter De la hay:

“In de 20e eeuw wa ren de man nen nog aan de macht. In de
21e eeuw ko men de vrou wen in hun kracht.”

Als dit ge beurt brengt dit al die ja ren van ge schie de nis te rug
bij waar het ooit be gon en werpt het een blik op de mo ge lijk -
he den door de cha os heen. Een sa men spel van man ne lij ke en
vrou we lij ke krach ten die in ie der mens aan we zig zijn. Een sa -
men spel van vrou wen en man nen waard oor de angst en de re -
ac ties erop in lief de ge trans for meerd wor den en het le ven, het
god de lij ke via bij voor beeld onze adem ha ling, ‘el’, wordt be -
leefd. ‘Elohim’ = adem = le ven = lief de = het god de lij ke. 
Kor tom: te rug naar de ba sis zo als Václav Ha vel het ver woordt 
met ‘de su pre ma tie van het universum’ dat door ons heen
ademt. Want hou den we niet al le maal nog onze adem in? Uit
angst voor de ding en die ko men gaan?

Els Kik ke is psycho lo ge, zij pro mo veer de in de trans per soon -
lij ke psycho lo gie op het on der werp ‘Kerncontact’. Zij werkt
als coach en trai ner in bin nen- en bui ten land. Zij be nut het ge -
dach te goed van on der an de ren A.H Almaas, Bert Hel ling er,
Sta ni slav Grov, Carl Gus tav Jung, Eva en John Pier ra kos, Wil -
helm Reich, Ro lan do Toro met werk vor men als pa dwerk, neo- 
Reichi aans lichaams werk, Ge stalt, psycho dra ma, voi ce di a lo -
gue, hyp no se, neu ro-emo ti o ne le in te gra tie, di ver se he a ling -
met ho den, bi o dan za en fa mi lie- en or ga ni sa tie op stel ling en. 
Els Kik ke is au teur van enk ele boeken.

Twee noten van de redactie 
Clau de Lévi-Strauss (Brus sel, 1908-2009) was een Frans cul tu reel an -
tro po loog. Hij wordt be schouwd als een van de gro te denk ers van de
twin tig ste eeuw. In 1962 ver scheen ‘La pensée sauvage’.

La pensée sau va ge heeft een dub be le be te ke nis. Het is te ver ta len 
als ‘de pri mi tie ve gedachte’ of ‘het pri mi tie ve denken’, ook ‘het wil de
denken’, maar ook als ‘wilde bloem’ (en dan de bloe men fa mi lie waar -
toe het vi ool tje be hoort).

‘Participation mystique’ be te kent ‘mystieke deelname’, daar mee
wordt het meer on be wus te ver mo gen van de mens be doeld om in nau -
we re la tie te staan met sym bo liek, my then ed. 

De Dra vi di ërs, met een wat donk er der huids kleur, zijn de spre kers
van Dra vi di sche ta len en zijn waar schijn lijk de oor spronk elij ke be wo -
ners van het Indi sche sub con ti nent. Tus sen 2000 en 1000 v. Chr. wer -
den ze gro ten deels on der wor pen door de Indo-Eu ro pe se Ari ërs, met
een lich te re huids kleur, die van uit he den daags Afgha nis tan het sub -
con ti nent bin nen trok ken. De twee cul tu ren ver meng den zich en dit re -
sul teer de in het klas sie ke hin doe ïsme. Waar schijn lijk is het groot ste
deel van het hin doe ïsme zo als de tra di tie van yoga, nog al tijd ge ba -
seerd op de oor spronk elij ke gods dienst van de Dra vi di ërs. Het kas ten -
stel sel lijkt ech ter tot nu toe een echt Arisch toe voeg sel te zijn.

De term Ari ërs werd oor spronk elijk ge bruikt als aan dui ding voor de 
Iraan se vol ke ren en la ter ook de Noord-Indi ërs (Indo-Ari ërs), en voor
de rui me re et ni sche groep waar toe deze vol ken be ho ren. De Ari ërs
staan sy no niem voor de Indo-Iraans spre ken de Indo-Ira niers. 

Een twee de be te ke nis van Ari ërs: In Eu ro pa is de term Ari ër een
ne gen tien de-eeuw se aan dui ding voor de Indo-Ger ma nen die eni ge
dui zen den ja ren voor het be gin van onze jaar tel ling Eu ro pa van uit het
oos ten be volk ten. De term groei de uit tot een ra cis ti sche aan dui ding
waar op in de twin tig ste eeuw de nazi’s hun ras sen leer ba seer den. Het
be grip ‘Arisch ras’stamt uit de 19e-eeuw se ras sen leer.

* * *
*
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Spreken over de Ziel

 X Gert Jan van der Steen

Spre ken over “de ziel” heeft iets ont heem dends. Alsof het een ding bui ten je zelf is, een bal lon ne tje aan een draad je, waar mee je
een uur tje mag spe len. Maar je ziel, dat ben je zelf. Het the ma “De Ziel” is in, en dan voor al fi lo so fisch en re li gieus be schouwd.
Vroe ger ge bruik te de na tuur we ten schap de ziel als een hy po the se, als mo ge lij ke ver kla ring voor fe no me nen. Door de voor uit gang 
in de psycho lo gie en de neu ro we ten schap pen is die hy po the se in on bruik ge raakt. Er is geen we ten schap van de ziel meer, hoog -
uit van het ziels be grip.

Te gen draads groeit in de hui di ge spi ri tu a li teit weer de be lang -
stel ling voor de ziel. Het gaat dan voor al om de in ner lij ke be -
le ving, zoe kend naar de ve met het da ge lijks le ven. Deze be -
lang stel ling wordt ook ge voed door re cen te be schrij ving en
van bij na-dood er va ring en. Er wordt ge zocht naar the o rie met
aan slui ting naar de mo der ne na tuur kun de, maar de em pi ri sche
be schrij ving en blij ven over heer sen. Het be grip ziel is daar bij
open-en ded en het be grip “geest” nog te abs tract.

We ten schap pe lij ke ver kla ring en em pi ri sche er va ring zijn
ver schil len de za ken. Dis cus sies waar bij die twee door el kaar
lo pen zijn ho pe loos ver ward. In we zen gaat het om het on der -
scheid tus sen sub jec tief en ob jec tief, tus sen binnen jezelf en
buiten jezelf.

Dit ar ti kel wil in kort be stek een aan tal ma nie ren na gaan
waar op men bin nen de VKK over de ziel kan spre ken. Het wil 
ook na gaan in hoe ver re sub jec tie ve en ob jec tie ve be na de ring -
en ge ïntegreerd kun nen wor den. Het is daar bij han dig om de
on der ver de ling in vijf aan dachts ge bie den te ge brui ken, want
daar in zijn die twee benaderingen al verwerkt.

Innerlijke ervaring
Als het gaat om de in ner lij ke er va ring van de ziel dan is er een 
veel heid aan voor ko mens. Je kunt je daar bij in ge moe de af vra -
gen of het wel steeds over het zelf de be grip ziel gaat, hoe wel
dat nie mand lijkt te de ren. Dat is een te ken dat we spre ken
over iets dat ho ger is dan wij ob jec tief kun nen aan dui den. De
con text geeft dan de spe ci fie ke dui ding aan.

In de New Age wordt de ziel ge zien als al les wat voor bij
het licha me lijk be wust zijn ligt, meest al zon der verd er on der -
scheid. Van uit de ziel vloeit lief de naar de per soon lijk heid en
naar de wereld.

In de diep te psycho lo gie wordt het ver band ge legd tus sen
de ziel en het on der be wus te waar in de ziel ge wor teld is.
Trans for ma tie pro ces sen zor gen voor een we zen lij ke her ori -
ëntatie van de ziel. In de mys tiek streeft de ziel naar een recht -
streek se ver bin ding met God, zonder enige tussenkomst. 

Van ouds her is er spra ke van de pel grims tocht van de ziel.
Er zijn in wij dings pro ces sen voor de ziel, ui ter lijk en in ner lijk.
In de oude mys te ri ën werd men ge leerd om in de kos mos te
rei zen als ziel, bui ten het lichaam om. In onze tijd kan men
cur sus sen vol gen om als ziel uit te tre den en rei zen te ma ken.
Voor als nog on der menselijke begeleiding. 

De mys te ri ën lij ken in deze tijd naar bui ten te tre den. Au -
teurs als Jo zef Ru lof, Jaap Hid dinga en an de ren ver ha len over
hun bui ten licha me lij ke rei zen on der be gel ei ding van gid sen of 
eng elen, be doeld om het gro te pu bliek be kend te maken met
kosmische wetten.

In de pa ra psycho lo gie wordt het con tact on der zocht van me di -
ums met over ge ga ne zie len. Werd dit vroe ger als sen sa ti o neel
er va ren, te gen woor dig ziet men dit als zin vol voor de ont wik -
ke ling van de ziel. In bij eenk om sten van spi ri tu a lis ten wordt
ge streefd naar het door ge ven van zin vol le bood schap pen van
over le den zie len aan ge ïncarneerde zie len. Je kunt daar bij vra -
gen stel len over de wen se lijk heid. In het ver le den werd in de
the o lo gie spi ri tu a lis me juist ge zien als het di rec te con tact van
de men se lij ke ziel met God, met uit slui ting van alle tus senk -
omst. Een mys tie ke be na de ring.

Het is te gen woor dig mo ge lijk om een com pleet beeld te
ge ven van de ty pen van er va ring en van de men se lij ke ziel tij -
dens de kring loop door in- en ex car na ties. Wan neer je de vele
em pi ri sche er va ring en bij el kaar legt dan ont staat een con sis -
tent beeld. Onderdelen daarvan zijn:
• Ervaringen van en met nog niet geborenen 
• Spontane ervaringen met stervenden en overledenen
• Postume communicatie
• Bijna dood ervaringen (BDE)
• Life be tween Life regressies (LBL), ofwel zielsregressies.

Daarbij ervaar je je eigen leven als ziel in het
tussenbestaan. De verslagen daarvan geven boeiende
nieuwe informatie over de leefomgeving van de ziel en van 
diens ontwikkeling, veel meer dan bij BDE’s.

De gemeenschap
Een ech te ge meen schap vormt een or ga nis me, waar in ie der be -
trok ken is. Dat ge ne wat bindt en wat meer is dan de som der
de len wordt soms een ziel ge noemd. Zo kun je spre ken van
een volks ziel of van de ziel van een kerk ge meen te.

De liturgie
In de li tur gie ën van de VKK komt de ziel als be grip veel voor. 
Het is boei end om te zien hoe con sis tent dit ge beurt en hoe de
ver schil len de con tex ten el kaar aan vul len.

In een li tur gie wordt een ac tie ve ver bin ding ge maakt met
God, meest al als Hei li ge Drie vul dig heid. We heb ben dan te
ma ken met de hoog ste ui tings vor men van de ziel, over gaan de
in die van de geest (die hier nog niet eer der is genoemd). 

Hie ron der een paar voor ko mens.

• H. Mis 
— “Aan God de (Vader / Zoon / Heilige Geest) wijd ik geest, 

ziel en lichaam” 
— “als Uw eigen leven te herkennen, dat alles bezielt” 
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— “hier geven wij en offeren wij ons zelf,
onze zielen en lichamen, als een heilige
en voortdurende offergave aan U”

— “geef dat wij de heilige mysteriën van Uw 
Lichaam en Uw Bloed zó mogen ontvan -
gen, dat onze zielen worden opgeheven
tot in de onmetelijkheid van Uw liefde” 

• Graduale van Onze Lieve Vrouwe 
— “Mijn ziel maakt groot de Here: en in God 

mijn Zaligmaker verheugt zich mijn
geest”

— Genezingsdienst 
— “opdat zij mogen worden genezen naar

ziel en naar lichaam” 
• H. Lof 
— “Die bezielt het gans heelal”

Natuur- en goddelijk leven
Onder de na tuur vol ke ren wor den ri vie ren, heu -
vels, plan ten, bo men en die ren als be zield ge -
zien (het ani mis me). Je zou kun nen zeg gen: be -
wust, maar nog niet zelf be wust. Hun zelf ligt in een groeps ziel
waar uit zij voort ko men en te rug ke ren. De men se lij ke ziel kan
zich ver bin den met de na tuur zie len. Som mi ge men sen er va ren
dat onze mo der ne ap pa ra ten, van auto’s tot com pu ters, óók be -
zield kun nen ra ken bij lang er ge bruik.

In het men se lijk le ven groeit de ziel door nieu we er va ring -
en. Pa tro nen van re ac ties wor den op ge sla gen in ge heu gen en
la ter op nieuw ge bruikt. De ver schil len de le vens fa sen dra gen
al len uniek bij aan onze vorming en ontwikkeling.

Het god de lijk le ven in deva’s en de eng elen hi ërarchieën
gaat onze er va ring meest al te bo ven. Ons bo ven be wust zijn
reikt naar hen uit en ont vangt pa tro nen voor de toe komst. Zij
ge ven ons lei ding en wer ken in onze ziel. Het ge meen schap pe -
lijk be wust zijn van de mens heid, onze over ziel, groeit. Wij
voe gen de pa tro nen die wij ont wik ke len toe aan deze over ziel
en putten daar ook weer uit. 

Wijsheid
In de eso te ri sche fi lo so fie wordt ge pro beerd een beeld te
schet sen van ver schil len de la gen van wer ke lijk heid, bin nen en 
bui ten ons, van het le ven in die la gen en van de zin van al les.
Een spre ken de boek ti tel in dit ver band is van Ru dolf Stei ner:
“De we ten schap van de ge hei men van de ziel”. In het hoofd -
werk van Hans Poort man, “Ochêma”, wordt het beeld op fi lo -
so fi sche wij ze vorm ge ge ven. Hein van Dong en en Hans Ger -
ding ge ven daar op een aan vul ling in “Het voer tuig van de
Ziel; fi lo so fi sche en re li gieu ze ziens wij zen door de eeu wen
heen”. Hier bij staat het wer ken van de ziel door haar voer tui -
gen cen traal. Het boek mondt uit in het meest com ple te beeld
dat, op the o so fi sche grond slag, is ge ge ven door Char les Le ad -
be a ter. Daar in wordt een pre cie ze plaats be pa ling ge ge ven van
de per soon lijk heid, de ziel en de geest van een mens. Het as -
tra le lichaam wordt daar bij ge zien als deel van de per soon lijk -
heid, en niet van de ziel. Daar naast geeft Le ad be a ter de ont -
wik ke lings gang van mens en we reld als ge volg van de wer -
king van de Hei li ge Drie vul dig heid. 

Hierbij vol gen twee plaat jes met de es sen ti ële di a gram men. 

Het eer ste plaat je (Fig 1, een ta bel) toont de on der ver de ling
van de men se lij ke licha men. 
Het twee de plaat je (hierboven) de drie uit stor ting en van de
Hei li ge Drie vul dig heid. Ver de re uit leg daar van vindt u in de
li te ra tuur van de VKK.

De schema’s van Le ad be a ter zijn la ter ook door an de re
eso te ri sche au teurs ge bruikt, waar on der Ali ce Bai ley. Over de
oor sprong van het sche ma met de drie uit stor ting en is wei nig
be kend. Het on der werp valt on der eso te ri sche kos mo lo gie, in
het bij zon der kos mo go nie. Een der ge lijk abs tract on der werp
wordt door ver schil len de au teurs ver schil lend be na derd. Men
zou daar vre de mee kun nen heb ben, als val lend on der ‘dis -

15

Ref lec tie 9(3), herfst 2012

Fig. 1 Onderverdeling van de menselijke lichamen

Fig 2  De drie uitstortingen van de Heilige Drievuldigheid



cours’, waar bij men niet streeft naar ab so lu te waar heid maar
naar het in zich te lijk ma ken van ziens wij zen. Echter, in de eso -
te rie wordt ook ge streefd naar een ob jec tie ve be na de ring, al is
die nood za ke lij ker wijs vol gens een groeps we ten schap.

Het is een we ten schap pe lij ke met ho de om ver schil len de
be na de ring en te uni fi ce ren, dat wil zeg gen, om een bo ven lig -
gend mo del te ma ken waar in de sa men stel len de mo del len kun -
nen op gaan. De mo der ne na tuur kun de doet niet an ders. Het is
heel lo nend om dat te pro be ren voor uit een lo pen de kos mo lo -
gie ën. Het blijkt dan vaak dat wat de éne au teur breed uit meet
bij een an de re au teur in een bij zin of een voetnoot staat. Maar
met dezelfde betekenis.

Op deze ma nier kun je bij voor beeld “The Cos mic Doc tri -
ne” van Dion For tu ne ge brui ken, in com bi na tie met het werk
van Le ad be a ter. Het eer ste werk ver on der stelt ken nis van de
the o so fie, maar is abs tract en bij eer ste le zing on door gron de -
lijk. Bij na de re le zing (en me di ta tie) blijkt het een bo ven lig -
gend mo del te ge ven voor de drie uit stor ting en die Le ad be a ter
be schrijft. Daar mee wordt een con text ge ge ven waar in bij -
voor beeld ook het wer ken van kos mi sche krach ten in de ziel
kan worden geplaatst. Ter illustratie een paar voorbeelden.

Kosmische krachten die in de ziel werken.
Bij de vor ming van de Kos mos wor den drie “Ring en” ge -
vormd (dit is een me ta foor) die ge du ren de de le vens duur van
de Kos mos rond draai en. Zij heb ben ac tie ve en pas sie ve fa sen.
De wer king van de Ring en be ïnvloedt al les in de Kos mos, op
elk ni veau.
• De Ring-Chaos (vgl. de Heilige Geest) zorgt voor een

uitgaande, emanerende werking
• De Ring-Kosmos (vgl. de Zoon) zorgt voor een

terugkerende, loslatende werking, waarbij de essentie van
handeling wordt opgenomen

• De Ring-niet-verder (vgl. de Moeder) zorgt voor
stabilisatie, harmonisatie en compensatie.
Door de wer king van de Ring en ont staan pe ri o den van ac -

ti vi teit en pas si vi teit op elk ni veau. Ni veaus zijn bin nen el kaar 
ge nest, waar bij het ene ni veau op het an de re in werkt. De hi -
ërarchieën zijn op deze ma nier in el kaar ver vat en wer ken op
el kaar en op de ons be ken de le ven de or ga nis men, zij het in in- 

of ex car na tie. Pe ri o di ci teit op een ho ger ni veau syn chro ni seert 
periodiciteit op een lager niveau.
Voor al bij uit gaan de wer king treedt span ning en dis ba lans op.
Deze wordt gaan de weg ge har mo ni seerd. Daar toe kan nieu we
schep ping no dig zijn.

De Kos mos is voort du rend in ont wik ke ling. Dit heeft toe -
ne men de com plexi teit van or ga nis men tot ge volg, tot dat de
Kos mos één groot or ga nis me is ge wor den en het even beeld
van God is geworden.

Dit zijn enk ele me ta fo ren waar mee veel van de wer king
van de ziel kan wor den ver klaard. 

Hebben we het nog steeds over dezelfde ziel? 
Kos mo lo gi sche be schrij ving en lij ken abs tract en dor. Maar zij
be tref fen het le ven zelf dat, hoe ho ger het ni veau, uit bun di ger
en ver fijn der is. Het le ven van de ziel in haar ho ge re as pec ten is
voor onze aard se per soon lijk heid niet te be vat ten. En dat is nog
maar een frac tie van wat in nog ho ge re re gi o nen mo ge lijk is.

Me di ta tie op de kos mi sche werk zaam heid in onze ziel zal
tot een on voor spel ba re res pons lei den en aan zet ten tot nieu we
in ner lij ke ont wik ke ling. Door een groei end zelf be wust zijn van 
de ziel wordt de Kosmos zelfbewuster.
Voor de ziel gaan wijs heid en in ner lij ke be le ving in el kaar
over, met een door wer king in het le ven en de ge meen schap,
ge voed door de li tur gie.

De ziel is cre a tief, com pen se rend waar no dig en om hoog
stre vend naar God, lof en dank
zeg gend. 

De ziel, dat ben ik.

Gert Jan van der Steen  (1943),
wij-bis schop, 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 -
ïnteresseerd in de in te gra tie van oude
en nieu we vor men van spi ri tu a li teit.

Emai la dres:  gert@pal star.nl

 
* * *

*

Scha pen wolk jes
Foto: Ru dolf H.Smit
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De Ziel als duurzame begeleider
Jaap Kouwe

We zeg gen, dat Gods schep ping be zield is en dat al les in de schep ping be zield is en dus een ziel heeft. Is dat zo? Het vraag stuk
rond om de ziel wordt vaak met de no di ge om zich tig heid of zelfs te rug hou dend heid be na derd. Je hoort zeg gen dat al leen de mens
een ziel heeft en ‘de rest’ van de schep ping niet. Hoe zo ‘de rest’? In zijn boek je ‘The li ves of animals’ be geeft J.M. Coet zee zich
even in de dis cus sie of die ren een ziel heb ben (1).  Hij weer legt Descartes’ stel ling: een dier leeft als een machi ne. Als het dier al
een ziel zou heb ben, dan kan dat niet an ders zijn dan in de zelf de zin als een machi ne een accu heeft. Coet zee houdt sim pel: “Le -
vend zijn is een le ven de ziel zijn. Een dier  – en wij zijn al le maal die ren –  is een be lichaam de ziel”! 

De ziel als doel
De mens heeft een ziel, maar daar mee we ten we nog niet waar 
de ziel in ons rust, wat de ziel be roert, ac ti veert en waar uit de
ziel be staat. Als we el kaar vra gen wat de ziel nu echt is (en dat 
is de vraag die Par ci fal aan ons voor legt (2), dan ver val len ve -
len in al ge meen he den. Het bes te dat men hoort zijn soms half -
slacht i ge ci ta ten van wat an de ren, bij een po ging daar over iets
op pa pier te stel len, waag den. Ko men we daar mee verd er?
Som mi gen wel, om ver vol gens het on der werp ‘ziel’ weer te
la ten rus ten. Het kan ook an ders en graag ver wijs ik bij deze
naar het boek je ‘Windstilte van de ziel’ van J.J Herm sen (3).

Su san Smit ver zucht in haar boek ‘Vloed’ (4): “Het is de
ziel, die om en in het lichaam zweeft. De ziel, die zacht jes pro -
tes teert of ver rukt ju belt. De ziel laat zich ge mak ke lijk over -
stem men door ver stand, be zwa ren, ver lang ens, ang sten. Soms
lijkt het of zij zich het zwij gen laat opleg gen, niets doet dan
krach te loos lui ste ren, maar ui tein de lijk doet haar macht zich
al tijd gel den. De ziel zal geen ge noe gen ne men met iets wat op 
lief de lijkt. Er ach ter ko men wat de ziel van je wil – dat is het
moei lijk ste wat er is.”

Aldus heb ben we de fase ver la ten, dat de ziel al leen maar
een ver zin sel, een idee tje is van de rede (ra tio) zo als Kant stelt 
(zie bij Coet zee). Waar moe ten we dan zoe ken om dich ter bij
het be grip ‘ziel’ te ko men? Mis schien wel dich ter bij huis dan
we ver wach ten. In ‘Stellingen over de ziel’ wor den eni ge uit -
spra ken op ge voerd (5). Wat mij daar bij op valt is, dat hoe va ger
de be grips vor ming, des te verd er deze af ligt van ons da ge lijk -
se le ven. Men haakt aan bij nog veel dif fu se re be grip pen als
God, tijd loos, im ma te rieel, ema na tie etc. Om toch een be gin te 
kun nen ma ken over het geen ik naar vo ren wil breng en, sluit ik 
mij aan bij de Egyp ti sche uit spraak: “de ziel is wat de mens in
zijn le ven kan be rei ken”.

He laas is het in het da ge lijk se le ven al moei lijk om de an -
der dui de lijk te ma ken wat we wil len, wat we be doe len, wie
we zijn, etc. We ge brui ken daar voor woor den, zin nen, ge laats -
uit druk king en, mu ziek, kleu ren, ge ba ren, etc. En toch blij ven
mis ver stan den zich op sta pe len. Met el kaar van ge dach ten wis -
se len over een be grip ‘ziel’ is daar en bo ven nog veel moei lij -
ker. Ik waag een po ging, maar het blijft be hel pen.

Gouden sleutel
Een vaak ver guisd be grip in de op vat ting en over een gees te -
lijk, spi ri tu eel of ont hecht le ven is ‘de persoonlijkheid’. Voor
ve len is een (ster ke) per soon lijk heid een on over ko me lij ke hin -
der nis, een be drei ging zo u wilt, om te ko men tot enig in zicht
in de niet-stof fe lij ke kant van de mens (zo die be staat!) of zo -
als Par si fal het noemt “de blauw druk van ons Gods we zen”. Ik 
deel de me ning niet dat de per soon lijk heid ons kan hin de ren in 

onze ont wik ke ling of zoek tocht naar wie wij wer ke lijk zijn. Ik 
neem lie ver het uit gangs punt over van Pyt ha go ras: “de per -
soon lijk heid is voor een ie der van ons de gou den sleu tel op
ons exis ten ti ële be staan”.

De mens be staat uit ruw weg twee on derd elen: een stof fe -
lijk, fy siek en tast baar, lichaam dat ten nauw ste is ver bon den
met de we reld van exis ten tie. In deze we reld van exis ten tie be -
die nen we ons van idee ën, ge voe lens, in spi ra tie en in tu ïtie, ge -
dach ten en soms ook in stinct. Naast dit tast ba re lichaam wordt 
de to ta le mens ge vormd door nog een zui ver, niet aan de ma te -
rie of stof, ver want gees te lijk lichaam, dat dus nor maal ge -
sproken niet be reik baar is voor onze vijf zint ui gen. Dit gees te -
lijk lichaam wordt op ver schil len de ma nie ren be noemd, elke
re li gie of le vens be schou we lij ke stro ming heeft daar voor zo
zijn ei gen na men, be grip pen etc. Om het een vou dig te hou den
zal ik het heb ben over de Geest-Mens.

Voor een verd ere be grips vor ming. Elk in di vi du is m.i. een
kind van God in Diens schep ping na de zon de val (= schei ding
der gees ten). Het in di vi du werkt aan de re-in te gra tie in zijn oor -
spronk elij ke be staan (= de te rug keer in de pa ra dij se lij ke staat
als vol le dig be wus te mens aan de zij de van de Va der). Daar toe
dient bij her ha ling de leer school van de we reld van exis ten tie te
wor den be tre den (= af da ling in de stof – re-in car na tie). Ge leerd
moet wor den zich alle fi nes ses van Gods schep ping ei gen te
ma ken (= leer pro ces en evo lu tie van het in di vi du). Kor tom: een
com pleet dy na misch leer pro ces om de ma te rie vol strekt dienst -
baar te ma ken aan de Geest-Mens (“per Ardua ad as tra”; vrij
ver taald: je moet hin der nis sen over win nen om de top te be rei -
ken). Daar mee kom ik dicht bij eer der ge noem de Egyp ti sche uit -
spraak: “de ziel geeft aan wat de mens in zijn le ven kan be rei -
ken”. In het le ven be rei ken = in dit le ven be rei ken. Daar voor
wordt ook wel de term ‘dharma’ ge bruikt, maar we kun nen het
ook hou den op ‘huiswerk voor dit leven’.

Als op stapje naar het vol gen de be dien ik mij van de uit -
spraak van Plo ti nus (6): “De men se lij ke ziel is een tus sen we zen, 
ge plaatst tus sen de ho ge re en de la ge re we reld”. Vraag blijft:
wat is of zijn de ho ge re-la ge re we reld(en)?

Tussenwezen
In de oud heid wer den bij de Griek se open lucht the a ters tra ge -
di ën op ge voerd, waar in ’s men sens lot be stem ming werd be -
ïnvloed of dom weg be stuurd door de go den van af de Olym -
pus. De go den in ter ve nieer den naar har te lust in het le ven van
de men sen, al tijd. De ac teurs, die deze go den uit beeld den op
het to neel, droe gen mas kers waard oor de toe schou wer be greep 
wel ke god heid zich ma ni fes teer de. Het mas ker was zo ge -
vormd dat het mond stuk de stem van de ac teur (dus de uit ge -
beel de god heid) verd er deed klink en en zich dus kracht i ger
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lie ten gel den. (Ja, dat doen go den nu een maal!) In de Griek se
tra ge di ën ston den de ac teurs in con tact met de go den. Zo’n
mas ker werd ‘persona’ ge noemd. Van dit woord is ons be grip
per soon lijk heid af ge leid. Daar mee is be grij pe lijk ge wor den
dat onze per soon lijk heid in we zen de stuur man is van het
schip, dat de gol ven van de we reld van exis ten tie be vaart: in
ons stof fe lijk, tast ba re lichaam hier! U ziet, we ko men al dich -
ter bij Plotinus’ uit spraak. Gaan we een stapje verd er,  dan is
het ac cep ta bel om aan te ne men dat het de per soon lijk heid is
die pro beert, bo ven de ka ko fo nie van het le ven in de stof hier
en nu (denk aan drift, angst, be geer te,trots, verd riet, ex ta se, ju -
bel, etc.), ons er aan te her in ne ren wat onze oor spronk elij ke
op dracht in dit le ven was: ons huis werk, onze dhar ma. Kor -
tom: de per soon lijk heid is werk zaam in de stof en con form
Plo ti nus het ‘tussenwezen’ tus sen de ho ge re en la ge re wereld. 

La ten we zien wat Pla to zegt: “De ziel is een im ma te rie le
sub stan tie, on af hank elijk van het lichaam en on ster fe lijk”. De
per soon lijk heid vangt over de kloof van ‘behorende tot de
stof’ en het ‘niet-stoffelijke’ de in struc ties op hoe voor dit le -
ven het ‘huiswerk/ dharma’ luidt. Aan gene zij de van de kloof
ver blijft de twee ling broer/ -zus van de per soon lijk heid: m.i. de 
ziel. De ziel, im ma te rieel naar aard, maakt deel uit van de ij le -
re licha men van de mens, van ons zijn. De taak van de ziel is
het voort du rend trech te ren van de es sen tie van wie wij zijn in
de rich ting van haar pen dant de per soon lijk heid, die op haar
beurt stu ring geeft in de we reld van exis ten tie. Naar aard en
aan leg im ma te rieel, naar taak als tus sen we zen tus sen het ho ge -
re en la ge re, is de ziel een even waar de vol on derd eel van ons
to ta le we zen net als de per soon lijk heid dat is. Het be lang van
bei den is niet te on der schat ten. De een kan niet zon der de an -
der! Als de per soon lijk heid het di kwijls zo moei lijk heeft de
ka ko fo nie van het da ge lijk se le ven met al haar ups en downs
te over stem men en zich ge hoord weet, dan kun nen we ons
mis schien voor stel len hoe moei lijk het is voor de per soon lijk -
heid (als pen dant van de ziel) om de flu we len fluis ter stem van
de ziel ge waar te wor den. Want de ziel draagt geen mas ker
van “de go den” nu zij im mers van dat se lec te groepje deel uit -
maakt?! Toch zal de bood schap van de ziel ge hoord wor den,
vroe ger of la ter en ko men we weer bij Su san Smit: de ziel “ui -
tein de lijk haar macht zich al tijd doet gel den” .

Etappes in de ‘Tour de la vie’
Bij het ver glij den van ons le ven als in di vi du van de ene we reld
van exis ten tie naar de vol gen de (= op nieuw re-in car ne ren)
houdt het fy sie ke lichaam in clu sief de per soon lijk heid op te be -
staan, wij ster ven. Bij een nieu we af da ling van het in di vi du in
de stof be kleedt die zich met nieu we kle ren: “Zo als men nieu we 
kle ren aan trekt en de oude op geeft, zo aan vaardt de ziel nieu we
ma te ri ële licha men en geeft ze de oude en nut te lo ze op”(7). Met
een nieu we per soon lijk heid, im mers de op dracht voor deze
nieu we etap pe in de “Tour de la Vie” luidt vol strekt an ders en
be te kent nieuw, an der soor tig huis werk. Een nieu we op dracht,
een nieu we uit da ging met nieu we per spec tie ven, met nieu we
‘kleding’ en een nieu we per soon lijk heid!

Ik ben er nog niet uit in hoe ver re de ziel ook ‘ververst’
wordt. Ik ben ge neigd ma da me Bla vats ky (8)  hier in te vol gen:
“Daar de men se lij ke ziel de ema na tie van haar God is, wor -
den “de Va der en de Zoon” één en vloeit de god de lij ke bron
als een stroom (…)”. Eer lijk ge zegd be vat dit ci taat een aan tal
be grip pen waar van ik de strek king nog niet he le maal kan be -
vat ten, laat staan de com bi na tie daar van. Toch be speur ik in
be gin sel in deze woor den een ze ke re dy na miek. Als het in di vi -
du ge bo ren wordt, zal de ziel als van zelf ‘uitstromen’ en over
de kloof tus sen Geest-Mens en Lichaam-Mens haar twee ling -
part ner oproe pen cq. cre ëren: de per soon lijk heid. De ziel als
duur za me be gel ei der bij onze ar beid op weg naar onze vol le di -
ge re-in te gra tie met onze Schep per.

Noten
1 ‘The lives of an i mals’, J.M. Coetzee, Ambo ‘Dierenleven’, 2001. J.M.

Coetzee is Booker Prize winnaar (1983) en No bel Prijs winnaar
literatuur (2003).

2 Pr. Parcifal van Gessel schreef hierover in het zomernummer 2012 van
Reflectie.

3 ‘Windstilte van de ziel’, J.J Hermsen, Uitgeverij De Arbeiderspers /Ten
Have 2010.

4 ‘Vloed’, S. Smit, Lebowski Pub lish ers, 2010.
5 ‘Stellingen over de ziel’, artikel (red.)  in het zomernummer 2012 van

Reflectie. 
6 Het citaat van Plotinus was één van de stellingen over de ziel in het, onder

noot 5, genoemde artikel.
7 Bhagavad-gita 2.22.
8 Zie 5.

* * *

Herfstas ter

Foto: 
Ru dolf H.Smit
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Het Zelf dat wij zoeken is het Zelf dat zoekt ... (Augustinus)
Mianne Bakker

Als mijn geest nog stil ler wordt dan stil en er geen we ten is van stil te en de ver won de ring in al mijn lichaams cel len danst, zal ik
ko men, die per dan de stil te, verd er dan de stil te, le ger dan de ver te, le ger dan de leeg te en dan zal de stil te mij tot stil te ma ken.
Dan is er het er va ren in het diepst van mijn we zen, wat mijn Ziel zou kun nen zijn.

Erik van Ruys beek zei:  
“Er is geen weg naar ong rond. Elke weg is reeds ong rond. Er
is al leen ong rond. Ongrond treedt in mij. Het is een be we ging
zon der be we ging. Een be wust wor ding.”
In het Tho mas-evang elie lo gi on 50 zei Je zus:
‘Het is een be we ging en een rust, één ver schijn sel.” 

Het is de Ongrond die verd er al les doet.
Naar ma te ik ou der word, ben ik mij be wust dat de Ongrond al
het die pe re werk doet. Alles vloeit, zet uit en keert in zich zelf
te rug. Ik voel me meer en meer ge dra gen.

Ruys beek zegt dan de woor den die mij ra ken:

“In mij groeit de boom, waar in ik groei
In mij gaapt de leeg te, waar in ik openga
In mij heerst het nu, dat ik be heers
In mij is het al les, waar in mijn niets verd ween.

In mij is geen ik meer
In mij is geen U
Iets zon der ruim te, dat alle ruim te om vat.
Iets wordt ge leefd, wat nog le ven niet is, 
     wat geen le ven meer is.

Laat al les los en wat over blijft
Laat dat mij vul len, want zon der ob ject is 
     het oor spronk elijk be wust zijn.

Het we zen van mijn ziel is zo de groot ste een heid 
     in het men se lij ke be staan.”

Deze woor den zijn voor mij een in spi ra tie bron om ach ter de
slui er van de wer ke lijk heid te ko men en ie de re zon dag zingt
mijn ziel:

“Innig aan bid den w’ Uw ver bor gen Pracht
Schou wen in slui ers Uw mys tie ke macht
Oot moe dig knie len wij aan bid dend neer
Beidend’ Uw Lief de in ons hart, o Heer.”

Mystiek is weten van binnen uit. 
Het is een on mid del lijk we ten. Er is een er va ring dat alle ding en 
één zijn, één uni ver sum, één or ga nisch ge heel waar in je zelf
past, niet ge splitst in goed en kwaad, in ik en de an der, in
lichaam en geest. Alles blijkt in we zen goed te zijn. Lief de blijkt 
de “grond van al les” te zijn, de sa men hang van het ge heel. 

De mys tie ke er va ring maakt ie mand nog niet tot een mys ti -
cus. Die naam ge brui ken we pas wan neer ie mand op de er va -
ring ing aat, er vorm aan wil ge ven, er mee wil le ven. De mys -
tie ke li te ra tuur is ge groeid van uit een wor ste ling om tot klaar -
heid te ko men. Nog al wat mys ti ci zijn taal kun ste naars.
Eckhart geldt als een van de grond leg gers van de Duit se taal.
Ook Hil de gard von Bing en heeft ons pracht i ge ge dich ten, mu -
ziek en zang na ge la ten. Ha de wych en Ruus broeck be ho ren tot
de gro te van de Ne der land se li te ra tuur. Te re sa van Avi la en
Jo han nes van het Kruis zijn dit voor de Spaan se li te ra tuur. 

Mys tie ke taal is een po ging om het on zeg ba re te zeg gen, er 
is een voort du rend zoe ken. Het on be reik ba re blijkt nog steeds
on be reik baar, het on zeg ba re steeds weer on zeg baar. Het is een 
lief des pro ces waar bij er twee be trok ke nen zijn.

Elk woord is cul tuur ge bon den, elke re ac tie is ge kleurd
door psyche en ka rak ter, be perkt door het ta lent om tot hel der -
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heid te ko men. Een mys tie ke er va ring van een kloos ter ling zal 
heel an ders van sfeer zijn dan van mys ti ci bui ten de kloos ter -
mu ren of van die ge ne die door de na tuur wor den ge ïnspireerd
of door een zaam heid of door oorlog of onderdrukking.

In de taal van de mys tiek speelt de schep pen de fan ta sie
vaak een gro te rol. De mys tie ke er va ring roept beel den op: 
het kan een beeld zijn van een oce aan waar in men on der ge -
dom peld wordt, licht waar in men al les an ders ziet, vuur dat
het on zui ve re weg brandt… In sa men hang sa men hang met
deze beel den ont staan dan ook beel den voor de plek waar deze 
er va ring plaats vindt: “de diep ste grond van de ziel, het in ner -
lijk oog, de in ner lij ke burcht, de vonk van de ziel….”

“De ruim te van ge lijk tij dig heid, we ten en niet we ten wie
we zijn, dat is de ruim te van onze ziel” zei Au gus ti nus…

Daar word ik steeds op nieuw naar toe ge zo gen en dat
maakt het le ven heel bij zon der.  

Mi an ne Bak ker (1942). Na
een stu die the o lo gie met veel 
verd ie ping in de psycho lo gi -
sche ach ter gron den van de
mens, spe ci a li seer de ik me
om via coun se len werk zaam
te zijn, waar bij de spi ri tu e le
aan pak de he len de weg bleek 
te vol gen. Mijn weg is een
weg van verd ie ping en daar
geef ik ge hoor aan. Lid van
de kerk ge meen te Naar den.

* * *
*
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Boekeninfo

Drun va lo Mel chi ze dek
De kun da li ni van de aar de na 2012 
Ha je fa 2012
Dit nieu we boek van Drun va lo Mel chi ze dek is
deels een span nend reis ver haal, deels een spi ri tu -
e le hand lei ding. Zijn vi sie be schrijft een zich eens

i n de 13.000 jaar aan die nend pro ces, als de Kun da -
l i ni- ener gie van Moe der Aar de zich ver heft uit de

kern van de pla neet en zich als een slang voort be -
weegt naar haar nieu we thuis. Van uit haar ba sis,
het oude Le mu rië, ver plaat ste de Aar de-Kun da li ni
zich vol gens Mel chi ze dek naar Atlan tis en daar na

naar de Hi ma laya. Bij ie de re nieu we lo ca tie heeft zij ons idee, over wat
spi ri tu a li teit be te kent, ve ran derd, even als de so ci a le en cul tu re le as pec ten
van de sek sen en het hart. Deze keer heeft de Slang van Licht zich met
veel moei lijk he den ver plaatst naar het Andes Ge berg te.

In ‘De Kun da li ni van de Aarde’ ver telt Drun va lo ver ha len over de
vijf en der tig ja ren dat hij dienst baar is ge weest aan Moe der Aar de. Voor 
wie deze man nog niet kent, Drun va lo zou een zo ge noem de ‘Walk In’
zijn. Zo’n klei ne 30 jaar ge le den stierf een 33-ja ri ge jonge man met een 
an de re naam aan een on be ken de ziek te. Het lichaam bleef be hou den.
Op won der baar lij ke wij ze is het le ven in deze per soon te rug ge keerd, in 
de vorm van een to taal nieuw be wust zijn en een heel an de re per soon -
lijk heid. Van af dat mo ment was het lichaam weer spring le vend, maar
over ge no men door wat ge noemd wordt het ‘Melchizedek Bewustzijn’.
Van toen af heet te de man, Drun va lo Mel chi ze dek. Plot se ling be schik -
te hij  over een ong eloof lij ke ken nis van Egyp te en haar Mys te ri ën. Zelf 
zegt hij voort du rend in de staat van ‘Melchizedek Bewustzijn’ te ver ke -
ren, maar niet zon der meer te kun nen ont snap pen aan de ge wo ne en
ba na le pro ble men die aan het mens-zijn, het lichaam en de maat -
schap pij ten grond slag lig gen. Bo ven al les ech ter is hij hier om een
spe ci a le taak te ver vul len, na me lijk het ver sprei den van ken nis over de 
‘Flower of Life’, de oor sprong van alle vorm en het le ven, en de
‘Mer*Ka*Ba’, het ener ge ti sche voer tuig (een elek tro mag ne tisch scho -
tel vor mig veld), waar mee de mens zich van na tu re zou moe ten kun nen 
ver plaat sen. 

Orit Sen-Gup ta
Het ge heim van yoga
De weg naar de vayu´s
Alte a mi ra 2012
Het sys teem van de vayu’s (Sans kriet voor

‘ winden’) is een oude wij ze van yo ga be oe fe ning
die in de loop van de tijd ver lo ren is ge gaan.
Alleen enk ele sum mie re be schrij ving en in oude
Sans kriet tek sten zijn over ge ble ven. De yo ga le ra -
res Orit Sen-Gup ta is erin ge slaagd om deze ver -
bor gen ge hou den tech nie ken te ont slui e ren. 

De tien ver schil len de vayu’s die hier in cen traal staan, be schrij ven de
tot nu toe ge hei me poor ten of lichaams ope ning en waar in sub tie le ener -
gie kan wor den er va ren en ge con tro leerd. Op die ma nier ont staat 
de mo ge lijk heid om an de re ni veaus van be wust zijn te ont dek ken. In
‘Het ge heim van Yoga’ wor den de kracht i ge vayu-tech nie ken m.b.v.
pra nay a ma (adem ha lings oe fe ning), asa na (lichaams hou ding) en me di -
ta tie be oe fe ning be schre ven. Deze nieu we be wust zijns staat geeft niet
al leen een nieu we di men sie aan de yo ga be oe fe ning, maar draagt ook
bij aan een betere levenskwaliteit.

Mark A. Rein ce ke
Keep Calm and Car ry On
20  tips voor een zor ge loos le ven 
Alta mi ra 2012
In ‘Keep Calm and Car ry On’ zijn de be lang rijk -
ste re sul ta ten van em pi risch on der zoek op het
ge bied van cog ni tie ve ge drags the ra pie en af fec -
tie ve neu ro we ten schap op over zich te lij ke wij ze
bij eeng ebracht en een vou dig be schre ven. 

De zin ‘Keep Calm and Car ry On’ werd voor
het eerst geïntro du ceerd op een Brit se pos ter
om de be vol king tij dens de Twee de We rel door -

log een hart on der de riem te ste ken en is in mid dels uit ge groeid tot een 
ico ni sche bood schap. In dit boek je met de ge lij kna mi ge ti tel staan twin -
tig kracht i ge les sen en tech nie ken die kun nen hel pen om te gaan met
stressvol le si tu a ties. Ie der een die wor stelt met angst, stress en ge pie -
ker vindt in dit boek je een schat aan oplos sing en om deze ge voe lens
de baas te wor den. Ty pisch ne ga tie ve ge dach ten en pa tro nen kun nen
met de hulp van deze gids wor den ge trans for meerd tot een zor ge lo ze
le vens hou ding. Dit laat ste komt wat Ame ri kaans over, maar le zend ga
je de in ten tie van waar uit dit boek je is ge schre ven be grij pen.

Een ci taat uit het boek je: Ie der een er vaart angst en dat is al zo
sinds het be gin der tij den. Angst is de ma nier van je her se nen om je
op merk zaam te ma ken op een mo ge lij ke drei ging of mo ge lijk ge vaar in 
je om ge ving. En dat sig naal is erg moei lijk te ne ge ren. Hoe bang je
wordt in een be paal de si tu a tie – bij voor beeld drei gend ont slag – hangt
van twee ding en af. Ten eer ste: hoe be lang rijk vind je deze drei ging?
Ten twee de: hoe schat je je ver mo gen tot co ping in. Dat wil zeg gen:
denk je dat je ef fec tief met deze drei ging kunt om gaan? Deze per cep -
ties heb je zelf in de hand! Als je ze kunt ve ran de ren, zul je je min der
ang stig voe len. Doe al les om een zo re a lis tisch mo ge lij ke in schat ting
van ri si co vol le si tu a ties te ma ken. Ga de zaak daar om niet overd rij ven
of op bla zen. De be lang rijk ste ding en die je moet doen als een si tu a tie
je angst in boe zemt is fei ten ver za me len en een ac cu ra te in schat ting
ma ken. 

* * *
*



Zien wat verborgen is 
Soefies en gnostici als gidsen

Ojas Th. de Ronde

Pir Vi lay at Inay at Khan, een is la mi ti sche soe fi mys ti cus, ben ik nog steeds dank baar voor de ma nier waar op hij eens mijn in ner -
lij ke ogen open de voor wie ik wer ke lijk ben. Ik be treur het daar om dat in de cha o ti sche si tu a tie van dit mo ment een mys tie ke stro -
ming als die van de soe fis wordt mee ge sleurd in een ver war ren de dis cus sie over de Eu ro pe se iden ti teit en de Ara bi sche cul tuur.
De spi ri tu e le bood schap van het soe fis me wordt zo op een on juis te ma nier ver ward met haar cul tu re le ink le ding. Zo wordt al te
ge mak ke lijk het kind met het ba dwa ter weg ge gooid. Maar een her be zin ning op de kern van het soe fis me maakt dui de lijk dat we
hier te ma ken heb ben met een unie ke gnos ti sche tra di tie die, ook al ge dij de zij voor al in een is la mi ti sche con text, uni ver se le be te -
ke nis heeft en nog steeds ook Wes ter ling en kan in spi re ren.

Geen geheimen achterhouden 
Mijn eer ste ont moe ting met de soe fis was in het mid den van
de ja ren ’70 van de vo ri ge eeuw. Mijn vrien din en ik wa ren
naar de Kos mos getogen, een be kend New Age Cen trum in
Amster dam, waar we een ont moe ting zou den heb ben met de
soe fi-mys ti cus Pir Vi lay at Inay at Khan. Hij is de oud ste zoon
van de gro te soe fi-her vor mer Hazrat Inay at Khan en volg de
hem op als spi ri tu e le lei der van de soe fis in het wes ten,

Pir Vi lay at was een open ba ring voor me. Ik her in ner me
nog de woor den waar mee deze sta ti ge, le ven di ge Ara bier be -
gon: ‘De cri sis in de we reld is nu te groot om nog eso te ri sche
ge hei men ach ter te hou den voor een klei ne groep men sen. We
moe ten nu al les de len wat we in ons hart dra gen en aan ie der -
een ver tel len. Jul lie hoe ven daar voor niet je ei gen kerk, re li gie 
of be lij de nis op te ge ven. Want wat je nu gaat ho ren is het hart 
van alle re li gies.’ 

Hij be gon te ver tel len over de di rec te ont moe ting met God
die het ge boor te recht is van elk schep sel. Als je hart maar op -
recht voor Hem open staat. Zijn woor den vie len in goe de aar de 
en cre ëerden een sfeer van in ni ge saam ho rig heid. Mijn vrien -
din en ik be slo ten va ker naar hem toe te gaan. We ont dek ten
een toe gang naar ons ei gen we zen die tot dat mo ment gesloten 
was gebleven. 

Zikr
Op een dag no dig de hij ons uit het ge hei me soe fi-ri tu eel van
de ‘zikr’ mee te doen. Een bij zon de re er va ring die ons diep in
ons zelf bracht. Pir Vi lay at leg de ons het ri tu eel uit en ook de
be te ke nis er van. ‘Zikr’ be te kent let ter lijk ‘zich herinneren’. 
Je krijgt in deze vorm van me di ta tie de kans om je de es sen tie
te her in ne ren, dat wat wer ke lijk is, de bron waar uit je ont staan 
bent. Die ken nis is in ie der la tent aan we zig, maar weg ge drukt
door de span ning en van al le dag. Door op een be paal de ma nier 
ge za men lijk te zing en en te be we gen ont staat er een ge voels -
over ga ve en la ten de span ning en los. De ‘kramp’ waar in je
nor maal leeft, lost zich op en je er vaart een nieu we ma nier van 
zijn. Je wordt, als je de ge voels over ga ve lang ere tijd kunt vol -
hou den, ver za digd van het god de lij ke. Je ont wik kelt een nieu -
we hart kwa li teit, waard oor je an ders en le vens lus ti ger in het
le ven komt staan. 

We heb ben deze ‘zikr’ een aan tal ma len mo gen doen. Ook
bui ten in de open lucht, in de Zwit ser se ber gen, als Pir ons
mee nam naar zijn zo mer kamp in de ber gen bo ven Cha mo nix.
Het ge beur de al tijd in groeps ver band, soms met hon der den te -
ge lijk. Er ont stond een in ten se vorm van con cen tra tie doord at

we el kaar in spi reer den en on der steun den. Met veel dank baar -
heid denk ik aan die tijd terug. 

Minnaars van God
Ofschoon Pir Vi lay at (foto links) ons
graag bij het ‘hier en nu’ hield, gaf hij
ons soms ook een blik in de ge schie de -
nis van het soe fis me. Hij ver tel de dan
over de klei ne groepjes zoe kers in de
Isla mi ti sche we reld die be kend ston den
als ‘De Min naars van God’. Met hun
die pe pas sie en ver lang en naar God re a -
li seer den zij de Waar heid als ‘De

Geliefde’. La ter wer den zij ’soefis’ ge noemd van we ge hun wit -
wol len man tels (‘sûf’) of hun zui ver heid van hart (‘safa’). Deze
klei ne groepjes kwa men sa men rond om spi ri tu e le le ra ren en
door de tijd heen ont wik kel den zij zich als broe der schap pen en
or des, waar bij ie de re orde de naam van hun ini ti a tor droeg. 

Hun pad had als doel de ve re ni ging met het God. De reis
naar dit doel was voor ie der uniek, maar alle zoe kers maak ten
fa sen door van be proe ving en, pro ces sen van zui ve ring en
trans for ma tie. Soe fi mees ters of sheiks pro beer den deze fa sen
te be schrij ven. Als gid sen brach ten zij het pad van het hart en
de mys tie ke sta ten, die on der weg er va ren wor den, in kaart. Zij 
maak ten dui de lijk dat de her in ne ring en aan God (‘zikr’) ons
dich ter bij onze eeu wi ge es sen tie kon den breng en. En met
een voud, open har tig heid en hu mor deel den zij hun glimpen
van de essentiële eenheid van alle leven. 

Som mi gen moes ten dat met de dood be ko pen. Zo ook de
prins van alle min naars in Bag dad, al-Hallâj. Hij sprak voort -
du rend over de es sen ti ële ve re ni ging van min naar en Ge lief de, 
maar werd ter dood ver oor deeld om dat hij de mys tie ke waar -
heid uit riep: ‘Ik ben de Abso lu te Waarheid’ (‘anâ ‘l-Haqq’).
La ter in Nis ha pur ver kon dig de de gro te mees ter Abû Saíd de
nood zaak om het ego of de ‘nafs’ uit te ban nen en zo het pure
Zelf te realiseren.

Als min naars van God spra ken zij de di rec te re taal van de
spi ri tu e le er va ring en ga ven er zo blijk van dat zij, in de voet -
spo ren van Mo ham med – de laat ste der pro fe ten – de Waar -
heid ge proefd had den. Zij be rie pen zich daar bij op vers 5:54
van de Ko ran waar in God zegt dat, als het ge loof ver zwakt
‘Hij zal aank omen met lie den die Hij be mint en die Hem be -
min nen.’ Van uit dit be sef brach ten zij vre de en ver zoe ning in
stre ken waar zij rond trok ken. Zij voel den zich daar bij ook ver -
bon den met de gnos tisch ge ïnspireerde chris te nen, die zij ‘de
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wetenden’ (‘urafa’) noem den en die even als zij in hun tijd een 
in ter re li gieu ze di a loog op gang pro beer den te breng en. 

Tekenen van liefde 
Dit laat ste kan ons ver ba zen. Is er dan geen groot ver schil tus -
sen de God van de Chris te nen en Allah? Daar voor moe ten we
te rug gaan naar de tijd dat de pro feet Mo ham med leef de en
dur ven kij ken met de ogen van his to risch-kri ti sche Isla mo lo -
gen. We ont dek ken dan een man in Mek ka die in ten se mys tie -
ke er va ring en had. Maar toen Mo ham med in Mek ka zijn mys -
tie ke er va ring en be gon te ver tel len, had hij geen idee van de
rol die hij la ter zou gaan spe len. Hij dacht er ze ker geen mo -
ment aan dat hij de ba sis van een nieu we, uni ver se le re li gie
leg de. Hij zag zich zelf eer der als een man die de be wo ners van 
Mek ka de oude re li gie van de ene God op nieuw in her in ne ring 
moest breng en. Hij wil de dat de men sen zich de god de lij ke di -
men sie van het be staan weer ging en her in ne ren en dank baar
zou den zijn voor Gods wel da den die ze ie de re dag moch ten
ont vang en. Hij on der streep te dat men voort du rend oplet tend
en nieuws gie rig moest zijn om in het da ge lijk se le ven, de cri -
sis sen en blij de ge beur te nis sen, de ‘tekenen’ (‘ajat’) en ‘bood -
schappen’ van God te ont dek ken. 

Mo ham med droom de niet van de stich ting van een the o cra -
tie. Dat zou den la ter zijn op vol gers, de ka lie fen, na mens hem
doen. Hij vond dat hij geen po li tiek ambt in de stad hoor de te
be kle den, maar dat hij ge woon de nad zir was, de ver ma ner van
de be wo ners die door God was ge zon den. En hij deed dat voor
het eerst in het Ara bi sche di a lect van de Koe rais jie ten, de stam
waar toe hij be hoor de en die in Mek ka de lei ding had.

De ver slag leg ging daar van in de Ko ran heeft iets bij zon -
ders. Zo als uit de naam al blijkt is de Ko ran, of wel Opzeg ging, 
be doeld om hard op voor ge dra gen te wor den. De mu ziek van
de taal is een es sen tieel on derd eel van het ef fect dat de Ko ran
heeft. Wie de de cla ma ties van de Ko ran nu hoort, kan nog
steeds de er va ring heb ben om ge ven te wor den door een god -
de lij ke di men sie van klank. Uit ver sla gen uit de tijd van Mo -
ham med blijkt dan ook dat men sen diep in hun hart ge raakt
wer den en tot ver voe ring kwa men als zij de god de lijk ge ïn spi -
reerde woor den van Mo ham med uit zijn mond hoor den vloei -
en. Het ver oor zaak te een soort zin tuig lij ke ont re ge ling, een
ge voel van ont wa ken en een ver ont rus tend be sef dat er iets be -
lang rijks te ho ren viel. Zij kon den daard oor dan ook zijn
bood schap niet weer staan. 

Dankbaarheid
En wat was zijn bood schap? Mo ham med hoef de zijn me de be -
wo ners niet het be wijs te le ve ren dat God be staat. Ie der ge -
loof de im pli ciet in Allah, de schep per van he mel en aar de, en
de mees ten ge loof den ook dat Hij de God was die door jo den
en chris te nen werd ver eerd. Voor ie der een was dit dui de lijk,
zo als we ook in de Ko ran kun nen le zen: ‘Indien gij hun vraagt 
wie de he me len en de aar de ge scha pen heeft en de zon en de
maan dienst baar heeft ge maakt zeg gen zij: God.’ (1) 

Het pro bleem was al leen dat de be wo ners van Mek ka de
con se quen ties daar van niet door za gen en dat moest Mo ham -
med hen dui de lijk ma ken. Ze wa ren rijk ge wor den en nu ver -
ga ten ze dat ze voor hun voed sel en le vens on der houd van
Hem af hank elijk wa ren. Ze wa ren door hun wel vaart zelf ge -
noeg zaam, ego ïstisch en in di vi du a lis tisch ge wor den en ging en 
voor bij aan hun ve rant woor de lijk heid als lid van een fat soen -
lij ke Arabische gemeenschap. 

Van daar dan ook dat in de vroe ge ver zen van de Ko ran de
Koe rais jie ten wor den aang espoord zich be wust te wor den van
Gods goe der tie ren heid die ze over al om zich heen kun nen
zien. Het ver volg van het eer der aang ehaal de vers maakt dit
dan ook scherp dui de lijk: ‘En in dien gij hun vraagt wie uit de
he mel wa ter heeft doen neer da len en daar mee de aar de le vend 
heeft ge maakt na dat zij dood was, dan zeg gen zij wel: God.
Zeg: Lof aan God. Maar neen, de mees ten van hen zijn niet
ver stan dig.’ (2)

Het gods be staan stond niet ter dis cus sie. Wat dan wel? De
on dank baar heid ten op zich te van God. De Ko ran ha mert hier
voort du rend op. In de Ko ran is een ong elo vi ge (ka fir bi ni’mat 
Allah) dan ook geen athe ïst in onze be te ke nis van het woord,
maar ie mand die Hem niet dank baar is, die kop pig wei gert
hem dank baar heid te to nen ter wijl hij om zich heen kan zien
wel ke wel da den hij da ge lijks van God krijgt. 

En wat is dan een ware ge lo vi ge? Ie mand die zich met hart 
en ziel over geeft aan God, ie mand die niets meer ach ter houdt
maar zich in zijn doen en la ten vol le dig laat lei den door God
die het goe de met ie der een voor heeft. Die dank baar al les ac -
cep teert als de wil van God. Het Ara bi sche woord voor deze
‘overgave’ is ‘islam’ en dat werd op een ge ge ven mo ment het
woord waar mee de vol ge ling en van Mo ham med zich ging en
on der schei den van de an de re ge lo vi gen. Zij leef den een le ven
in dank ba re over ga ve en wa ren als ‘moslims’ vol le dig aan de
Schep per on der wor pen. 

Familieruzies
Juist deze dank ba re over ga ve aan God en de daar uit voort -
vloei en de een heid met el kaar, ge voel voor recht vaar dig heid en 
me de do gen met alle schep se len bleek een enor me im puls voor
de is la mi ti sche ge meen schap. De kracht i ge, op spi ri tu a li teit
ge grond ves te, jonge is la mi ti sche ge meen schap maak te al snel
een hoge vlucht. Omdat er toen op het Ara bisch schie rei land
spra ke was van een machts va cu üm tus sen het Per zi sche en Ro -
mein se Rijk, kon deze ge meen schap zich snel ook po li tiek uit -
brei den. Ondanks de in ner lij ke strijd tus sen de soen nie ten en
de sji’iten (3) ont stond er een cul tu reel en po li tiek tri om fe ren de 
Islam die tot gro te ge bieds uit brei ding en kwam, zo wel in het
Mid den en Ver re Oos ten als in de len van Eu ro pa. 

Het ant woord van het chris te lij ke Wes ten hier op was een
se rie kruis toch ten en van af die tijd heeft de ge schie de nis ook
voor het Wes ten een bloe dig ge zicht. Bo ven dien ont wik kel de
het Wes ten van af die tijd een ste re o tiep en ver te kend beeld
van de Islam, die ge zien werd als een bar baar se vij and van een 
fat soen lij ke be scha ving. Ook de my the van een ver on der stel de 
fa na tie ke in to le ran tie van de Islam werd daar bij één van de al -
ge meen aanvaarde ideeën van het Westen. 

Dit werd niet ge pikt door een groepje fa na tie ke mos lims
die een ei gen fun da men ta lis ti sche kruis tocht be gon nen, al-Sa -
li bija. Zij wer den ge voed door haat te gen het Wes ter se ko lo ni -
a lis me en post-ko lo ni a le im pe ri a lis me, maar hun speer punt
was het se cu lie re denk en van het Wes ten. Zij sloe gen te rug om 
te her stel len wat zij za gen als scha de lij ke ge vol gen van de mo -
der ne, se cu lie re cul tuur waar in voor dank baar heid aan God
geen plaats meer was. Maar in dit pro ces raak ten zij ver -
vreemd van de ei gen waar den van recht vaar dig heid en me de -
do gen die het ken merk zijn van alle gods dien sten, ook van de
Islam. Ook het chris te lij ke Wes ten had in deze strijd haar ide a -
len ver lo ren. 

22

Ref lec tie 9(3), herfst 2012



A Com mon Word
Dit pro ces is nog steeds aan de gang. Er wordt nog steeds mis -
bruik ge maakt van de re li gie, maar ook het se cu la ris me heeft
in zijn kor te ge schie de nis la ten zien even ge weld da dig te kun -
nen zijn. Wan neer mos lims naar de Wes ter se sa men le ving kij -
ken, of die nu chris te lijk is of se cu lier, zien zij dan ook vaak
geen licht, geen hart, geen spi ri tu a li teit. 

En dat, ter wijl we zo veel spi ri tu e le diep te met el kaar kun -
nen de len. Dat za gen een aan tal ja ren ge le den ook een aan tal
mos lim lei ders. Zij hoor den de har de uit spra ken van paus Be -
ne dic tus XVI over de ver meen de in to le ran tie van de is lam (4)

en schre ven hem een brief om de di a loog te her vat ten. Deze
brief, die on der te kend is door 138 mos lim lei ders en die de in -
spi re ren de naam draagt van ‘A Com mon Word’, re fe reert aan
het gro te aan tal over eenk om sten tus sen de Bij bel en de Ko ran
en aan het be lang van een di a loog van we ge de gro te aan tal len
men sen die hier in hun in spi ra tie vin den: ‘Christenen en Islam
zijn res pec tie ve lijk de groot ste en op een na groot ste gods -
dien sten in de we reld en in de ge schie de nis, en vor men, naar
men zegt, resp. een der de en een vijf de deel van de mens heid.
Dit maakt de be trek king en tus sen deze twee ge meen schap pen
van we zen lijk be lang voor een zin vol le vre de over de hele we -
reld. Als mos lims en chris te nen geen vre de ken nen, kan de we -
reld geen vre de ken nen.’(5) 

Zij wil den de paus over ha len om open lijk te er ken nen dat
de is lam en het chris ten dom ge meen schap pe lij ke wor tels heb -
ben en fun da men te le waar den de len. Maar de paus bleek een
har de on der han de laar. Hij bleef af hou dend, met als ar gu ment
dat er te veel dog ma ti sche ver schil len zijn. ‘Ook al zijn mos -
lims en chris te nen le den van een fa mi lie, zij heb ben te veel uit -
een lo pen de op vat ting en over God.’ Dat moet de Isla mi ti sche
lei ders ver baasd heb ben, want de Ko ran kent geen bin den de
dogma’s over God. Inte gen deel, de Ko ran staat ui terst wan -
trou wend te gen over deze the o lo gi sche spe cu la ties en doet ze
af als zann, nut te lo ze gis sing en ten ei gen be hoe ve over za ken
die geen mens kan we ten of be wij zen. Als de paus nu juist op
dit punt met zijn dog ma tisch stand punt over God de di a loog
af houdt, maakt hij dui de lijk dat van zijn kant de deur voor lo -
pig ge slo ten blijft. 

Gidsen in het duister
Als het de lei ders van de we reld gods dien sten niet lukt el kaar
de hand te rei ken, waar is dan wel ver zoe ning mo ge lijk? De
Unes co, de VN-or ga ni sa tie voor on der wijs en cul tuur, koos
voor de een heid die mys ti ci er va ren en met el kaar kun nen de -
len. Zij koos de soe fi mys ti cus Dja lal ad-Din Roe mi uit tot
sym bool van ver zoe ning tus sen de is lam en de an de re gods -
dien sten door het jaar 2007 tot Roe mi-jaar uit te roe pen. 

Deze dich ter, the o loog en ju rist, die leef de in de der tien de
eeuw, richt te de soe fi orde van de Dan sen de Der wis jen (zie af -
beel ding links) op en bracht in zijn mys tie ke wer ken (Mas na vi 
e.a.) een uni ver se le bood schap van lief de, goed heid en vre de.
Hij spreekt nog steeds tot de har ten van mil joe nen en zijn ge -
dich ten be ho ren tot de we reld wijd meest ver koch te (6). Het jaar 
bracht over de hele we reld tal lo ze men sen uit de meest uit een -
lo pen de gods dien sten en spi ri tu e le ge meen schap pen bij el kaar.

Ook van de zij de van de is lam in Ne der land zijn er veel
hand rei king en, waar bij met name de soe fis in spi re ren de gid -
sen zijn. Be kend in Ne der land is de iman Abdul wa hid van
Bom mel die in onze da gen een be lang rij ke rol speelt in de in -
ter re li gieu ze di a loog. Hij houdt le zing en en werkt mo men teel
aan de com ple te ver ta ling van de Mas na vi van Roe mi. Hij
schrijft ook veel over en van uit de mys tiek. In zijn ar ti kel ‘De
woor de lo ze weg van het hart: de weg van een Ne der land se
moslim’ be schrijft hij de ver schil len de ma nie ren waard oor wij
tot mys tie ke ken nis kun nen ko men. Hij ci teert daar bij de Ko -
ran als volgt: ‘Allah heeft zijn schep se len ge scha pen in duis -
ter nis en heeft hen daar na be sprenk eld met Zijn licht; van dat
licht moet men ont hul ling ver wach ten en dat licht glanst op uit 
god de lij ke goed heid op be paal de tij den en dat is waar men
naar uit moet kij ken… Er zijn tij dens dit le ven ‘nafahaat’,
god de lij ke adem toch ten, stelt u zich daar voor open!’ (7) 

Inder daad, in de cha os van dit mo ment is dit onze kans.
Zo als in de be gin tijd van de Islam kun nen nu ook soe fis en
gnos ti ci veel van el kaar le ren. We kun nen le ren om met nieu -
we ogen te kij ken, met de ogen van het hart, en zo zien wat in
de duis ter nis verborgen is.

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

Noten
1 Soera 96:2 – 5. 
2 Soera 19:61 – 64
3 De soennieten eren de vier ‘rasjoedin’, de trouwe metgezellen van de

profeet, als rechtmatige opvolgers van Mo ham med, terwijl de sji’iten
menen dat Ali ibn Talib, de naaste mannelijke verwant van de profeet,
de rechtmatige opvolger is. Verder hebben zich in de loop van de
geschie denis andere, grotere verschillen in visie en leefstijl ontwikkeld. 

4 Toespraak van paus Benedictus XVI, 13 sep tem ber 2006 te Regensburg
5 ‘www.acommonword.org’
6  Een uitstekende Engelse vertaling is die van Coleman Barks, The Es -

sen tial Rumi, Harper Collings, 1996. Voor Nederland o.a. W. van der
Zwan, Rumi Gedichten, Ankh-Her mes, 2006. 

7 Abdulwahid van Bommel, ‘De woordeloze weg van het hart: de weg van 
een Nederlandse moslim’, in: Ilse Bulthof e.a. ‘Mijn plaats is geen
plaats. Ontmoetingen tussen wereldbeschouwingen, Kampen, 2003
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Uitgebreide boekbespreking door Ra chel  Sonius

Het voorrecht mens te zijn

“God heeft niet al leen door zijn pro fe ten ge spro ken, Hij spreekt 
door ie der een, als we ons hart ope nen om te lui ste ren. De moei -
lijk heid is dat we le ra ren wor den. Als we in de loop van ons
hele le ven leer ling en blij ven dan zal er de hele tijd le ring ko men 
van bin nen uit en bui ten af. Zo dra we le ra ren wor den, slui ten we
ons hart af voor Hem die al leen onze le raar is”.

“Als ie mand komt om les te krij gen over een on der werp en 
zijn ei gen ken nis mee brengt, dan kan de le raar hem wei nig le -
ren, want de deu ren van zijn hart zijn niet open.” 

“Om de waar heid te ken nen of om God te ken nen, zijn
aard se diploma’s en aard se wijs heid of ge leerd heid niet no -
dig. Wat je moet le ren is hoe je een leer ling wordt”. 

“De mens wordt ver ge le ken met het licht; zijn ziel de
gloed, zijn geest de vlam, en zijn lichaam het ein de van de
vlam. De hit te die komt van het licht, is de sfeer van de mens.
De rook die op stijgt uit het licht, hoort ei gen lijk niet bij het
licht, die hoort bij de brand stof. Zo als on we tend heid hin der -
lijk is bij een mens, zo stoort ook de rook die op stijgt uit het
licht”. (Uit: Het voor recht mens te zijn).

In elke re li gie wordt de mens ge zien als de kroon, het ide aal,
van de schep ping, met een daar aan ge paard ve rant woor de lijk -
heids ge voel. Niet al leen een ve rant woor de lijk heids ge voel naar 
de an der, ver of dicht bij, maar ook, en wel licht voor al,  een
ve rant woor de lijk heids ge voel in het ei gen han de len en denk en.

Maar al te vaak er va ren wij  de bui ten we reld als zijn de de bet
aan de ding en die ons over ko men, zon der daar in ons ei gen
aan deel te wil len (h)er ken nen. Ei gen lijk ne ge ren wij de oproep 
van Je zus : “Ken Uzelf”. Want het zijn vaak de om stan dig he -
den die ons ‘maken’, ter wijl om stan dig he den de mens niet ma -
ken, maar juist la ten zien wie hij is. In het ons zelf be zien on -
der be paal de om stan dig he den, be grij pen wij ons zelf en onze
ge dra ging en; zien wij hoe wij iets wat aan vank elijk ver keerd
liep, ten goe de kun nen wen den. Juist in het ‘ten goe de keren’
van iets wat uit de hand dreigt te lo pen, ligt het on der scheid
tus sen mens en dier. Hier spre ken we dan van de ve rant woor -
de lijk heid die voort komt uit “Het voor recht mens te zijn”.

Hazrat Inay at Khan geeft in zijn soe fi-le ring en aan hoe zeer 
de mens het doel is van de schep ping als Gods in stru ment op
aar de. En hoe het Hoog ste Prin ci pe, dat ons Doel is,  in ons -
zelf áán ons zelf dui de lijk en er vaar baar ge maakt kan wor den
door in span ning en te ver rich ten.

In het Evang elie vol gens Mat the üs 5:44-48 staat be schre -
ven hoe wij even als “Uw He mel se Va der vol maakt is” vol -
maakt kun nen wor den. Er staat niet Onze maar Uw. Het
woord je ‘Uw’ in dit vers duidt op een per soon lij ke op dracht
aan ons… onze ei gen Va der te vin den en te wor den als Hij.
Het hoog ste Ide aal dat leeft in het hart van ie der mens.

“Door alle ver schil len de pro ces sen van het le ven is de ont -
wik ke ling voort ge gaan en de mens als het ide aal van de
schep ping is ho ger ges te gen dan al les, wat aan toont dat de
mens de god heid ver te gen woor digt in het hele uni ver sum.”
(ci taat)

 Als mens om vat ten wij alle we zens uit de di ver se rij ken.
In ie der mens kan ie der ele ment en elke geest uit de ge he le
we reld ge von den wor den. Als we dit be sef fen, be gint onze ziel 
te ontwaken. 

Hoe veel ding en zijn ons in het le ven niet ge ge ven om
dank baar voor te zijn?  En hoe veel daar van wordt verd uis terd
door na rig heid en moei lijk he den die ons le ven ont re ge len en
over wel di gen? En ons ont red derd achter laten?

Hazrat Inay at Khan zegt dat het le ven el len dig is als we
op gaan in ons zelf, ons ego. En op het mo ment dat we ons ego
ver ge ten, zijn we ge luk kig. 

Dat kun nen we doen door lof prij zing en aan God, maar dat
niet al leen. Het is het ken nen en be grij pen van God (Uw God)
…het be grij pen en ken nen, wat de groot ste vol doe ning geeft.

De mens die le vend is, die kan ho ren en zien, en wiens hart 
kan voe len, is uit ges te gen bo ven de ge wo ne mens heid. Dat be -
te kent niet dat een mens een eng el moet wor den (al kan een
mens deze kwa li tei ten als een van de ve len wel be zit ten); hij
moet een vol ler le ven lei den, een wer ke lijk men se lijk le ven.
(ci taat)

“Het voor recht mens te zijn” is een pret tig lees baar boek, ook
voor de ge nen die het soe fi-pad niet gaan, waar bij aang ete kend 
moet wor den dat een ie der die op zoek is naar Waar heid een
soe fi is.

Hazrat Inay at Khan voert ons langs de ‘Ontwikkeling van
het karakter’, ‘Zelfverwerkelijking’, ‘De kunst van de per -
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soon lijkheid’, om enk ele van de on der wer pen in dit boek te
noe men tot ‘Geluk’.

Hier over zegt hij dat als we be sef fen wat we heb ben, er
ook een tijd komt dat we zul len zien wat we niet heb ben. Dat
niet heb ben is als een klei ne lucht bel in de uit ge strek te zee. Bij 
het be sef van wat we wel heb ben, zal het toe ne men en ver vuld 
wor den van over vloed, zo dat we aan het eind van onze be -
wust wor ding zul len zien dat we ei gen lijk al les al heb ben.
Hier bij haalt hij het ge zeg de van Je zus aan: ”Zoek eerst het
Ko nink rijk van God en al deze ding en zullen u toegeworpen
worden”.

“O Gij, Onder hou der van ons lichaam, ons hart en onze ziel,
ze gen al les wat wij in dank baar heid ont vang en”
(Soe fi-ge bed)

De voor rech ten in ons le ven te le ren zien en te waar de ren, is
het eni ge ge heim om ge luk te be rei ken, waard oor wij het Ko -
nink rijk al bin neng aan.  

Het soe fis me brengt aan de we reld de bood schap van een -
heid, van ve re ni ging in het Va der schap van God bo ven alle
ver schil en on der scheid. Haar doel is een vriend schap pe lijk
be grip tot stand te breng en tus sen men sen van ver schil len de
ras sen en vol ken en om deze na der tot el kaar te breng en in één 
on der ling be grij pen…het begrijpen van de waarheid.

“Tel kens wan neer de bood schap van lief de en wijs heid
wordt ge ge ven, is het geen nieu we re li gie, het is het doen her le -
ven van de re li gie, om de men sen tot het be sef te breng en van de 
waar heid van de re li gie die zij vol gen. Soe fis me, dat geen re li -
gie is, brengt dat le ven en licht die nood za ke lijk zijn om die re li -
gie die al tijd heeft be staan, tot nieuw le ven te wek ken”.

Het  is niet een vou dig een leer ling te zijn, om ons hart leeg 
te ma ken van con ven ties, dogma’s en op voe ding. En toch kan
het als wij le ren ons hart leeg te ma ken. Als wij ons ‘Mens
zijn’ op nieuw wil len be zien. Als wij in ons ei gen hart wil len
kij ken, tot re a li sa tie van wat wij in-we zen lijk zijn. En dat is
vele ma len scho ner, ho ger, fraai er en god de lij ker dan de scha -
du wen die wij in ons da ge lijks le ven la ten zien of te genk -
omen. Wij doen ons zelf  (en an de ren) te kort en daar mee ook
onze Oor sprong, waar naar wij be wust of on be wust ver lang en. 

Voor wie zoekt naar ge luk, voor wie zoekt naar het be grij -
pen van het le ven en daar in zijn of haar recht ma ti ge plaats wil
in ne men, als Mens met een hoofd let ter, zal dit boek zijn waar -
de openbaren.

U vindt vra gen die des tijds wer den be ant woord door de
soe fi-mees ter; vra gen die he den ten dage nog ac tu eel zijn, met
ant woor den die ge tui gen van uni ver se le wijs heid, ko mend
dóór een god-ge re a li seer de ziel.

Tot slot:
De ware gods dienst is voor de Soe fi de zee van waar heid,
waar van alle ver schil len de ge loofs vor men de gol ven zijn.

Hazrat Inay at Khan: 
Het voor recht mens te zijn
Uit ge ve rij: Pan ta Rhei  
ISBN: 978.90.8840.072.8  
Prijs: €17.50
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Wat zeiden de Maya's nu echt over 21-12-2012 (dl 2) 
Natascha Zwaal

Na mens de re dac tie: Om dit deel 2 van het uit ge brei de ar ti kel 
van Na tas ha Zwaal in te lei den, is het ein de van deel 1, dat in
het vo rig zo mer num mer van Ref lec tie ver scheen, in klei ne let -
ter over ge no men.

De Maya’s (of oude be wo ners van Iza pa) zoch ten naar een be gin, een
oor sprong waar ze uit voort kwa men en ze ont dek ten dat er een punt in 
de kos mos was waar al les om heen draait. Wan neer je op het noor de -
lijk half rond ‘s nachts naar de ster ren kijkt, dan zie je dat de ster ren om 
een noor de lijk punt heen draai en: de pool ster. Deze ster ligt na me lijk
pre cies in het ver leng de van de aard as. De aard as ligt ech ter niet vast
maar wie belt heen en weer en maakt zo een cy cli sche be we ging die
ong eveer 26.000 jaar duurt. Dit noe men we de ‘precessie van de equi -
nox’. Als ge volg hier van ver schui ven, van af de aar de ge zien, de ster -
ren lang zaam ten op zicht van de zon. Als we uit gaan van onze twaalf
die ren riem te kens dan schuift de zon ong eveer elke 2150 jaar een die -
ren riem te ken op. Dit is ook de ba sis voor onze wel be ken de over gang
van het vis sen naar het wa ter man (of aqua ri us) tijd perk. Dit gaat na -
me lijk uit van de po si tie van de zon op 21 maart, tij dens de len te equi -
nox. Toen de ho ros co pen ont ston den was dit het mo ment in het jaar
waar op de zon in het te ken ram schoof. In de hui di ge ho ro scoop be -
gint het ster ren beeld ram nog steeds rond 21 maart. Door de pre ces -
sie zijn ech ter de ster ren beel den ver scho ven en is de len te equi nox
zon via vis sen naar wa ter man gegaan. 

Zo als ge zegd staat de aard as nu in lijn met de pool ster, maar over
13.000 jaar zal ze ong eveer op de ster Vega ge richt zijn. De pool ster
bleek dus niet het ab so lu te punt te zijn waar om heen alle ster ren draai -
en. Na lange tijd ob ser ve ren, ont dek ten de Maya’s dat wij (en alle ster -
ren) draai en om een ga lac tisch mid del punt, het mid den van het melk -
weg stel sel dat de Maya’s ook wel Hu nab K’u noem den.

 De Maya’s er ken den het hart van de melk weg als een zwart gat
dat als een baar moe der van de oor spronk elij ke god de lij ke moe der fun -
g eer de. Het punt dus waar uit wij al le maal ge bo ren zijn. Voor de Ma -
ya’s was de melk weg te vens de toe gang tot de on der we reld. ’s Nachts
als de zon was on der ge gaan, was de on der we reld naar bo ven ge -
draaid en aan de he mel te zien. Alleen door dóór de on der we reld heen 
te gaan, kon je wer ke lijk ge bo ren wor den. Op deze be lang rij ke ge -
dach te kom ik in deel 2 nog te rug.

Het hart van de melk weg is van uit de aar de ge zien zicht baar.
Wan neer je het ge luk hebt op een plaats op de aar de te zijn waar wei -
nig lucht- en licht ver vui ling is, dan kun je ‘s nachts de melk weg waar -
ne men als een wit te baan langs de he mel. Wat je in fei te ziet is een
dwars door sne de van de enor me ster ren wolk die de melk weg is. De
melk weg heeft de vorm van een plat te pan nenk oek die in het mid den
verd ikt is. Omdat de zon met onze aar de zich aan de bui ten ste rand
be vindt, kun nen we van uit de aar de rich ting het hart kij ken. We zien
dan de groot ste verd ich ting van ster ren, een gro te wit te vlek met daar -
in een donk er hart. Dat wij een donk er hart zien, komt waar schijn lijk
door stof wol ken, maar het toe val wil dat hui di ge we ten schap pers er
van uit gaan dat het hart van de melk weg ook daa dwer ke lijk een zwart
gat is. Wat de Maya’s met het blo te oog za gen, was dus een goe de
weer ga ve van wat het fei te lijk is.

Het hart van de melk weg ligt voor ons ge zien ong eveer ter hoog te
van het ster ren beeld boog schut ter (ei gen lijk op de grens van boog -
schut ter en schor pi oen). Zo als eer der ge zegd ver schuift de po si tie van 
de zon ge du ren de het jaar langs de ster ren beel den. Daar naast ver -
schui ven de ster ren beel den door de pre ces sie om zo na 26.000 jaar,
vijf zon ne tijd per ken, weer in hun be gin po si tie te staan. De Maya’s wis -
ten dit door goed de nach te lij ke he mel te be stu de ren. Hun be lang rijk -
ste meet mo ment in het jaar was 21 de cem ber, het mo ment van het
win ter punt wan neer de zon het verst weg staat van hun woon plaats op 
het noor de lijk half rond. Op dit mo ment vond vol gens de Maya’s een
soort ge boor te plaats. De oude zon stierf en de nieu we zon be gon
weer aan kracht te win nen. Dit idee was niet uniek voor de Maya’s.
Ook in de Griek se en Chris te lij ke tra di ties was dit een bij zon der mo -
ment. Ons kerst feest, als licht ge boor te, valt ook zo rond die da tum. 

Wat ge beurt er nu in 2012? Dit is het mo ment waar op de zon tij -
dens zijn win ter punt pre cies op de plek tus sen boog schut ter en schor -

pi oen staat, met an de re woor den: er vindt dan een con junc tie, een sa -
men stand, plaats tus sen de aar de, de 21 de cem ber zon en het hart
van de melk weg. 

Het mo ment van deze con junc tie zou je kun nen zien als een kos -
misch kerst feest. De jonge nieuw ge bo ren va der zon, ont vangt di rect
de ener gie van de moe der, het hart van de melk weg, en stuurt dit
recht streeks door naar de aar de. Dit ge beurt eens in de 26.000 jaar en
in die zin is het een kos mi sche va ri ant van de 260 da gen zwang er -
schap van de mens. Je zou dus kun nen zeg gen dat de kos mos zwang -
er is en op 21 de cem ber 2012 nieuw le ven schenkt: een nieu we zon,
een nieuw tijd perk, een nieuw be wust zijn. 

Zo bo ven, zo be ne den zegt de uni ver se le wet. Wat in het klein
plaats vindt, is een weer spie ge ling van wat in het groot plaats vindt.

Totale transformatie
Voor de Maya’s is het mo ment waar op de 21 de cem ber zon door 
het hart van de melk weg, de baar moe der van onze kos mos, trekt 
van es sen tieel be lang. Jenk ins geeft aan hoe deze ge beur te nis
werd vast ge legd in het pracht i ge my thi sche ver haal ‘de Po pol
Vuh’. Hier in wor den de oor spronk elij ke go den zo nen uit ge -
daagd naar de on der we reld af te da len om daar de strijd aan te
gaan met de ne gen he ren van de nacht (uit deel 1: In de kos mo -
lo gie van de Maya’s be staan naast de aar de der tien he me len en
ne gen hel len,  die be woond wor den door de ne gen he ren van de 
nacht. Het te rug vin den van de god de lijk heid voor de Maya’s di -
rect be trek king op de over win ning op de ne gen he ren van de
nacht, die in het hei li ge Maya ver haal ‘de Po pol Vuh’ de oor -
spronk elij ke go den zo nen ten val brach ten).

Door dat ze on voor be reid heid zijn, val len ze ten prooi aan
de ne gen he ren. Hun hoof den wor den af ge hakt en in de boom
langs de weg ge hang en. Hier ve ran de ren ze in ka le bas sen, le -
ven de vruch ten van de boom. De boom en de weg vor men sa -
men een kruis. Dit sym bo li seert vol gens Jenk ins het gro te he -
mel se kruis: daar waar de baan van de zon door de die ren riem -
te kens de baan van de melk weg kruist in boog schut ter-schor -
pi oen. In het ver haal van de Po pol Vuh is het op dit kruis punt
dat de pracht i ge doch ter van de on der we reld het sap van de
vruch ten op vangt en hier mee be zwang erd wordt. Ze wordt
ver ban nen uit de on der we reld maar geeft ge boor te aan de hel -
den twee ling die het kwaad over wint en het ui tein de lij ke god -
de lij ke prin ci pe te rug op de we reld brengt. Hier zie je dat je
door de on der we reld (de melk weg) heen moet om tot
(weder)geboorte te komen (vanuit het hart van de melkweg).

De strijd met de he ren van de nacht vindt plaats door mid -
del van het spe len van het be roem de bal spel. Dit spel speel de
een we zen lij ke sleu tel rol in de Maya-cul tuur en ver telt ons wat 
het ei gen lij ke doel van de mens op deze we reld is.

Het bal spel, dat een es sen tieel on derd eel was van ie der
tem pel stad van de Maya’s, werd ge speeld door krij gers uit ge -
dost in pracht i ge kle ding. Het spel draai de om een bal van en -
k ele kilo’s die niet met han den of voe ten mocht wor den aang e -
raakt en door een ring op me ters hoog te moest wor den ge -
speeld. Op zich al bij na een on mo ge lijk heid maar daar bij
kwam nog dat de win naars van het spel, hen die dit luk te, op
de of fer ta fel te recht kwa men en ver ha len ver tel len dat hun hart 
werd uit ge rukt en aan de go den werd ge of ferd. Jenk ins be -
schrijft in zijn boek hoe dit bal spel ei gen lijk een mys te rie spel
was en me ta foor staat voor de gro te kos mi sche ge beur te nis.
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De bal is de zon en van zelf spre kend mocht deze ook niet met
han den en voe ten wor den aang eraakt. De gang van de bal door 
de ring is de zeld za me gang van de zon door het hart van de
melkweg waarbij een totale transformatie plaatsvindt.

Ik zou hier nog een stap verd er wil len gaan. Wat houdt die
trans for ma tie in? De win naars van het bal spel wer den ge of -
ferd. Hun hart werd uit ge rukt en ze stier ven. Deze dood was
ech ter een mys tie ke dood zo als ook de krui si ging van Chris tus 
geen de fi ni tie ve dood be te ken de maar een op stan ding in een
ho ger le ven. De dood van de oude ong od de lij ke na tuur, waar
de mens gro ten deels uit leeft, is dus een voor waar de voor het
nieu we le ven. Het hart van de melk weg kan al leen be reikt
wor den door de gang door de on der we reld.  Het diep ste win -
ter punt, op 21 de cem ber, is het mo ment van groot ste duis ter nis 
waar in de oude zon sterft maar te vens het nieu we licht ge bo -
ren wordt. Wan neer we in de tem pel stad Chichen Itza de weg
na het bal spel ver vol gen, zien we in scrip ties waar in de har ten
van de spe lers wor den ver nieuwd door de adem van de hei li ge 
ade laars en ja gu ars. Ver der op staan de spe lers af ge beeld op de 
zui len van de gro te zo ge naam de ‘tempel van de krijgers’.
Deze spe lers blij ven het bal spel spe len. Het spel is na me lijk
nooit uit ge speeld. Het is een me ta foor voor het le ven zelf. Wij
zijn al le maal krij gers. De op ge da ne er va ring tij dens het spel
be paalt het be wust zijn. Dit be paalt weer de ma nier waar op het
spel ge speeld wordt, met an de re woor den hoe je in het le ven
staat. Het ul tie me mo ment waar op je in har mo nie met de kos -
mos leeft en de bal door de ring be weegt, is het ul tie me mo -
ment waar op ma cro kos misch ge zien de zon in con junc tie met
het hart van de melk weg staat: op 21 de cem ber 2012. Op dit
mo ment ben je in staat naar de oude na tuur te ster ven en ruim -
te te geven aan een totaal vernieuwde staat van bewustzijn.
Macrokosmos en microkosmos zijn hier dus een afspiegeling
van elkaar. Zo boven, zo beneden.

Speculaties
De con junc tie van de zon, de aar de en het hart van de melk -
weg op 21 de cem ber 2012 heeft tot vele spe cu la ties ge leid in
de li te ra tuur. Dit va rieert van ly risch op ti mis ti sche voor spel -
ling en over be wust zijns ve ran de ring en tot de sas treu ze apo ca -
lyp ti sche beel den. Vol gens som mi gen zal de aar de dan bloot -
ge steld wor den aan bij zon de re kos mi sche ener gie en hierd oor
zal de mens heid een kwan tum sprong kun nen ma ken in be -
wust zijn. Ande ren be we ren dat de mag ne ti sche po len van de
aar de dan zul len om klap pen. Het is in der daad een ge ge ven dat 
het mag ne tisch veld van de aar de af neemt en ver schuift. In die 
zin wordt de aar de ook wel ver ge le ken met een hoog zwang ere 
vrouw die ba rings wee ën krijgt. (De 260 da gen van de men se -
lij ke zwang er schap ge re flec teerd in de kos mi sche zwang er -
schap van 26.000 jaar). Een om po ling van de aar de voor af ge -
gaan door een af na me van het mag ne tisch veld kan de sas treu -

ze ge vol gen heb ben voor het le ven op aar de, on der an de re om -
dat het mag ne tisch veld de aar de be schermt te gen scha de lij ke
stra ling van de zon. 

Het is moei lijk om hier over pro fe ti sche af spra ken te doen.
De Maya’s zelf heb ben het nooit over een ein de van de we reld 
ge had om dat zij de tijd niet za gen als een li ne air fe no meen.
Alles be weegt in cy cli en in die zin is het hoog uit een over -
gangs pe ri o de.

Ik denk dat het ant woord ligt in de be te ke nis van het bal -
spel, in de over win ning op je ei gen ne gen he ren van de nacht
en het weer in har mo nie ko men met het god de lij ke. Dan vier
je je ei gen in ner lij ke licht feest, je ei gen 21 de cem ber 2012.
Een mo ment dat ma cro kos misch gro te ge vol gen kan heb ben,
maar eerst en voor al mi cro kos misch ge re a li seerd moet wor -
den. Wat er zal ge beu ren op 21 de cem ber 2012 hangt af van
het be wust zijn van de mens heid. Voor hen die hier niet mee
be zig zijn zal het wel licht een mo ment zijn dat ong emerkt
voor bij gaat. Voor an de ren is het mis schien een bij zon der mo -
ment waar in in der daad de kwantumsprong in bewustzijn
gemaakt kan worden.

De Maya’s leer den om te le ven vol gens de na tuur lij ke rit -
mes van de kos mos. Hier ge tui gen hun ka len ders van. Op die
ma nier kun je voe len wie je wer ke lijk bent en waar je oor -
sprong ligt. Dit is waar we in onze hui di ge ma te ri a lis ti sche en
tech no lo gi sche we reld van ver vreemd zijn ge raakt. Wan neer
we ons be wust zijn van onze god de lij ke oor sprong kun nen we
het bal spel van het le ven zo spe len dat de bal ui tein de lijk door
de ring gaat. Ma cro kos misch vindt dit mo ment plaats op 21
de cem ber 2012. Mi cro kos misch vindt dit mo ment plaats wan -
neer we in to ta le har mo nie staan met de god de lij ke kos mos,
ons ego over won nen hebben en volledig leven vanuit een
eenheidsbewustzijn.
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Hu mor is voedsel voor de ziel
Paul van Rooijen

Als eind re dac teur zie ik alle woor den voor een nieuw num mer 
voor bij ko men, zo gaat dat. In al die woor den springt soms
een idee, een ge dacht evor ming er uit. Zo zal het de le zer zelf
ook wel ver gaan. Maar voor het herfst num mer sprong voor
mij dit keer een naam er ex tra bo ven uit: iman Abdul wa hid van 
Bom mel (zie het ar ti kel ‘Zien wat ver bor gen is’, door Ojas Th. 
De Ron de).

Ik her in ner de me een boek dat hij schreef. Een boek dat ik
met ont zet tend veel ple zier ge le zen heb. En met die her in ne -
ring was er weer de pret en ver won de ring. Het boek heet ‘Valt 
er nog wat te lachen met die moslims’(1).

Ge schre ven re la tief kort in de tijd na 11 sep tem ber be vat
het bij voor beeld een hoofd stuk ti tel als ‘Mijn naam is Sha zia
Mir za, ten min ste dat staat op mijn vlieg bre vet.’(2). Op de cul -
tu re le en re li gieu ze voors-en-te gens, in bei de ‘kampen’, van
het mo gen ma ken car toons wordt ing egaan. Mos lim hu mor
wordt ge spie geld aan bij voor beeld Jood se hu mor: ‘Lieve God, 
help mij op staan, val len kan ik zelf.’ En he den daag se mos lim -
ko mie ken wor den uit ge licht.

Abdul wa hid schrijft on der meer: “Ver gis je niet. Hu mor
komt voort uit groot dra ma. Het is hui len en lachen dat zich
een uit weg zoekt bij het ver wer ken van onze men se lij ke fou ten, 
zon den, el len de en te kort. Het is de “lo ser” die we her ken nen, 
waar in we om ons zelf kun nen lachen: de stoet has pel, de an ti -
held, de treu ri ge clown. (…) Die ons een spie gel voor houdt
van men se lijk on ver mo gen tot lief heb ben, tot goed doen, tot
per fec tie. Om hu mor te kun nen plaat sen ga ik voor de rest van 
dit hu mor pam flet shop pen bij Freud, Koest ler, Berg son en an -
de ren. Maar de die pe de fi ni tie van hu mor als le vens be hoef te,
de lach spie gel als le vens spie gel, ko men we bij hen niet te gen.
Vol gens mij hangt die spie gel thuis aan de muur van wij ze
reb bes, lie ve bour gon di sche pa ters en zeld za me hu mo ris ti sche 
imams als Nas roed din, de Tijl Ui len spie gel van de is lam."(3).

Nas roed din, de groot mees ter van de lach, leef de in de 13e
eeuw. Hij was een goed pe da goog en ob ser va tor van de sa -
men le ving en de men sen van zijn tijd. Ge vraagd of ong e -
vraagd gaf hij zijn in zicht of mild oor deel, met vrien de lijk -
heid, to le ran tie en een lachend ge zicht.

Als volks ge leer de slaag de Nas roed din erin op hart ver ove -
ren de wij ze de men sen voor zich te win nen. “Nas roed dins ei -
gen zin ni ge vi sie is ge ba seerd op moed en ge zond ver stand.
(…) Hij laat ook het men se lijk te kort zien op het mo ment dat
zijn ‘tegenstander’ zijn macht wil to nen.” (4)

“De ver ha len van Nas roed din la ten in veel le vens si tu a ties
zien dat je als mens kunt pro be ren om je ken nis, je tech nie ken
en vaar dig he den te ver be te ren, maar als an de re ba sis ken nis
ont breekt, je in fei te scha de kunt aan rich ten.” (5)

“Dit doen we dat ook met spi ri tu e le le ring en. We pro be ren 
ze aan te pas sen aan onze voor op ge zet te idee ën. Als we dat in
de ga ten krij gen, dan be gint het leer pro ces pas echt.” (6).

Wil len we voor bij de du a li teit ra ken dan moe ten we ook ons
denk en on der han den ne men. Het boeddhis me bij voor beeld
ge bruikt hier voor de tra di tie van de pa ra doxa le ver ha len. Een
pa ra dox is niet uit te leg gen, die moet je vat ten. Hu mor ligt

hier heel erg dicht te gen aan. Een grap kun je niet uit leg gen,
die moet je vat ten. 

Soms trad Nas roed din als rech ter op.:
Op een dag kwam er een ha ve lo ze fi guur het ge rechts hof bin -
nen ren nen die om ge rech tig heid riep. ‘Ik ben be roofd, al les is
mij ont sto len!’ Hij jam mer de en schreeuw de maar door. ‘Het
is net bui ten het dorp ge beurd, het moet ie mand van hier zijn!
U moet die boef vin den. Mijn zwaard, mijn man tel, zelfs mijn
laar zen heeft hij ge sto len!’

‘Laat eens zien,’ zei Nas roed din.’Hij heeft uw hemd dus
niet mee ge no men, want ik zie dat u dat nog steeds draagt?’

‘Nee, dat heeft hij niet ge sto len.’
Nas roed din streek pein zend met zijn hand over zijn baard:

‘Dan kan het nooit ie mand van hier zijn. Hier doen we al les
gron dig. Ik kan uw zaak niet be han de len.’ (7).

Oog om oog, tand om tand:
Een arme man in Akse hir liep langs de keu ken van een res -

tau rant met in z’n hand een stuk brood dat hij net had ge kre -
gen. Hij rook dat er een gro te ke tel hachee stond te prut te len.
Hij had na tuur lijk geen geld om er een bord van te be stel len.
Hij hurk te naast de ke tel neer en hield zijn stuk brood in de
wa sem die van de ke tel kwam. Zo maak te hij het brood warm
en zacht en vul de er zijn maag mee.

Toen de kok dat zag eis te hij geld van de arme man. De
arme man be weer de bij hoog en laag dat hij niets uit de ke tel
nam, maar de kok bleef er bij en wil de geld zien. Ui tein de lijk
kwam de zaak voor de rech ter, in der daad rech ter Nas roed din.
En hij pas te hoor en we der hoor toe. Toen hij het ver haal van
de arme man had ge hoord, be greep Nas roed din hoe de vork in
de steel zat. Hij haal de uit zijn zak wat geld stuk ken en riep de
kok. Hij liet het ge luid van ram me len de geld stuk ken aan de
kok ho ren en zei: “Hij die de wa sem van zijn eten ver koopt
ont vangt daar voor het ge luid van geld.” (8)

Ten slot te: Op een war me zo mer dag stap te Nas roed din Hod -
ja van zijn ezel om te rus ten in de scha duw van een wal no ten -
boom. Voor dat hij aan zijn mid dag dut je be gon keek hij nog
even om zich heen. Zo ver hij kon zien la gen de wa ter me loe nen
te rij pen. Hij dacht even na en zei te gen zich zelf: ‘Hoe vreemd
is het toch dat God de wa ter me loen laat groei en aan zo’n klein
steel tje, ter wijl de no ten zo’n gro te boom no dig heb ben.’

Hij nam zijn gro te tul band van zijn hoofd en krab de zich
eens ge zel lig op zijn hoofd voord at hij aan zijn dut je be gon.
Toen viel er een wal noot uit de boom, recht op Hodja’s hoofd.

Hij was met een weer bij zijn po si tie ven en zei: ‘Allah weet 
het ook al tijd be ter. Hij weet ook wat er ge beurd zou zijn als
er wa ter me loe nen in deze boom had den ge groeid.’  (9).

‘Valt er nog wat te lachen met die moslims’ leest als een
trein, geeft veel ple zier en is hart ver war mend.

Paul van Rooi jen is zing evings the ra peu te en di a ken in de
kerk ge meen te te Den Haag.

No ten:  1 Uit ge ver Bu laaq, Amster dam 2007;  2 p. 129, e.v.; 3
p. 26;  4 p. 96; 5 p. 101;  6 p. 101, 102; 7 p. 102;  8 p. 102,
103;  9 p. 108.
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Het is goed te weten dat er een grens is
We zijn geen buitenstaanders in de tijd

In ter view door Rinus van Warven

“We le ven in een heel vi ta lis ti sche cul tuur. Er moet ge leefd
wor den. Het idee dat le ven ook kan eind i gen, dat le ven ook
aan vi ta li teit kan in boe ten en af braak kan be te ke nen, dat zint
ons niet. We le ven in een maak ba re we reld waar in we al les
ein de loos kun nen rek ken. Ster ven valt dan uit de toon, dat
doen we ei gen lijk niet. En als we het doen, pra ten er niet te
veel over. Ui tein de lijk gaat het wel om het le ven, maar le ven
zon der ster ven is geen le ven.” 

Dich ter, the o loog Hans Bou ma schreef het boek ‘Maar ik ben 
er nog. Trouw aan wie ster ven gaat’.* Wat was voor Bou ma de
mo ti va tie om dit boek te schrij ven? “Ik vind het een on ver draag -
lij ke ge dach te dat men sen die ter mi naal zijn, die op weg zijn naar
het ein de, er niet op kun nen re ke nen dat vrien den, collega’s, men -
sen met wie ze zich ver bon den voel den, hen trouw blij ven. Deze
men sen ont moet je steeds meer. Ze heb ben een ziek te die niet
meer te be strij den is. Ze zijn ze op een goed mo ment uit be han -
deld. Ze staan aan de kant, maar ze zijn er nog. Ten dode op ge -
schre ven, maar ze le ven nog. Deze men sen zijn niet min der ac tu -
eel dan wie nog ge zond is. Ook al gaat deze mens ster ven, dat
ster ven maakt ie mand niet min der in te res sant.” 

“Waar schijn lijk is één van de re de nen van dat vlucht ge -
drag dat men sen gaan weg kij ken van een ster ven de en weg -
vluch ten om dat we onze ei gen dood in de ogen van die an der
zien. We wor den heel erg be paald bij onze ei gen ein dig heid,
onze ei gen ster fe lijk heid en dat kun nen  we niet aan,” al dus
Bou ma. “Dat ook wij een keer af scheid moe ten ne men, daar
wil len we niet aan her in nerd wor den. We heb ben het veel te
druk, we zijn er niet aan toe. Moei te heb ben met je ei gen ster -
fe lijk heid is in we zen een iden ti teits pro bleem. Het be hoort bij
onze men se lij ke iden ti teit dat we een keer af scheid ne men. En
dat ze dan voor tij dig uit het le ven van een an der stap pen, ter -
wijl die an der nog leeft. Dat be te kent voor die an der ook een -
zaam heid, ver raad! Is dat nou vriend schap, is dat nou lief de,
maar voor de ge ne die de stap zelf neemt, de ge ne die dus
afscheid neemt van een ander, is het ook heel tragisch.” 

“Een heel mooie ty pe ring van de mens vind ik ‘sterveling’. 
We wor den niet ge ka rak te ri seerd als ‘levelingen’, maar als
‘stervelingen’. Het is ty pe rend voor ons, juist om dat we le ven, 
dat we ook ster ven. Zo als er een be gin is, is er ook een ein de.
We zou den zon der de dood voor lo pig niet moe ten wil len le -
ven, want we zou den vol strek te bui ten staan ders zijn. Alles in
de na tuur sterft door lo pend. Als wij aan die wet ma tig heid zou -
den ont spring en, dan zou den we erg een zaam wor den. We
zou den ook in con flict ra ken met ons lichaam. We zijn ster fe -
lijk, maar we blij ven er ook mens bij. Het is goed dat we
weten dat er een grens is.” 

Echte humaniteit
En juist om dat die grens er is voor ons al len is de cen tra le
bood schap van het boek ‘Maar ik ben er nog’ dat we trouw
moet blij ven aan die an der om zo ook trouw te blij ven aan je -
zelf. “Want je kunt zeg gen dat de ge ne die dan al leen ge la ten
wordt be kla gens waar dig is. Dat is ook waar. Maar de meest
be kla gens waar di ge vind ik de ge ne die af scheid neemt, die zich 

te rug trekt, die het niet meer aan kan. Dan heb je toch wei nig
ei gen dunk. Dan denk je toch heel be perkt over je zelf. Met
men sen mee blij ven lo pen in de laat ste fase van hun le ven is
ook moei lijk, we hoe ven el kaar er niet hard op af te re ke nen,
maar het is wel een ge ge ven dat het te vaak ge beurt in een cul -
tuur waar in we te wei nig ge spitst zijn op ech te hu ma ni teit.” 

“Wij zijn uit aar de ge no men. We he ten Adam. We ho ren
zo bij de na tuur en al les in de na tuur komt, we le ven sei zoens -
ge wijs, er is een len te, dat kun je ook in je ei gen bi og ra fie
zien, er is een zo mer, dan komt er een herfst en dan is het win -
ter en dan is het af ge lo pen. Ik zou niet graag bui ten die cy clus
staan van de sei zoe nen. Dat zou mij heel een zaam ma ken.”

Maar als we om de an der heen lo pen, zegt dat vol gens
Hans Bou ma heel veel over ons zelf. “Je kunt niet om gaan met
je ei gen ein dig heid. Dat vind ik in we zen on vol was sen, pu be -
raal, als of je eeu wig de tijd had, maar dat be te kent ook iets an -
ders: je slaat je zelf heel laag aan. Je doet je ei gen hu ma ni teit te 
kort. Als je zo ver af zakt dat je niet trouw blijft aan wie ster ven 
gaat, dan heb je toch wel wei nig zelf res pect. Dan doe je je zelf
geen eer aan. Dan heb je wei nig be gre pen van wat men se lijk -
heid in houdt.” 

* Hans Bouma, ‘Maar ik ben er nog. Trouw aan wie sterven gaat’. Uitgever
Forte Uitgevers B.V., ISBN-13 9789079956159, Prijs € 17,95.

Drs. Ri nus van War ven is pro gram ma-ma ker, jour na list, coach 
en the ra peut. Hij stu deer de on der meer cul tuur fi lo so fie, be vrij -
dings the o lo gie, pas to ra le psycho lo gie en le vens be schou we lij -
ke en re li gieu ze com mu ni ca tie.

Hij is part ti me werk zaam als zing evings the ra peut en part ti -
me als re dac teur/schrij ver/ pu bli cist/jour na list. Hij ver zorgt
on der meer het ra di opro gram ma Ten dens bij Omroep Gel der -
land en werkt re gel ma tig mee aan het pro gram ma ‘De
Lotusvijver’ van de Orga ni sa tie voor Hindoe Media (OHM).

Ri nus schrijft met de no di ge re gel maat voor de tijd schrif -
ten ‘Ken Uzelve’ van de Orde der Vrij met se la ren en ‘Profiel’
van de Inde pen dant Order of Odd Fellows.

Als be stuurs lid van de Stich ting Inter re li gieus Be raad
(NSID) is hij be trok ken bij de in ter re li gieu ze di a loog. Voor
Stich ting Mer ka wah ver zorgt hij de PR. Hij is ja ren lang
hoofd re dac teur ge weest van het Albert Schweit zer Ma ga zi ne,
een tijd schrift dat pu bli ceert over ont wik ke ling en op het ge -
bied van ont wik ke lings sa men wer king en duurzaamheid.

Ver der do ceert hij fi lo so fie en ethiek aan een drie tal Cen tra 
voor Vol was se nen edu ca tie. Ten slot te houdt Ri nus le zing en in
den lan de over tal van onderwerpen. 

Ds. Hans Bou ma stu deer de the o lo gie aan de Vrije Uni ver -
si teit te Amster dam. Hij was 13 jaar werk zaam als pre di kant
daar na werk te hij, tot 1999, als uit ge ver. Hij pu bli ceer de vele
suc ces vol le boe ken en ge niet lan de lij ke be kend heid als schrij -
ver, als dichter en als spreker.

* * *
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