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Inleidende woorden vooraf:

Ontwikkeling als natuurlijk proces



WOORD VOORAF

De stadia van geestelijke rijping en geestelijk volwassen worden, zullen niet allemaal binnen één aards leven worden                                                  
doorlopen. Meestal zijn ze verspreid over vele levens op deze planeet, aardse levens die steeds worden afgewisseld door levens in de 
geestelijke wereld. Door de vele cyclische levens door deze twee werelden heen, zal de ziel, door de omvorming van aardse ervaringen 
tot geestelijke inzichten, in een opklimmende spiraal, innerlijk groeien naar steeds hogere bewustzijnstreden. En op elke hogere 
trede zal voor de rijpende ziel een steeds mooiere en meer harmonische ervaringsdimensie worden ontsloten. En uiteindelijk zal de 
ziel op de 7e bewustzijnstrede, die met het hoogste chakra verbonden is, Geestelijke Volwassenheid ofwel Goddelijke Volmaaktheid 
bereiken. En toch gaat het in het leven niet om het bereiken van deze verheven bestemming, maar om de weg er naar toe. Een boom 
houdt zich ook niet bezig met het bereiken van volwassenheid, maar volgt slechts zijn zielsimpulsen, van moment tot moment.
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INLEIDING

De opzet van het boek
Voordat ik inzoom op de geestelijke of spirituele ontwikkeling 
van de mens, wil ik eerst in deze inleiding de contouren 
schetsen van het algemene ontwikkelingsproces waarbinnen 
de geestelijke ontwikkeling een plaats heeft. Daarna worden 
in het kort de eerste twee grote ontwikkelingsfasen besproken, 
waarmee de basis is gelegd om vervolgens dieper in te gaan 
op de derde grote levensfase, de fase van hogere waarden, 
zingeving en spirituele ontwikkeling. Daarbij worden de 
verschillende stadia beschreven die binnen deze geestelijke
levensfase te onderscheiden zijn. Natuurlijk gaat het hier 
om een beschrijving van het geestelijke ontwikkelingsproces 
van de mens in het algemeen en zal het in de praktijk voor 
ieder mens individueel anders verlopen. Toch verwacht ik 
dat mensen het stadium waarin ze nu vertoeven en de stadia 
die ze al min of meer achter zich hebben gelaten, vaak zullen 
herkennen.

Ontwikkeling als natuurlijk proces
Het beeld dat wij vaak in ons hoofd hebben van ontwikkeling, 
is eigenlijk een beeld dat uitgaat van een continue vooruitgang, 
een lijn die gestaag omhoog loopt. En als we dan ineens in een 
dip terecht komen, dan maakt dat ons erg onzeker en willen 
we zo snel mogelijk de weg weer naar boven ombuigen. Echter 
natuurlijke ontwikkeling gaat niet volgens een klimmende 
rechte lijn, maar verloopt altijd golfsgewijs, kijk maar naar de 
natuur. De ene fase volgt de andere op en de overgang tussen 
de verschillende fases gaat vaak gepaard met onzekerheid, 
turbulentie en spanningen. Dit komt, omdat er op basis van de 
nieuwe waarden die in de volgende fase dominant zijn, weer 
op een natuurlijke manier een nieuw dynamisch evenwicht 
moet worden gevonden. Zo wordt de overgang van de zomer 

naar de winter en weer naar de volgende zomer, gevormd door 
de herfst en de lente, en beide gaan gepaard met soms hevige 
stormen. Het heeft geen zin om te blijven vasthouden aan een 
fase die op zijn eind raakt, omdat het leven ons continu dwingt 
om verder te gaan. De enige richting voor het jonge kind dat 
de overgang moet maken van de warme en veilige baarmoeder 
naar de mensenwereld, is vooruit, door dat benauwde kanaal 
een onzekere toekomst tegemoet, een andere optie is er niet. 
Ook de Chinese bamboe zal, nadat hij vijf seizoenen lang in 
het duister alle aandacht heeft gericht op het ontwikkelen 
van een uitgebreid wortelnetwerk, zich naar het licht moeten 
keren, om in een nieuwe fase de stengels tot ontplooiing te 
brengen en om in de laatste fase tot bloei te komen en vrucht 
te dragen. 
Natuurlijke ontwikkeling verloopt dus altijd via fasen, fasen 
die gemarkeerd worden door natuurlijke overgangen. Daarom 
is neergang geen verstoring van het natuurlijke verloop, maar 
onlosmakelijk verbonden met de overgang van de ene fase naar 
de andere. Periodes van turbulentie en onzekerheid horen dus 
bij natuurlijke ontwikkeling en zijn zelfs noodzakelijk voor de 
voortgang daarvan. In die periodes van onzekerheid, waarin 
iets wat lange tijd goed was, overrijp lijkt te zijn geworden 
en niet meer blijkt te werken, is het van groot belang om 
niet om te kijken naar, en vast te houden aan hoe het was. 
Het is dan juist noodzakelijk om de aandacht te richten op 
het huidige moment en te speuren naar subtiele signalen die 
onder de oppervlakte reeds de nieuwe fase aankondigen. En 
als deze nieuwe levensimpulsen van de toekomst duidelijker 
worden, komt het er op aan, dat je de durf hebt om je er mee 
te verbinden, ook al voelt dat soms doodeng. Natuurlijke 
ontwikkeling kan op elk moment stagneren wanneer je niet 
meebeweegt, dus wanneer geen gehoor gegeven wordt aan de 
natuurlijke groei-impulsen, waarmee het leven je uitnodigt 
om nieuwe stappen te zetten.
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Waarschuwing
Neem niet klakkeloos aan, dat alles klopt wat in dit 
boek beschreven wordt. Maar onderzoek in je eigen 
ervaring en eigen leven of de hier geschetste natuurlijke 
ontwikkelingsdynamiek ‘waar’ is. Kijk naar de natuur om je 
heen, maar kijk ook naar de ontwikkeling tot nu toe van jou 
als mens, en van je eventuele relatie(s), van de organisatie 
waarin je werkt, van de maatschappij waarin je leeft en waarin 
de crises zich in deze tijd lijken op te stapelen. Ook deze zijn 
een voorbode van een overgang naar een nieuwe fase. Het 
gaat erom, gevoel te krijgen voor de dynamiek van natuurlijke 
ontwikkeling en voor de verborgen wetten die daarbij worden 
gevolgd, en ook voor de groei-impulsen die deze dynamiek 
vanuit de onzichtbare energiewereld bewerkstelligen.
En als je de waarheid van een natuurlijke ontwikkelings-
dynamiek met fasen en overgangen kunt inzien, dan geeft 
dat je waarschijnlijk vertrouwen om de nieuwe stap naar 
een nog vage toekomst wat makkelijker te maken, wanneer 
het leven je daar om vraagt. Pas na het zetten van die eerste 
stap, kun je gaan ervaren welke kleur die nieuwe fase heeft en 
welke nieuwe uitdagingen en groeikansen jou daarin geboden 
worden.

De drie wezensdelen in de mens
Als het gaat om de ontwikkeling van de mens, is het handig 
om eerst duidelijk te krijgen wat zich in de mens eigenlijk 
ontwikkelt. In dit boek wordt de mens gezien als een eenheid 
van de drie wezensdelen lichaam, ziel (psyche) en geest 
(bewustzijn). Daarvan is het fysieke lichaam het meest 
concreet en zichtbaar, maar het minst wezenlijk. De psyche of 
ziel is het onderliggende onzichtbare en gelaagde energieplan, 
waar het zichtbare lichaam een uitdrukking van is. Daardoor 
is de ziel, hoewel onzichtbaar, dus fundamenteler dan het 
zichtbare lichaam. De geest of het bewustzijn is de onzichtbare 

achtergrond van beide, dus de lege bewustzijnsruimte of 
innerlijke bron, waaruit de ziel als onzichtbare energievorm, 
en vervolgens het lichaam als zichtbare materiële vorm 
verschijnt. De geest is daardoor het meest fundamentele, 
maar tevens het minst tastbare wezensdeel van de mens. 
Deze gelaagdheid bestaat in elkaar en maakt de mens tot een 
levende drie-eenheid, waarvan dus slechts de buitenste, meest 
verdichte laag, het fysieke lichaam, zichtbaar is. Hiermee 
wordt duidelijk, dat we dus niet primair het sterfelijke 
lichaam zijn, zoals we wellicht altijd hebben gedacht, maar 
dat we op de eerste plaats een onsterfelijk geestelijk wezen 
zijn, waar het lichaam een zichtbare uitdrukking van is. 
Daardoor is de ontwikkeling van ons geestelijk wezensdeel, 
dus van ons bewustzijn, het meest essentieel, want daarin 
komen we als mensenziel, door de vele levens heen, tot 
onze hoogste bloei. Dit is de reden waarom in dit boek de 
bewustzijnsontwikkeling van de mens centraal staat. Om wel 
een compleet ontwikkelingsplaatje te schetsen, laat ik daaraan 
wel de ontwikkeling van de andere twee wezendelen vooraf 
gaan. Zoals in figuur 1. is te zien, komen de drie wezensdelen 
van de mens normaal gesproken min of meer na elkaar tot 
ontwikkeling. 

10

Het grondpatroon van de ontwikkeling van één wezensdeel in een bepaalde fase, volgt meestal grofweg de stadia waarin elk aards 
leven zich ontwikkelt, namelijk het proces van ontstaan, groeien, bloeien, verwelken en vrucht dragen, en dood. 
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De oude Chinezen zeiden:    25 jaar om te Leren      25 jaar om te Werken  25 om Wijs te worden 
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Figuur 1.  De drie grote ontwikkelingsfasen van de mens, gemarkeerd door de twee grote wissels 

 

Fase 1.  
Ontwikkeling  
Biologisch wezensdeel  
(Lichaam en aanleg ego) 

 

Fase 2.                             
Ontwikkeling 
Psychisch wezensdeel  
(Persoonlijkheid/Ego-zelf) 

Fase 3.  
Ontwikkeling 
Geestelijk wezensdeel  
(BewustZijn/Hogere Zelf) 

 

1e grote wissel 
2e grote wissel 



1(0 tot 21 jaar)

Eerste grote ontwikkelingsfase:

Rijping van het Biologische in de speelwereld
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EERSTE GROTE ONTWIKKELINGSFASE
Rijping van het Biologische in de speelwereld

In deze fase staat het kind zelf centraal en is de lichamelijke 
ontwikkeling het meest dominant. Maar zoals de chinezen 
zeggen, is dit ook de fase van leren. Binnen deze eerste 
grote levensfase kunnen de volgende drie stadia worden 
onderscheiden. 

Het Groeistadium van de Beginfase, 
ofwel het stadium van het jonge kind (0 tot circa 7 jaar)
Het kind krijgt zijn biologische gestalte. Voor het jonge kind 
is het van groot belang dat veiligheid, vertrouwen en liefde 
wordt geboden. Het overwegende gevoel moet zijn: ‘De 
wereld is goed’. Als dit is gelukt dan is met deze ervaring een 
essentiële basis gelegd om met vertrouwen het leven aan te 
gaan. Wanneer hieraan in deze prille fase niet of onvoldoende, 
kan worden voldaan, is de kans groot dat deze mens in zijn 
verdere leven een gevoel van een veilige stabiele basis zal 
moeten ontberen.
 
Het Bloeistadium van de Beginfase, 
ofwel het stadium van het schoolkind (circa 7 tot 14 jaar)
In het stadium van het schoolkind, inclusief het begin van de 
pubertijd, vinden er in het kind grote veranderingen plaats, met 
name op lichamelijk gebied. De geslachtelijke ontwikkeling en 
geslachtelijke identiteit wordt aangelegd vorm. Ook trekt het 
kind zich meer terug in zijn eigen wereldje, want daarin is nog 
alles mogelijk wat in de werkelijkheid nog niet gerealiseerd 
kan worden. 
Met de ontwikkeling van de spontaniteit en de fantasie legt 
het kind de grondslag voor de creativiteit die nodig is in het 
latere sociale leven. Aan het eind van dit stadium wordt de 

eigen identiteit aangelgd waardoor er in het innerlijk van het 
kind een verzet groeit tegen de ouders en andere opvoeders. 
Het kind wil zich vrij maken uit het beperkende keurslijf, dat 
in de voorgaande jaren veiligheid moest waar- borgen. Het 
verlangt er steeds meer naar op eigen benen te staan. 

Het Eindstadium van de Beginfase, 
ofwel het stadium van de adolescent (circa 14 tot 21 jaar)
Dan volgt de late pubertijd die overgaat in het stadium van de 
adolescentie. Daarin komt het kind fysiek tot bloei, ontwikkelt 
zich de persoonlijkheid en keert het zich weer naar buiten. In 
dit stadium komt het er op aan, dat het kind zich werkelijk 
losmaakt van zijn ouders/verzorgers en een eigen verhouding 
vindt ten opzichte van de buitenwereld. Hier staan de volgende 
vragen centraal: Wie ben ik?, Wat kan ik? en Wat wil ik?.
In dit stadium krijgt menig kind te maken met gevoelens 
van innerlijke onzekerheid. Het wil op eigen benen staan, 
maar heeft daarin nog geen enkele ervaring, en ervaart de 
toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ook vaak 
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als doodeng. Het dilemma is, dat het eigenlijk grote behoefte 
heeft aan steun, maar de steun van ouders/verzorgers kan het 
kind vaak niet toelaten, want daarvan wil het juist loskomen. 
Niet zelden ervaart het kind depressieve gevoelens of 
ontspoort het in deze fase en zoekt het zijn heil in vormen 
van verslaving, dit om de innerlijke spanning en onzekerheid 
maar niet te hoeven voelen.

Aan het eind van de eerste grote levensfase nadert de eerste 
grote wissel die de werkelijke overgang markeert naar de 
volgende grote levensfase. Het gaat hier om de overgang 
van kind zijn naar volwassenheid, van afhankelijkheid naar 
verantwoordelijkheid, van leren naar werken. Niet zelden 
neemt tijdens deze wissel, de innerlijke onzekerheid toe, en 
wordt soms door de jong volwassene zelfs ervaren als een 
crisis. In dit stadium worden ook de meeste zelfdodingen 
gepleegd. 

Veel jonge mensen hebben grote moeite om na hun studie 
de stap te zetten naar het ‘echte’ leven, waar grotere 
verantwoordelijkheden op hen wachten en ze zich waar 
moeten gaan maken. Daar komt bij, dat de jonge mensen, 
die in vorige levens al een gevoel voor geestelijkheid hebben 
ontwikkeld, zich nu min of meer met tegenzin gedwongen 
voelen, om de stap naar een zeer materialistische en door 
het rationele denken gedomineerde maatschappij te maken. 
En dat kan innerlijk tot grote spanningen leiden. En omdat 
er steeds meer nieuwetijdskinderen op de wereld komen, zal 
deze groep alleen maar groter worden. Voor een deel van deze 
jonge mensen zal deze stap uiteindelijk te groot blijken te 
zijn. En deze oude zielen in een jong lichaam zullen er bewust 
of onbewust voor kiezen, of er door de omstandigheden 
toe worden gedwongen, om een leven aan de rand van de 
samenleving te gaan leiden. Soms wordt dan gesproken van 

'drop-outs', maar in wezen zijn deze jonge mensen hun tijd 
eigenlijk geestelijk vooruit. 

Vanuit angst plakken sommigen er liefst nog een nieuwe 
studie aan vast, of gaan een jaar 'backpacken', om zo de grote 
stap nog maar even uit te stellen. Maar als de stap naar de 
maatschappij, naar het arbeidzaam leven wordt gezet, zal een 
nieuwe levensfase aanvangen, zullen nieuwe waarden in het 
leven van de mens dominant gaan worden en krijgen nieuwe 
vaardigheden de kans om tot ontwikkeling te komen.
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....Niet zelden neemt tijdens deze eerste grote wissel, 
de innerlijke onzekerheid toe, 

en wordt soms door de jong volwassene zelfs ervaren als een crisis. 
In dit stadium worden ook de meeste zelfdodingen gepleegd. 



2(21 tot 42 jaar)

Tweede grote ontwikkelingsfase:

Rijping van het Psychosociale in de werkwereld
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TWEEDE GROTE ONTWIKKELINGSFASE

Rijping van het Psychosociale in de werkwereld

Nadat de mens in de eerste grote levensfase biologisch 
volledig tot ontplooiing is gekomen en de basis is gelegd voor 
de identiteit, gaat het in de tweede grote ontwikkelingsfase 
om de relatie van deze jong volwassene met zijn sociaal/
maatschappelijke omgeving, Daarom zeiden de oude 
Chinese wijsgeren dat deze middenfase, de fase is van het 
werken. Ook binnen deze fase kunnen weer subfasen worden 
onderscheiden, namelijk:

Het Groeistadium van de Middenfase, 
ofwel het stadium van opbouw- of expansie (circa 21 tot 28)
De jong volwassene moet nu een eigen leven opbouwen en 
wordt daarmee ook verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. 
In de meeste gevallen begint dat met het zoeken naar werk, 
naar een levenspartner, naar zelfstandige woonruimte en 
dit alles wordt vervolgd met het stichten van een gezin, het 
maken van carrière en het ontwikkelen van de relatie. Alles 
is dus gericht op opbouw en dat voelt vaak heel goed. In deze 
fase is de mens zeer energiek en naar buiten gericht.

Het Bloeistadium van de Middenfase, 
ofwel het stadium van bloei en consolidatie (circa 28 tot 35) 
De basis voor een zelfstandig leven lijkt te zijn gelegd. De 
jeugd is definitief voorbij en nu begint de ernst van het leven. 
De golven van emotionele gevoelens worden lager en de 
verstandelijkheid neemt toe, en daardoor kan ook met meer 
afstand gekeken worden naar gebeurtenissen. In deze fase 
komt de volwassene psychosociaal min of meer in balans. De 
sociaal/maatschappelijke positie is meestal wel redelijk veilig 

gesteld en er ontstaat bij de persoon vaak het gevoel dat hij het 
leven in zijn zak heeft. Hij begint in zichzelf te geloven en denkt 
dat het in de komende jaren zo in stijgende lijn wel verder zal 
gaan. Vanuit een overmatig geloof in zichzelf, bestaat in deze 
fase vaak een neiging tot verharden, egoïsme en materialisme.

Het Eindstadium van de Middenfase, 
ofwel het stadium waarin het druilerig wordt (circa 35 tot 42)
Langzaam sluipt er een onbestemd gevoel in je leven. In het 
begin wordt het nog niet zo bewust ervaren, maar er komen 
momenten waarop wat barstjes zichtbaar worden in het 
positieve levensgevoel dat in het vorige stadium zo solide leek. 
Kort geleden overheerste nog het gevoel, dat je het allemaal 
prima voor elkaar had, maar nu wordt dat innerlijk steeds 
meer in twijfel getrokken. Het leven wordt langzaam wat 
druilerig.

En dan slaat, als een dief in de nacht, onverwachts de echte 
onzekerheid toe. Meestal is dat ergens tussen de 42 en 45 
jaar, maar het kan ook veel later of en zelfs soms ook eerder 
zijn. Daarmee kondigt de tweede grote wissel zich aan, die 
in de volksmond ook wel midlifecrisis wordt genoemd. 
De onbestemde negatieve gevoelens kunnen soms jaren 
aanhouden omdat ze niet worden begrepen als een natuurlijk 
fenomeen en ze kunnen je danig van je stuk brengen. Bij 
vrouwen valt deze overgang naar de derde grote levensfase 
vaak samen met de fysieke menopauze. Deze tweede grote 
wissel vormt de overgang van de tweede naar de derde grote 
levensfase, dus volgens de oude chinezen de overgang van 
werken naar wijs worden. 

De centrale vragen die gedurende deze overgang spelen, zijn: 
Is dit alles? en Wat is de zin eigenlijk van dit leven? In mijn 
werk heb ik veel bereikt, maar moet ik dit werk nu blijven 
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doen tot mijn pensioen? Moet ik in deze relatie blijven zitten 
tot mijn dood? De kinderen worden zelfstandig of zijn zelfs al 
het huis uit, mijn taak zit er op, wat moet ik met de rest van 
mijn leven? 

Deze tweede grote wissel wordt door elk mens anders ervaren. 
De één merkt er nauwelijks iets van, maar gemiddeld 1 op de 
5 mensen zal deze overgang ervaren als een echte crisis, die 
gepaard kan gaan met ernstige gevoelens van depressiviteit. 

Niet zelden wordt de oplossing gezocht door vast te houden 
aan, of terug te keren naar het verleden, want ‘….toen ging het 
toch goed en toen was ik toch gelukkig’. Dus wordt geprobeerd 
om de expansiefase nog een keer over te doen en wordt er 
gekozen voor een tweede jeugd door bijvoorbeeld een motor 
aan te schaffen, een tweede huis, een tweede auto, een nieuw 
kindje (achteraankomertje) of een nieuwe liefdesrelatie, vaak 
met een jongere partner, die het gevoel bevestigt dat het 

inderdaad mogelijk is om opnieuw te beginnen. 
Maar ook als je vlucht in de oude oplossingen, dat onbestemde 
gevoel steekt na verloop van tijd toch weer de kop op. Dit 
komt omdat de oplossing in de verkeerde richting werd 
gezocht, namelijk in het verleden, terwijl die alleen in de 
toekomst kan worden gevonden. Door het ervaren van deze 
onbestemde negatieve gevoelens, denkt deze mens dat er iets 
goed mis is in zijn of haar leven. Er wordt niet beseft dat dit 
alles een heel natuurlijk fenomeen is in de ontwikkeling en dat 

wel de reden, dat velen in deze fase steeds grotere twijfels 
hebben over de zin van het bestaan en voelen dat de bezieling 
uit het leven is verdwenen. Zoals gezegd, kan deze tweede grote 
wissel gepaard gaan met soms zware depressieve gevoelens. 
Toch kan het leven alleen maar vooruit worden geleefd. 

Het leven vraagt van ons om op deze tweede grote overgang, 
die toegang biedt tot de fase van de zingeving, niet meer zo 

deze gevoelens je wakker willen 
maken voor een geheel nieuwe 
levensoriëntatie, een nieuwe 
levensfase die nog onder de 
oppervlakte op ontdekking wacht. 
De neiging om te blijven hangen in 
de fase die overrijp is geworden, 
is heel begrijpelijk. Een stap terug 
naar ‘het oude vertrouwde’ is 
meestal makkelijker te zetten, dan 
een stap te wagen in de richting 
van een toekomst die nog in 
nevelen is gehuld. 

Veel mensen durven deze stap naar 
de nieuwe derde grote levensfase 
niet te maken en misschien is dat 
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strak vast te houden aan het vertrouwde, maar stapjes in het 
ongewisse te zetten. Deze stapjes hebben het karakter van 
tastend een weg zoeken in het duister. Wees daarbij niet te 
bang, want het gaat hier om een natuurlijke overgang naar 
nieuwe dominante waarden in je leven, waarvan de bijzondere 
aard zich nog niet helder laat zien. 

Op naar de climax
Het hierboven beschreven Eindstadium van de Middenfase 
vormt eigenlijk de overgang naar de derde en laatste grote 
ontwikkelingsfase van de mens. 

Met de beginfase, waarin de Biologische ontwikkeling centraal 
stond, en de middenfase, waarin de belangrijkste impulsen 
voor de Psychosociale ontwikkeling van de mens werden 
gegeven, is namelijk de basis gelegd voor de ontplooiing van 
ons geestelijk wezensdeel, die plaatsvindt in de fase van de 
Geestelijke ontwikkeling, en dat is de fase binnen elk aards 
leven, waarin de mensenziel een nieuwe impuls krijgt om 
uiteindelijk na vele levens geestelijke tot volle bloei te komen. 

Omdat deze derde grote ontwikkelingsfase een geheel 
eigen karakter heeft, en de climax vormt van de menselijke 
ontwikkeling gedurende elk aardse leven, wordt hieraan extra 
aandacht besteed in het derde hoofdstuk dat hierna volgt.
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....Niet zelden wordt de oplossing gezocht door vast te 
houden aan, of terug te keren naar het verleden, want 

‘….toen ging het toch goed en toen was ik toch gelukkig’. 
Dus wordt geprobeerd om de expansiefase nog een 

keer over te doen en wordt er gekozen voor een tweede 
jeugd door bijvoorbeeld een motor aan te schaffen, 
een tweede huis, een tweede auto, een nieuw kindje 

(achteraankomertje) of een nieuwe liefdesrelatie, vaak 
met een jongere partner, die het gevoel bevestigt dat het 

inderdaad mogelijk is om opnieuw te beginnen.
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3(42 tot .... jaar)

Derde grote ontwikkelingsfase:

Rijping van het Geestelijke in de binnenwereld
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ontstaat van binnenuit nu meestal de neiging om het ego dat 
de regie had in de tweede grote levensfase, te dwingen een 
stapje terug te doen. 

In dit boek staat deze fase van de geestelijke ontwikkeling 
van de mens centraal, daarom wordt deze derde grote 
ontwikkelingsfase in dit hoofdstuk uitgebreider beschreven 
dan de vorige twee levensfasen. 

De tekst in dit hoofdstuk moet niet gezien worden als een 
handleiding om tot geestelijk ontwaken te komen, maar is 
slechts een beschrijving van de stadia waar het geestelijk 
groeiproces grofweg doorheen gaat.
In dit hoofdstuk gaat het om het ‘ont’-dekken van fundamen- 
tele waarden, betekenissen en zingevingen in het leven van 
de mensenziel. Deze ontwikkelingsfase van ons geestelijk 
wezensdeel, die de rest van het leven bestrijkt, wordt daarom 
ook wel de fase van zingeving of de bestemmingsfase 
genoemd, omdat het hier gaat om het tot bloei komen en 
vrucht dragen van de mens als geestelijk wezen. 

Bij de hiervoor genoemde twee ontwikkelingsfasen, dus 
de ontwikkeling van het lichaam en de ontwikkeling van 
de persoonlijkheid of het ego, speelt de groei van kiem tot 
volwassenheid zich af binnen één aards leven. Echter de stadia 
van geestelijke rijping en geestelijk volwassen worden, zullen 
niet allemaal binnen één aards leven worden doorlopen, 
maar zijn meestal verspreid over vele levens op deze planeet, 
aardse levens die steeds worden afgewisseld door levens in 
de geestelijke wereld, die ook wel het hemelse domein wordt 
genoemd. Gedurende de vele cyclische levens door deze twee 
werelden heen, zal de ziel, door de omvorming van aardse 
ervaringen tot geestelijke inzichten, in een opklimmende 
spiraal innerlijk groeien naar steeds hogere bewustzijnstreden. 
En op elke hogere trede zal voor de rijpende ziel een steeds 
mooiere en meer harmonische ervaringsdimensie worden 
ontsloten. En uiteindelijk zal de ziel op de 7e bewustzijnstrede, 
die met het hoogste chakra verbonden is en toegang geeft tot 
de hoogste ervaringsdimensie, Geestelijke Volwassenheid 
ofwel Goddelijke Volmaaktheid bereiken.

In elk aards leven van de mensenziel worden stappen gezet in 
dit proces van geestelijke rijping. Daarom ziet de derde grote 
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DERDE GROTE ONTWIKKELINGSFASE

Rijping van het Geestelijke in de binnenwereld

Zoals eerder gezegd, wordt de derde grote ontwikkelingsfase, 
ook wel de fase van de zingeving genoemd. In deze laatste 
grote fase ontstaat in de mens vaak de behoefte om zich 
steeds minder op het materiële en op het eigen belang, en 
steeds meer op ‘het wezenlijke’ en het algemene belang te 
richten. Voor de oude Chinese filosofen is dit de fase van wijs 
worden. In deze fase krijgt de mens vaak meer aandacht voor 
de geestelijke of spirituele dimensie van het bestaan. Daarom 

levensfase er voor ieder mens anders uit. Het is helemaal 
afhankelijk van wat er in vorige levens al is gebeurd en in welke 
‘klas van geestelijke ontwikkeling’ de mens in dit aardse leven 
is aangekomen. Zo heeft iedereen, naast zijn persoonlijke 
leeftijd, dus eigenlijk ook een geestelijke of zielenleeftijd. 
In figuur 2 wordt de drievoudige ontwikkeling van de 
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....Gedurende de vele cyclische levens door deze twee werelden heen, zal de ziel, 
door de omvorming van aardse ervaringen tot geestelijke inzichten, 

in een opklimmende spiraal innerlijk groeien naar steeds hogere bewustzijnstreden. 
En op elke hogere trede, zal voor de rijpende ziel een steeds mooiere 

en meer harmonische ervaringsdimensie worden ontsloten.
 

mens nog eens weergegeven, maar nu wordt de derde grote 
ontwikkelingsfase, dus de fase van de geestelijke ontwikkeling, 
nader onderverdeeld in vier stadia. Ik zei al eerder dat het 
ontwikkelingsplaatje zoals dat in figuur 1 en 2 is getekend, 
een zogenaamd ‘ideaaltypisch’ plaatje is, en dat wil zeggen 
dat individuele gevallen daar sterk van kunnen afwijken.



Ten aanzien van de geestelijke ontwikkelingsgraad, zijn er 
dus grote verschillen tussen individuen. Zo zal bij sommige 
mensen de geestelijke ontwikkeling al zichtbaar worden in 
de tweede of zelfs al in de eerste grote levensfase. Dit geldt 

voor zogenaamde oudere zielen die voortbouwen op een 
omvangrijke geestelijke oogst uit vorige levens. Terwijl 
het ook voorkomt dat de geestelijke ontwikkeling in dit 
aardse leven nog maar zeer bescheiden is, en dit geldt voor 
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De oude Chinezen zeiden:    25 jaar om te Leren      25 jaar om te Werken  25 om Wijs te worden 

 

 
                                                                  circa 20-25jr                                               circa 45-50jr                                               

 
 
 
 
 
 

  Spiritueel Meester 
  (de wijze die geestelijk     
  volwassen is geworden,    
  7e bewustzijnstrede)  

           Spiritueel Ontwaakte 
                                                                                                                                          (de wetende of mysticus,  

              vanaf de 4e bewustzijnstrede)  
                                                                                                               Spiritueel Zoeker 

                          (op zoek na het ‘Eerste Ontwaken’,          
                          tussen 3e en 4e bewustzijnstrede) 
     Spiritueel Onwetende 

                                                                                                                      (is nog onwetend m.b.t. de Spirituele Dimensies,  
                                       leeft vanuit de 3 lagere bewustzijnstreden, ofwel 
             is nog geheel gericht op de zichtbare wereld) 

 

Figuur 2.  De mogelijke ontwikkelingsstadia van het Geestelijk wezensdeel ofwel van het Bewustzijn in 

de derde grote ontwikkelingsfase van de mens. 

 

Fase 1.  
Ontwikkeling van het  
Biologisch wezensdeel  
(Lichaam) 

 

Fase 2.  
Ontwikkeling van het 
Psychisch wezensdeel  
(Persoonlijkheid of Ego-zelf) 

Fase 3.  
Ontwikkeling van het 
Geestelijk wezensdeel  
(BewustZijn/Ziele-Zelf) 

 

1e grote wissel 
2e grote wissel 

jongere zielen die in vorige levens nog niet of nauwelijks aan 
spirituele ontwikkeling zijn toegekomen. Wel kun je zeggen, 
dat vanuit de natuur van de mens gezien, in de derde grote 
ontwikkelingsfase van elk aards leven, de omstandigheden 
het meest gunstig zijn en daardoor de kans het grootst is, dat 
verdere geestelijke rijping zal plaatsvinden.

In het voorgaande wordt er dus vanuit gegaan, dat bij geestelijke 
rijping in de derde grote levensfase wordt voortgebouwd op de 
ontwikkelingsoogst van vorige levens. Dit in tegenstelling tot 
de ontwikkeling van het biologisch - en psychisch wezensdeel 
in respectievelijk de eerste en tweede grote levensfase. Deze 
'lagere' wezensdelen worden in elk aards leven weer opnieuw 
'aangelegd en opgebouwd’, om te dienen als drager of voertuig 
van nieuwe kansen voor de geestelijke ontwikkeling van de 
mens, die boven alles een geestelijk wezen is.

De vier stadia van geestelijke ontwikkeling
Hierna geef ik een beschrijving van de verschillende 
stadia die onderscheiden kunnen worden binnen de derde 
grote ontwikkelingsfase van de mens, dus de fase waarin 
het geestelijk wezensdeel tot ontplooiing komt. Om dit 
proces beter te begrijpen, wordt vaak de metafoor gebruikt  
van de rups, die aan de aarde gekluisterd is, en via het 
overgangsstadium van de pop, zich omvormt tot een vlinder, 
die in alle vrijheid zijn vleugels kan uitslaan om de beperkte 
aardse sfeer te ontstijgen, en zo als vrije vlinder tot zijn volle 
wasdom te komen.

Bij de beschrijving van de ontwikkeling van het menselijke 
bewustzijn die hierna volgt, wordt uitgegaan van deze vier 
stadia, die in de metafoor van de rups die transformeert tot 
een vlinder zichtbaar worden.
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     Zichtbare Aardse wereld      Poort tussen twee werelden       Onzichtbare Spirituele wereld 

 

 Spiritueel Onwetende    Spiritueel Zoeker             Spiritueel Ontwaakte     Spiritueel Volwassene of Wijze 
 (bewustzijnstrede 1, 2 en 3)   (sprong tussen trede 3 naar 4)   (bewustzijnstrede 4, 5 en 6)   (bewustzijnstrede 7= eindbestemming) 

 

 

Figuur 3.  Het transformatieproces van rups naar vlinder, als metafoor voor de stadia in de ontwikkeling van 

ons Geestelijk wezensdeel ofwel in de ontwikkeling van ons Bewustzijn  

 



Geestelijk groeien via de trap met  7 bewustzijnstreden
Bij geestelijke ontwikkeling gaat het in feite om rijping van het 
bewustzijn in de kern van de mensenziel. Dit rijpingsproces 
vindt plaats, doordat de zeven bewustzijnscentra binnen ons 
chakra-systeem zich door vele aardse levens heen, stap voor 
stap openen. Gedurende elk aards leven doet de mensenziel 
ervaringen op, en die ervaringen worden getransformeerd tot 
inzicht of bewustzijn. Zo klimt de ziel gedurende elk aards 
leven, als het ware langs de trap met zeven bewustzijnstreden 
omhoog. Deze treden worden geassocieerd met de zeven 
kleuren van de regenboog, omdat ook deze van rood tot violet 
steeds in trillingsfrequentie toenemen. 

Wanneer de ziel nog vanuit de onderste bewustzijnstreden leeft, 
wordt vaak gesproken van een jonge ziel. Maar mensenzielen 
die gedurende meerdere aardse leven al veel wijsheid hebben 
vergaard, leven al op hogere bewustzijnstreden en worden, 
zoals eerder gezegd, oudere zielen genoemd. En het zal 
duidelijk zijn, dat deze zielenleeftijd niets te maken heeft met 
de aardse leeftijd. Soms kunnen jonge kinderen ons verrassen 
met hele wijze uitspraken. Vaak gaat het dan om Nieuwe 
Tijdskinderen waarin al een rijpe ziel huist. Aan de andere 
kant kunnen oudere mensen ons soms versteld doen staan, 
door hun gebrek aan inzicht en wijsheid.

Binnen de trap met zeven bewustzijnstreden, die dus in 
ons chakra-systeem gevestigd is en waarvan de treden vaak 
worden weergegeven in de 7 kleuren van de regenboog, 
kan het volgende onderscheid worden gemaakt. De drie 
lagere treden, die meer resoneren met de grover trillende 
aardse energieën, onderscheiden zich van de drie hogere 
bewustzijnstreden, die meer zijn afgestemd op de hogere 
frequenties van de onzichtbare spirituele of kosmische 
wereld. De drie bewustzijnscentra die met de aardse energieën 

resoneren zetelen in de 3 lagere chakra's, die dus geassocieerd 
worden met de warme kleuren rood, oranje en geel, terwijl 
de drie spirituele bewustzijnscentra behoren bij de drie 
hoogste chakra's, die worden weergegeven in de kille kleuren 
blauw, indigo en violet. De vierde bewustzijnstrede, die in het 
midden zetelt, en dus verbonden is met het middelste chakra, 
het hartchakra (groen), heeft een bijzondere positie. Het 
bewustzijnscentrum in ons hart vormt namelijk de poort of 
brug tussen de drie lagere en de drie hogere bewustzijnstreden, 
dus tussen de lager trillende aardse en de hoger trillende 
kosmische energieën. 

Wanneer de bewustzijnsontwikkeling van de mensenziel 
deze poort bereikt, dus als het hartbewustzijn op de vierde 
trede zich opent, wordt wel gesproken van de geestelijke 
wedergeboorte van de mens. 
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Wedergeboorte
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw 
geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

Wat uit het vlees geboren is, is vlees; 
en wat uit de geest geboren is, is geest.

Johannes 3:3+6

De aardse mens transformeert dan naar een geestelijke of 
kosmische mens die ook wel een godmens wordt genoemd. 
Na het passeren van deze poort, zal het bewustzijn van deze 
mens zich geleidelijk verder gaan openen voor de onzichtbare 
geestelijke of kosmische dimensies het bestaan, die door 
Johannes hierboven het Koninkrijk Gods wordt genoemd.

Elke hogere bewustzijnstrede geeft toegang tot een 
hogere ervaringswereld
Het is van belang om te weten, dat de werkelijkheid vanuit 
elke bewustzijnstrede door de mens fundamenteel anders 
wordt waargenomen. Dit komt, doordat de frequentie van elk 
van de zeven bewustzijnstrede, via harmonische resonantie is 
afgestemd op één van de zeven ervaringsdimensies of sferen, 
die in de ons omringende werkelijkheid in elkaar vervlochten 
zijn (zie kader A. rechter afbeelding). Omdat het overgrote 
deel van de mensen om ons heen, nog leeft vanuit de derde 
bewustzijnstrede, en dit is de trede waarin het egobewustzijn 
gevestigd is, is de werkelijkheid die het overgrote deel van de 
mensen nu nog ervaart, een afspiegeling van het bewustzijn 
van deze derde trede. Vanuit deze bewustzijnstrede ervaren 
we onze wereld als een duale wereld, een wereld waarin we 
menen dat we tegenover alles en iedereen staan, een wereld 
die daardoor wordt gekleurd door tweeheid of dualiteit, een 

wereld waarin veel concurrentie, competitie, spanningen en 
conflicten worden ervaren en waarin het onderscheid makende 
rationele denken domineert. Dit komt omdat we deze wereld 
zelf vanuit het egobewustzijn hebben vormgegeven.

Veel mensen groeien in deze tijd van de 3e naar de 4e 
bewustzijnstrede
Mede door kosmische invloeden, verruimt in de huidige tijd, 
in steeds meer mensen het bewustzijn zich van de derde 
naar de vierde trede, ofwel van het egobewustzijn naar het 
hartbewustzijn. Dit zal inhouden, dat veel mensen in de 
komende tijd toegang krijgen tot een ervaringswereld met 
een hogere frequentie. Het egobewustzijn van de derde trede, 
dat door zijn aard dus veel verdeeldheid zaait, zal steeds meer 
plaatsmaken voor het hartbewustzijn of eenheidsbewustzijn 
van de vierde trede. En dat nieuwe en ruimere bewustzijn is 
veel meer gericht op heelheid, samenwerking en harmonie. 

En zo zal er geleidelijk, door deze collectieve verruiming 
van het bewustzijn, een Nieuw Tijdperk aanbreken, een 
tijdperk waarin het leven in toenemende mate de kleur zal 
krijgen van het eenheidsbewustzijn dat in het hart woont. In 
dit Watermantijdperk, waarvan de kosmische cyclus ruim 
tweeduizend jaar zal duren, zal door veel mensen een hogere,
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Tot leven wekken van de hogere voertuigen van de 
ziel
Zoals het fysieke lichaam van de mens een structuur of anatomie 
heeft, zo kan ook over anatomie worden gesproken, wanneer 
we kijken naar de gelaagde energiestructuur van de mens. 
De mens als energiewezen bevat niet alleen de 7 chakra's als 
energie- of bewustzijnscentra, die dus in het verticale kanaal 
van de ruggengraat zijn gelegen, maar de mens is ook een 
energieveld of aura dat is opgebouwd uit 7 energielichamen 

of energielagen, die elk een hogere trillingsfrequentie hebben. 
Elk hoger trillend lichaam doordringt en beïnvloedt de lagere 
lichamen en is zelf weer iets ruimer. Het fysieke lichaam is het 
laagst trillende voertuig van de ziel. 

De volledige 7-voudige aura van de mens, is een elektro-
magnetisch veld, dat tot ongeveer een meter buiten het 
fysieke lichaam reikt. Elk van de 7 energielichamen is via 
een overeenkomstige trillingsfrequentie verbonden met één 
van de 7 chakra's, beginnende met het fysieke lichaam dat 
verbonden is met het stuitchakra dat de laagste frequentie 
heeft (rood). 

De bewustzijnsgraad of trillingsfrequentie van de mens, hangt 
af van de mate waarin de 7 chakra's zich hebben geopend en 
vervolgens de energielichamen met overeenkomstige trilling 
tot leven zijn gewekt. De 7 energielichamen binnen de gelaagde 
menselijke aura, dienen als voertuigen, die bedoeld zijn om 
de ziel, gedurende zijn grote bewustwordingsreis door de 
vele levens heen, naar Goddelijke Volmaaktheid te verheffen. 
En die verheffing gaat als volgt: Steeds wanneer tijdens het 
spirituele groeiproces weer een nieuw, hoger trillend chakra 
zich opent, wordt, zoals eerder is gezegd, de mens afgestemd 
op een hogere sfeer of ervaringsdimensie binnen het eveneens 
gelaagde universum. 

Doordat op deze wijze zich in de mens een nieuw kanaal 
geopend heeft voor een hogere energiefrequentie, zal door 
de energie-instroming of -voeding via het nieuw geopende 
chakra, het overeenkomstig trillend energielichaam binnen de 
aura tot leven worden gewekt. En zo bereikt de mensenziel na 
vele levens uiteindelijk Geestelijke Volwassenheid, wanneer 
het hoogst trillende spirituele lichaam (violet) binnen de 
aura, wordt afgestemd op het Oerveld en van daaruit wordt 
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meer harmonische en liefdevolle werkelijkheid worden 
ervaren, een werkelijkheid waarin alles en iedereen, door een 
onzichtbaar geestelijk netwerk, via trilling onlosmakelijk met 
elkaar verbonden blijkt te zijn.
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Kader A. 
De 7 chakra´s als poorten voor de energie-uitwisseling via resonantie tussen microkosmos (mens) en macrokosmos.               

Een hoger trillend chakra (microkosmos) geeft toegang tot een hogere ervaringsdimensie (macrokosmos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

             
 

BUITEN (macrokosmos) 
 
7 levenssferen of ervaringsdimensies 
binnen het kosmische energieveld van het 
universum, die samen de gelaagde 
schepping vormen. Ook hier heeft elke laag 
een eigen frequentie. Van de laagst trillende 
materiële ervaringswereld (rood) tot het 
hoogste trillende spirituele dimensie 
(violet).                                      
De 3 laagst trillende sferen vormen samen 
de zichtbare fysieke wereld en de 3 hoogst 
trillende lagen behoren tot de onzichtbare 
geestelijke wereld. De middelste sfeer vormt 
de overgang tussen de zichtbare en de 
onzichtbare wereld.                                
 

BINNEN (microkosmos) 
 
7 lagen binnen het eigen energieveld of aura 
van de mens. Elke laag is een voertuig met 
een eigen frequentie, van het laagst trillende 
fysieke lichaam (rood) tot het hoogste 
trillende spirituele lichaam of voertuig 
(violet) .                                

7 COMMUNICATIEPOORTEN       
 
7 Chakra's of bewustzijnscentra, van 
laagste frequentie (rood) tot hoogste 
frequentie (violet). Als een nieuwe 
poort met een hogere 
bewustzijnsfrequentie zich in de 
mens opent (door proces van 
bewustzijnsverruiming), kan er een 
open uitwisseling gaan plaatsvinden 
tussen het bijbehorende voertuig 
binnen het eigen energieveld, met de 
levenssfeer of ervaringsdimensie 
binnen het kosmische energieveld, 
dat een overeenkomstige 
trillingsfrequentie heeft. 
 



gevitaliseerd. In Figuur 3 werden de hierboven genoemde 7 
bewust-zijnstreden in verband gebracht met de vier stadia 
binnen het transformatieproces van rups naar vlinder. Daarbij 
kun je grofweg zeggen, dat het stadium van de aan de aarde 
gebonden rups, verwijst naar de drie lagere bewustzijnstreden 
van de ziel, dus de treden die resoneren met de grover trillende 
aardse energieën. 

Het overgangsstadium van de pop staat in deze metafoor voor 
de vierde bewustzijnstrede, dus voor het hartbewustzijn, 
die de poort vormt tussen 'het lagere' en het 'hogere', tussen 
het aardse en het spirituele, tussen het zichtbare en het 
onzichtbare. Aan het eind van de vierde trede ontwaakt de 
vlinder en slaat zijn vleugels uit, eindelijk vrij!                                                                 

Maar binnen het proces van geestelijke ontwikkeling van de 
mens, begint bij de wedergeboorte, dus halverwege de vierde 
bewustzijnstrede, de werkelijke spirituele ontwikkeling 
pas echt. Voor de zojuist ontwaakte vlinder begint zijn reis 
naar volwassenheid. Deze spirituele ontwikkeling van de 
mensenziel zal op de zevende trede uitmonden in het volledig 
tot bloei komen van de ziel, ofwel het bereiken van Geestelijke 
Volwassenheid. En deze hoogste graad van bewustzijn, die ook 
wel Godbewustzijn wordt genoemd, is de eindbestemming 
van de grote reis van de ziel. Dan zal de ziel weer samenvallen 
met zijn goddelijke oorsprong, van waaruit hij ooit, dus vele 
levens geleden, zijn bewustwordingsreis door de zeven sferen 
begon.

Zoals gezegd, zal in het verhaal dat hierna volgt, de geestelijke- 
of bewustzijnsontwikkeling van de mens worden gekoppeld 
aan de ontwikkelingsstadia van de rups tot de volwassen 
vlinder, waarbinnen ook de zeven bewustzijnstreden aandacht 
krijgen.

Voordat we verder gaan, wil ik hier nog een persoon- 
lijke opmerking maken 
Voel je niet falen, wanneer je tijdens het bestuderen van het 
ontwikkelingsproces dat hierna wordt beschreven, constateert 
dat je misschien nog niet ‘zover’ bent als je eigenlijk had 
gedacht of gehoopt. Als geestelijk wezen zijn we namelijk 
allemaal onderweg, om uiteindelijk tot volle bloei te komen 
en geestelijk vrucht te gaan dragen. En dat kan al in dit leven 
plaatsvinden, maar ook pas in een volgend leven worden 
bereikt. Een oudere ziel is niet waardevoller dan een jonge 
ziel. Bedenk dat ook een kind van 10 jaar niet minder waard 
is dan iemand van 50 jaar en dat een boom van 3 meter hoog 
niet minder mooi is dan een woudreus van 30 meter. Je kunt 
hoogstens zeggen dat de één jonger is dan de ander, niet beter. 
Hetzelfde geldt voor de geestelijke ontwikkeling van de mens. 
Vanuit de Hoogste Waarheid gezien, is alles gewoon ‘wat het 
is’ en heeft alles zijn eigen natuurlijke tijd. 

Nogmaals, alles en iedereen is gewoon onderweg naar zijn 
geestelijke bestemming, dus naar Geestelijke Volwassenheid 
ofwel naar Goddelijke Volmaaktheid. En wat wij van een 
boom kunnen leren is, dat hij geen moment bewust bezig 
is om zijn eindbestemming, dus volwassenheid te bereiken. 
Hij volgt slechts van moment tot moment zijn innerlijke 
ziele-impulsen. Dus ook van ons wordt niet verwacht dat wij 
streven naar volmaaktheid, maar dat wij slechts van moment 
tot moment leren luisteren naar de ziele-impulsen, die in ons 
hart kunnen worden gevoeld en deze te volgen.

Hierna wil ik de vier stadia van de derde grote ontwikkelingsfase 
van de mens, dus van zijn geestelijke ontwikkeling, nader 
bespreken.
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Gedurende de twee eerder beschreven grote levensfasen 
van de mens, die in de eerste twee hoofdstukken van dit 
boek werden besproken, zijn we allemaal ondergedompeld 
geraakt in het beperkte aardse bestaan, dat ons steeds weer 
nieuwe problemen en nieuw lijden heeft bezorgt. In de 
eerste fase kregen we onze lichamelijke vorm en werd onze 
persoonlijkheid aangelegd. In de middenfase traden we de 
wereld in en daarbij stond vaak het ego met zijn eigen belang 
centraal. 

Ook nu in dit eerste stadium van de derde grote ontwikkelings-
fase, dus de fase van de geestelijke ontwikkeling, zijn we 
nog onwetend over wie we als geestelijk wezen echt zijn. 
Ook hebben we nog geen weet van de onzichtbare levende 
geestelijke of spirituele dimensies van het bestaan, waarin 
als ziel zowel onze oorsprong als onze bestemming ligt en 
waardoor we nog steeds veilig worden gedragen, maar zonder 
dat te beseffen. De materiële dimensie van het bestaan, dat wil 
zeggen het aardse leven en onze persoonlijke plek daarbinnen, 
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3.1 
Stadium 1. De Spiritueel Onwetende 

De mensenziel die nog volledig vanuit zijn aardse mens-zijn wordt aangestuurd (vanuit de 3 lagere 

 bewustzijnstreden, die verbonden zijn binnen de 3 lager trillende chakra's). 

(Metaforisch: Het stadium van de rups, die nog volledig aan de aarde is gebonden) 
 

 
 

 



resoneert met de frequentie van de 3 lagere bewustzijnstreden, 
die verbonden zijn met de 3 lagere chakra's. Echter na de tweede 
grote wissel, tussen de tweede en derde grote levensfase, zal 
het leven vanuit het eigen belang op een natuurlijke wijze 
steeds meer plaats gaan maken voor een gerichtheid op het 
belang van anderen of het gezamenlijke belang. 

In het eerste stadium van deze derde grote levensfase wordt 
de ouder wordende mens vaak al wat milder en wijzer.

34

heeft gedurende de eerste twee grote ontwikkelingsfasen onze 
centrale belangstelling gehad. 

Doordat we toen leefden vanuit het egobewustzijn van de 3e 
bewustzijnstrede, waren we gevangen in de lagere trilling van 
het beperkte bestaan op deze planeet. Om je een indruk te 
geven van een leven vanuit de lagere trillingen van het aardse 
bestaan, worden hierna in Kader B. de kenmerken gegeven 
van deze aardse ervaringswereld, de ervaringsdimensie die 

De zin van het ouder worden is 
dat het ons milder maakt; 

alle fouten die ik om mij heen zie, 
herinner ik me van mezelf.
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Kader B.  
In hoeverre herken jij je in de kenmerken van de lagere trillingen van de aardse ervaringswereld,  

zoals die in het onderstaande overzicht worden gegeven? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kenmerken van een leven in de lagere trillingen van het aardse bestaan: 
(Geef elk kenmerk een score: 5 = helemaal waar, 4 = vaak waar, 3 = neutraal, 2 = vaak niet waar, 1 = nooit waar) 
 
 

1. Je aandacht wordt vaak gevuld met storende gedachten, zodat je niet wakker in het Nu bent. 

2. Je ervaart regelmatig stress en bent vaak vermoeid. 

3. Je voelt jezelf vaak tekort schieten. 

4. Je zit vaak vast in oude gewoontes en kunt deze moeilijk ombuigen naar nieuwe. 

5. Je ervaart in jezelf een duidelijk aanwezige schaduwkant. 

6. Je voelt je vaak niet compleet en ook tekort schieten. 

7. Je wordt regelmatig als emotioneel afstandelijk ervaren. 
8. Je reageert snel vanuit je (negatieve) emoties. 
9. Je bent regelmatig angstig en hebt een grote behoefte aan controle. 
10. Je kan je moeilijk inleven in anderen en bent erg met jezelf bezig. 
11. Je hebt regelmatig last van gevoelens van wanhoop en paniek. 
12. Je kampt regelmatig met ziektes en andere ongemakken. 
13. Je voelt je lichamelijk regelmatig slecht en uit balans. 
14. Je weet niet wat je wilt in dit leven en het is ook onduidelijk wat het leven van jou wil. 
15. Je blijft regelmatig de foute keuzes maken. 
16. Je vindt het moeilijk om het leven van een positieve kant te bekijken, m.a.w. 'het glas is meestal half leeg'. 
17. Je pot gevoelens van wrok en jaloezie vaak op. 
18. Je vindt het moeilijk om te vergeven, zowel jezelf als anderen. 
19. Je voelt je regelmatig schuldig over het verleden. 
20. Je bent vrij kritisch naar jezelf en anderen. 
21. Je veroordeelt jezelf en anderen vaak. 
22. Je bent vaak erg sceptisch. 
23. Je hebt overal wel een rationeel argument voor. 
24. Je doet regelmatig aan zelfsabotage, m.a.w. je doet jezelf vaak tekort. 
25. Je klaagt vrij veel en hebt vaak negatieve oordelen over situaties en mensen. 
26. Je vindt het moeilijk om de goede stappen vooruit te zetten. 
27. Je hebt de neiging om anderen te claimen. 
28. Je hebt hoge verwachtingen van jezelf en anderen. 
29. Je bent geneigd om je lastige gevoelens weg te drukken met bijvoorbeeld een verslaving.  
30. Je kijkt veel naar films of series met agressie erin, ofwel je hebt behoefte aan spanning en sensatie. 
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36. Je hebt regelmatig depressieve gevoelens. 
37. Je focust je vooral op het negatieve in het leven, en vindt het moeilijk om de positieve kant te zien. 
38. Je eet vrij veel ongezond voedsel (snoep, fastfood enz.). 
39. Je laat je vaak afleiden door oppervlakkig vermaak 
40. Je staat jezelf nauwelijks toe om simpelweg stil te zijn, dus zonder iets te doen. 
41. Je voelt je veel het slachtoffer van tegenslagen in je leven. 
42. Uiterlijke omstandigheden kunnen je angst inboezemen en in verwarring brengen. 
43. Je ziet jezelf als een lichaam waarin een persoonlijkheid woont, een persoon die denkt, voelt en wil. 
44. Het leven begint bij de geboorte en bij de dood houd je op te bestaan. 
45. Het doel in het leven is, om zo zorgeloos en gelukkig mogelijk te zijn.  

 
Totaal score LAGE trilling:                                                                                                

 
Wat zegt deze score? 

Zoals gezegd, heeft deze score betrekking op de kenmerken van een leven vanuit lagere trillingen. Op zichzelf zegt 

deze score nog niet zoveel. Eén en ander krijgt pas betekenis, als je de hierboven genoteerde score vergelijkt met 

jouw score, die betrekking heeft op de kenmerken van een leven vanuit hogere trillingen.  
 

In hoeverre herken jij de kenmerken van een leven vanuit hogere trillingen? 

In paragraaf 2.3 is in Kader E. een overzichtje opgenomen met de kenmerken van een leven vanuit hogere trillingen, 

dus leven vanuit de 4e bewustzijnstrede of hoger. Op de hogere bewustzijnstreden heeft het Hogere Zelf de regie 

over het leven overgenomen van het lager zelf of ego. De ontwikkelingsstadia hierna, gaan daar dieper op in. 
 

Wil je jouw scores vergelijken? 

Je kunt er voor kiezen om nu, aansluiten op dit overzichtje met de kenmerken van een leven vanuit de lagere 

trillingen, direct naar Kader E. te gaan, en ook te kijken wat jouw score is, met betrekking tot de kenmerken van een 

leven vanuit hogere trillingen. Als je dat hebt gedaan, kun je de twee scores met elkaar vergelijken. 
 

Wat spreekt er uit de vergelijking van de twee scores? 

De verhouding tussen de twee scores, zou jou wellicht iets kunnen zeggen over de trede(s) van bewustzijn, waarop 

jouw leven zich op dit moment afspeelt. Een duidelijk hogere score in Kader B hierboven, geeft aan dat je bewustzijn 

nog voor een groot deel is gevestigd op de onderste drie bewustzijnstreden, dus dat je bewustzijn voornamelijk is 

afgestemd op het aardse bestaan, waarin conflicten, problemen en lijden wordt ervaren. De zogenaamde Karmische 

patronen in je onderbewustzijn, die in Kader C. worden genoemd, beheersen nog voor een belangrijk deel je leven.  

Maar wanneer de score in Kader E. duidelijk hoger is, dan is je geestelijke groei inmiddels wat verder gevorderd, en 

zul je de karakteristieken van de 4e of zelfs al van hogere bewustzijnstreden herkennen. Als wat oudere ziel, is je 

leven dan duidelijk in een rustiger vaarwater gekomen en dat houdt in, dat je leven inmiddels wat moeitelozer en 

harmonischer verloopt en dat je meer innerlijke vrede, vreugde en vrijheid ervaart. Je bent egoloos en oordeelloos 

geworden, en je zult vanuit je hart onbaatzuchtige liefde, innerlijke kracht en wijsheid uitstralen naar je omgeving.   
 

 

  

zijn, dan voldoen we wellicht aan de zondagsplicht, we leren 
het heilige boek met alle leefregels uit ons hoofd, we bidden 
vijfmaal daags met ons gezicht naar Mekka, of we denken 
tijdens de voorgeschreven vastenmaand verplicht aan de 
minderbedeelden. 

dus in interesse in onderwerpen 
voorbij de 'platte dagelijkse realiteit'. 
Hierin wordt al het verlangen naar 
'het hogere' zichtbaar. Toch is een 
wezenlijke innerlijke verbondenheid 
met de geestelijke essentie van het 
bestaan vaak nog niet in ons hart 
ontwaakt. 

Als we in de derde grote levensfase zijn 
aangekomen, dus aandacht krijgen 
voor ons geestelijk wezensdeel, is het 
vaak zo, dat we het begrip ‘spiritualiteit’ 
vaak nog slechts koppelen aan 
uiterlijkheid, bijvoorbeeld aan de 
uiterlijkheid van filosofie, kerk en 
godsdienst. En als we zelf ‘kerkelijk’ 
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Herinner hierbij mijn eerdere woorden: 

Voel je niet falen, wanneer je tijdens het vergelijke van de scores, constateert dat je misschien nog niet ‘zover’ bent 

als je eigenlijk had gedacht of gehoopt. Als geestelijk wezen zijn we namelijk allemaal onderweg om uiteindelijk tot 

volle bloei te komen en geestelijk vrucht te gaan dragen voor de wereld. En dat kan al in dit aardse leven plaats-

vinden, maar ook pas in een volgend leven op deze planeet worden bereikt. Een oudere ziel is niet waardevoller dan 

een jonge ziel, zoals een kind van vijf jaar niet minder waardevol is dan een mens van bijvoorbeeld dertig of veertig. 
 

Tips om je trillingsfrequentie te verhogen: 

Later worden in paragraaf 2.2 (Kader D.) tips gegeven om je trillingsfrequentie te verhogen, dat wil zeggen, zelf je 

geestelijke groei te bevorderen en daardoor jezelf te bevrijden van de lastigheden en beperkingen, die onvermijdelijk 

met het aardse bestaan in de lagere vibraties verbonden lijken te zijn.  

 

Ook zal in dit eerste stadium van de geestelijke ontwikkeling 
vaak al sprake zijn van een beginnende geestelijke interesse, 
maar deze zal veelal nog beperkt blijven tot wat je zou kunnen 
noemen, 'aardse geestelijkheid'. En dat uit zich bijvoorbeeld in 
interesse in filantropie, filosofie, cultuur, literatuur en kunst, 



Dit leven ‘zoals wordt voorgeschreven’, zou je ‘geestelijk 
geloven’ kunnen noemen en dat komt nog niet van binnenuit, 
maar wordt van buiten onszelf, door cultuur, opvoeding, 
traditie of kerk opgelegd of gestimuleerd. Levensvragen gaan 
we in dit stadium vaak te lijf, door filosofische of religieuze 
boeken te lezen of ons af te vragen wat het hoogste kerkelijk 
gezag er over zegt.

Maar langzaam kan er innerlijk iets gaan verschuiven, want 
diep in ons hart ligt de herinnering verborgen aan ons vredige 
en liefdevolle geestelijk thuis, dat we als ziel ooit verlieten. 
De wezenskern die we in ons dragen, is namelijk al die tijd 
verbonden geweest met zijn oorsprong, zonder dat we ons dat 
bewust waren. En ooit komt er in dit aardse bestaan voor ons 
allemaal het moment, dat we ons vragen gaan stellen, zoals: 
‘Is dit het nou eigenlijk allemaal, is dit nu waar het wezenlijk 
in het leven om gaat, is er niet meer achter deze zichtbare 
werkelijkheid? 'Wie ben ik nu eigenlijk echt?' 'Wat is de 
werkelijke zin van het leven?' en 'Waar kom ik vandaan en 
wat is mijn werkelijke bestemming als mens?' 

En wanneer deze zeer fundamentele levensvragen in ons 
opkomen, kunnen deze verschillende uitwerkingen op ons 

hebben. Of we worden depressief, omdat we geen uitweg zien 
uit het dagelijkse bestaan, dat zo vaak als leeg en zinloos wordt 
ervaren, of we worden wat apathisch en zitten de rit gewoon 
uit, zonder een diepere verbondenheid met het leven aan te 
gaan. In veel gevallen beperkt de geestelijke ontwikkeling van 
de aardse mens in deze tijd zich nog tot dit eerste stadium van  
'De Spiritueel Onwetende'. Het bewustzijn blijft dan nog sterk 
gericht op de drie lagere bewustzijnstreden, waardoor in onze 
ervaringswereld nog niet zoveel zal veranderen. 

Maar die fundamentele vragen die ik zojuist beschreef, 
kunnen in ons hart ook een vage herinnering wakker roepen 
aan ons werkelijke geestelijke thuis, dat ook wel het Oerveld 
of de schoot van de Vader/Moeder-God wordt genoemd, het 
mysterieuze gebied waar echte vrede en liefde heerst. In dat 
geval kan er dan een diep innerlijk verlangen ontwaken om 
bevrijdt te worden uit ons wereldse lijden en om weer te leven 
in goddelijke vrede en vrijheid. Dit verlangen verschijnt vaak 
zonder dat we nog helder beseffen, dat we eigenlijk op zoek 
zijn naar onze Oorspronkelijke Natuurlijke Staat van Zijn. 

One's destination is never a place, 
but a new way of seeing things.

Henry Miller

Het moment waarop het vage besef doorbreekt, dat het 
misschien toch mogelijk moet zijn om innerlijk de werkelijke 
vrede, het echte geluk en de onvoorwaardelijke liefde te 
vinden, zou je het ‘Eerste Ontwaken’ kunnen noemen. Vanaf 
dat moment worden we wat onrustig en gaan we op zoek, 
maar we weten nog niet precies waar we eigenlijk naar op zoek 
zijn. Je zou kunnen zeggen, dat we dan van ‘puur onwetende' 

met betrekking tot het spirituele’ tot ‘beginnend zoeker’ zijn 
geworden. 

Steeds nadrukkelijker zal de vraag naar boven komen 'Is this 
all there is?' We ervaren dat het ego in toenemende mate niet 
meer echt vervult en er ontwaakt een zeker besef in ons dat er 
meer moet zijn achter de horizon van het dagelijkse bestaan in 
deze zintuiglijke wereld. Hiermee dient zich de overgang van 
de 3e naar de 4e bewustzijnstrede aan, waardoor er voor deze 
mens langzaam een nieuwe, ruimere, liefdevollere en meer 

harmonische ervaringswereld ontsloten zal worden.  

Deze 4e trede waarin het hartbewustzijn ontwaakt, is een 
bijzondere trede, want zoals gezegd, vormt deze de poort 
tussen het 'lagere' en het 'hogere', tussen het gevestigd zijn 
in de vertrouwde uiterlijke wereld en het thuis raken in de 
mysterieuze innerlijke wereld, tussen de zichtbare materiële 
werkelijkheid en de onzichtbare spirituele wereld, ofwel 
tussen het aardse leven met al zijn spanning en conflicten en 
het meer harmonische goddelijke- of kosmische leven. 
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Vertrouwen 
is de volgende trede nemen...

ook al zie je niet de hele trap...



Op het moment van het zogenaamde 'Eerste Ontwaken',
wordt er dus van binnenuit een beginnend besef wakker, dat 
er ‘meer’ moet zijn en dat ‘iets hogers en mooiers’ toch ten 
grondslag moet liggen aan dit aardse leven. Als dat al niet 
eerder is gebeurd, ontstaat hier vaak een eerste interesse 
in spiritualiteit en wordt de aandacht getrokken naar 
bijvoorbeeld tijdschriften als Happinez, of wordt een populair 
spiritueel boek gelezen van bijvoorbeeld Eckhart Tolle, Louise 
Hay of Wayne Dyer. De eerste verkenning van ‘het spirituele’ 

blijft in dit vroege stadium vaak nog aan de oppervlakte. Toch 
zijn deze eerste stappen van wezenlijk belang in de geestelijke 
ontwikkeling van de mens, omdat daarmee gehoor wordt 
gegeven aan dat vage innerlijke verlangen naar iets 'hogers'. 
Ondanks een verschuiving van de belangstelling, blijft onze 
aandacht ook in dit stadium meestal nog wel primair gericht 
op de dagelijkse aardse werkelijkheid, dus op het lichamelijke 
en op materiële zaken (dat was ook de focus van de eerste grote 
levensfase) of op bevestiging van het ego, door het streven 

 

3.2 
Stadium 2. De Spiritueel Zoeker 

Het ego voldoet niet meer, en de mensenziel zoekt zijn weg van de 3e naar de 4e bewustzijnstrede, 

ofwel van het egobewustzijn naar het hartbewustzijn. 

(Metaforisch: Het overgangsstadium van de rups die pop wordt) 
 

 
 

 

 

40

ik heb ontdekt. En vaak blijkt dan, dat onze omgeving daar 
helemaal niet op zit te wachten. De behoefte om te preken of 
de ander te helpen, komt meestal nog niet voort uit zuivere 
geestelijke inspiratie, maar uit de behoefte van het ego om 
in zijn nieuwe spirituele jasje gezien en bevestigd te worden. 
En daardoor wordt de boodschap door de ander niet altijd 
als authentiek, zuiver helpend en vrij van oordeel en druk 
ervaren. We hebben in dit stadium nog geen vermoeden 
van de diepste betekenis en draagwijdte van de spirituele 
dimensie in ons leven en in de ons omringende schepping. 
Veel mensen vertoeven lange tijd in dit stadium, omdat ze het 
gevoel hebben dat ze ‘het door hebben’, waardoor het verdere 
zoekproces een tijd lang kan stagneren en ook dat is, vanuit de 
Hoogste Waarheid gezien, gewoon ‘zoals het is’.

Toch zal er voor ons allemaal ooit, en dat kan in dit of in 
een volgend aards leven plaatsvinden, een moment komen 
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naar bijvoorbeeld controle, bezit, status en macht (dit was de 
primaire focus van de tweede grote levensfase). Maar ook dit 
alles heeft zijn betekenis in het grote ontwikkelingsproces van 
de mens, die primair een geestelijk wezen is. 

Naar mate de tijd verstrijkt en het zoeken zich verdiept, 
neemt langzaam onze nieuwsgierigheid naar ‘het spirituele’ 
of 'het hogere', toe en gaan we lezingen en cursussen volgen 
en ons gerichter verdiepen in bepaalde spirituele aspecten of 
specifi eke spirituele thema’s die ons zijn gaan interesseren. 
We gaan bijvoorbeeld op yoga-les, volgen een cursus Reiki, of 
we gaan ons verdiepen in kruiden, in healing, in sjamanisme 
of in 'The Secret'. We willen er graag alles over weten en 
willen alles verkennen wat ons onbewust herinnert aan het 
verborgen geestelijke leven en aan onze geestelijke oorsprong. 

In het begin is onze zoektocht misschien nog wat hap snap, 
omdat we nog geen idee hebben waar die gevoelens in ons 
hart ons eigenlijk aan willen her-inneren of naar willen 
verwijzen. Doordat we nog niet helder beseff en waar het in het 
leven wezenlijk om gaat, kunnen we ook op dit moment weer 
verdwaald raken, maar nu in de wereld van de spiritualiteit. 
In dit stadium kunnen we sterk gegrepen worden door waar 
we op het spirituele vlak mee bezig zijn en kunnen we lange 
tijd geloven dat we ‘het’ gevonden hebben. Maar in feite zijn 
we nog steeds gefocust op uitingsvormen van de geestelijke 
dimensie van het bestaan en hebben we nog geen diep inzicht 
in ‘het wezenlijke’ of de geestelijke- of spirituele dimensie van 
het leven als geheel. 

In dit stadium hebben we als Spiritueel Zoeker soms ook 
een sterke neiging om, vanuit onze eigen onzekerheid en
bevlogenheid, ons ‘nieuwe geloof’ aan anderen te verkondigen. 
Ook anderen moeten kennis nemen van het bijzondere wat 



we de nieuwe vragen die zich in ons hart aandienen, de rust 
en ruimte moeten geven om zich tot een dieper inzicht in het 
leven en in onszelf te laten rijpen.

Langzaam zal het besef groeien dat het ons diepste innerlijke 
verlangen is, om bevrijd te worden uit de greep van angst 
en lijden, dus uit de dualiteit van het aardse bestaan, waar 

onlosmakelijk spanning en conflict mee verbonden zijn. We 
snakken er steeds meer naar, om die Goddelijke vrede en 
liefde in ons eigen innerlijke en in ons leven te ervaren, Hier 
en Nu. In ons hart voorvoelen we, dat dit wezenlijke echt 
bestaat. En vanuit dat vertrouwen vervolgen we onze tocht, op 
zoek naar een weg of een gids die ons uiteindelijk kan leiden 
naar de verlossing uit de knellende banden van het menselijke 
bestaan. Bevrijding uit een lijden dat voortkomt uit een 
diepe angst, die op haar beurt weer het gevolg is van onze 
onwetendheid met betrekking tot de Ware Natuurlijkheid 
van het Bestaan en onze eigen Ware Natuur. 

Langzaam ontstaat het verlangen om nu de Hoogste 
Waarheid van het leven te leren kennen, met minder nemen 
we geen genoegen meer. We zoeken een weg die ons weer 
terug kan brengen naar de oorspronkelijke heelheid van alles, 
ofwel naar de Ene Waarheid van ‘dat wat Is’ en van ‘wie we 
wezenlijk Zijn’. 

Je bent niet in deze wereld om uit te zoeken wat er fout 
aan je is en dat te herstellen.

Je bent hier in deze wereld om te ontdekken wat juist aan 
je is en dat te openbaren.

Michael Bernard Beckwith

Vaak krijgen we in dit stadium ook steeds meer belangstelling 
voor religies en mystieke stromingen. En daarbij bestaat het 
gevaar dat we dat doen om een nieuw houvast te vinden en van 
daaruit de inzichten van de betreffende stroming omarmen als 
een soort nieuw geloof. In dat geval sluiten we onze geest weer 
af voor meer wezenlijke innerlijke ontdekkingen, die oneindig 

42

dat we gaan beseffen dat die spirituele uitingsvormen en 
deelgebieden, zoals voetzoolreflex, werken met kristallen, 
healing of een ander deelaspect van spiritualiteit waar we 
ons lange tijd zo sterk mee verbonden voelden, niet het 
meest wezenlijke zijn waar het bij spiritualiteit om gaat. Op 
dat moment kunnen we ons gelukkig prijzen dat dit alles 
ons lange tijd zoveel voldoening heeft gegeven, maar als de 
tijd rijp is, zullen we onze zoektocht naar de essentie moeten 
vervolgen. Dat wil trouwens niet automatisch zeggen, dat we 
alles wat we deden over boord moeten gooien, maar wel dat 

veel verder strekken dan de concepten en dogma's die we 
vanuit de nieuw ontdekte geloofstradities kunnen overnemen. 

Het is dus van groot belang dat onze geest open blijft staan 
voor het wezenlijke innerlijk onderzoek en voor meditatie 
en contemplatie. Bestaande religies en mystieke stromingen 
kunnen ons zeker inspireren bij dat onderzoek, zolang we er 
voor waken dat we de vingerwijzingen die ze ons geven, niet 
gaan aanzien voor de waarheid waarnaar ze willen verwijzen. 
Het komt er dan dus op neer, dat we alles durven loslaten 
wat ons ooit is verteld, wat we ooit hebben gelezen en wat we 
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ooit voor waar hebben aangenomen. Vanuit deze complete 
overgave zullen we de nieuwe stap moeten zetten.

Zuiveren van je onbewuste levenslast
Gedurende dit zoekstadium zal het leven ons ook regelmatig 
uitnodigen om ons onderbewustzijn te zuiveren van zijn 
verborgen en vertroebelende levenslast. Het is daarbij 
noodzakelijk dat we onze aandacht regelmatig naar binnen 
richten om de beperkende overlevingsmechanismen, die ons 
in het verleden hebben gediend en zich in ons onderbewustzijn 
hebben vastgezet, te doorzien en los te laten. Het gaat hierbij 
om de onbewuste levenslast die we in onze onderste drie 
chakra's met ons meedragen en die in het Oosten 'karma' 
wordt genoemd. Want deze levenslast zal onbewust ons 
waarnemen en handelen onvermijdelijk vertroebelen en ons 
omlaag trekken of gevangen houden in de lagere vibraties, 
en daarmee onze verdere spirituele groei naar hogere 
bewustzijnstreden erg in de weg gaan staan. 
Bewustzijnsgroei vraagt van ons, om innerlijk onderzoek te 
doen, onderzoek dat erop is gericht om innerlijk helemaal 
vrij te worden van deze beperkende levenslast. Hierna 
worden in Kader C. de drie categorieën van deze onbewuste 
overlevingsmechanismen nader uitgelegd.

 

Kader C.  
Het kader dat hierna volgt, gaat over de karmische patronen die wij in het verleden en ook al gedurende vorige 

levens in ons onderbewustzijn hebben vastgezet. Ze houden ons gevangen en vertroebelen ons bewustzijn. Een 

belangrijke activiteit tijdens het spirituele groeiproces, is ons innerlijk 'zuiveren' van deze karmische patronen. Het 

gaat hierbij om het ontmaskeren en loslaten van de onbewuste levenslast in onze onderste drie chakra’s. Uit deze 

verborgen levenslast ontwikkelden zich gewoontepatronen die als overlevingsmechanismen moesten dienen. 

Maar deze mechanismen hebben hun werk gedaan en mogen nu losgelaten worden, waardoor we innerlijk weer 

onze oorspronkelijke vrijheid terugkrijgen.    
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Het zuiveren van je karmische patronen 
 

Deze beperkende levenslast bestaat grofweg uit drie soorten energievervuilingen, die zich in de onderste drie 

chakra's hebben vastgezet. Dus als je bewust je spirituele groei wilt bevorderen, dan is het van groot belang, dat je 

ook aandacht geeft aan het zuiveren van deze onbewuste karmische last. Om te onderzoeken, waar in jouw onder-

bewustzijn het zwaartepunt ligt van jouw karmische last, is het van belang om jezelf de volgende vragen te stellen. 

 

"In hoeverre laat ik op dit moment nog mijn leven bepalen door:  

1. Gehechtheid aan het materiële en het lichamelijke (dit zijn onbewuste fysieke/materiële vertroebeling in 

het 1e chakra, die tot uitdrukking komen in onze hebzucht, die ooit is ontstaan als houvast om persoonlijke 

angst en onveiligheid te vermijden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan onze gehechtheid aan ons 

uiterlijk, aan sieraden of kleding, aan onze auto of aan het willen hebben van de nieuwste mobiele telefoon. 

Besef dat werkelijk geluk niet samenhangt met spullen, maar verbonden is aan hele andere dingen!)  

2. Begeerte en negatieve emoties  (dit zijn onbewuste emotionele vertroebeling in het 2e chakra. Denk aan 

bijvoorbeeld onze lichamelijke begeerten, maar ook aan alle negatieve emoties, die we ooit als negatieve 

energieën in ons onderbewustzijn hebben vastgezet, als onverwerkte restanten van eerdere vervelende 

ervaringen, ervaringen uit het verleden die te heftig waren om helemaal te worden doorvoelt en daarom niet 

zijn verwerkt. Stel je voor, dat je in je vroege jeugd veel boodschappen van afkeuring kreeg van je ouders. 

Je bent daardoor gaan geloven dat de wereld je niet moet en dat je overal in tekort schiet. Je zelfbeeld, 

mensbeeld en wereldbeeld is daardoor heel negatief geworden. En een grote kans, dat jij dit op jouw beurt 

weer onbewust in je denken, spreken en handelen naar je omgeving uitstraalt. En dit heeft weer tot gevolg 

gehad, dat je de erkenning en liefde waar je innerlijk juist naar hunkert, niet naar je toe trekt. Geef jezelf 

liefde en stuur liefde naar de wereld, want liefde heelt alle wonden en brengt weer harmonie in je leven.)    

3. Vaste mentale conditioneringen, overtuigingen en oordelen (dit zijn onbewuste mentale vertroebeling in 

het 3e chakra. Het gaat hier om 'bevroren' concepten en denkbeelden, die zich ooit in het onderbewustzijn 

hebben vastgezet, als mentaal houvast tegen onzekerheden en angsten. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken 

aan starre principes, onwrikbare overtuigingen en dogma's, die je ooit als 'waar' heb aangenomen over 

bijvoorbeeld het geloof, over politiek en over wat en wie goed en slechts is. Omdat je jezelf mentaal zo 'op 

slot' hebt gezet, zul je in discussies geneigd zijn, om je overtuigingen op te dringen als 'de' waarheid, en zal 

er weinig ruimte zijn voor de zienswijzen van anderen. Advies: Laat alles waar je heilig in gelooft los, wordt 

oordeelloos en ontwikkel in je hart een zuiver onderscheidingsvermogen voor wat wel en wat niet heilzaam 

is voor het leven in de breedst mogelijke zin.  
 

Durf innerlijk onderzoek te doen naar deze onbewuste onzuiverheden in je onderste drie chakra's. En steeds als je 

dan één van de verborgen mechanisme hebt ontmaskerd en onder ogen durft te zien, vraagt het leven je om deze los 

te laten. Je innerlijk zal zich zo stap voor stap ontdoen van je onbewuste levenslast, waardoor je geest steeds vrijer 

en opener wordt om de vibraties van hogere bewustzijnsdimensies te ontvangen.  

 

Gebaande paden
Op onze zoektocht zullen we allerlei zogenaamde bevrijdings-
wegen, verlossingspaden of verlichtingsroutes tegenkomen 
die ooit binnen spirituele - of mystieke tradities zijn ontwikkeld 
door mensen die ons zijn voorgegaan. Dus door de mystici, 
die na lange omzwervingen zelf weer Thuis zijn aangekomen 
en weer in de echte vrede en het diepe geluk konden leven 
van die Ene Goddelijke Waarheid, die ook wel het Koninkrijk 
Gods in ons Hart wordt genoemd. En of jij je nu wel of niet aan 
zo’n bevrijdingsweg of aan een spiritueel leraar verbindt, je 
bent je er nu helder van bewust geworden, dat de antwoorden 
op die wezenlijke levensvragen niet in boeken zijn te vinden, 
maar zich alleen in je eigen hart kunnen openbaren. Daarom 
zul jij je steeds meer schouwend naar binnen keren, zoals al 
die bevrijdingswegen en geestelijk leraren ons aanbevelen. 

We zullen moeten ontdekken dat er innerlijk een schelp 
opengebroken moet worden, om de goddelijke parel die 
daarin verborgen zit (dus jouw Ware Natuur), weer zijn 
natuurlijke glans te laten tonen. In logio 3 van het Thomas-
evangelie geeft ook Jezus aan, dat we de bevrijding nergens 
anders kunnen vinden dan in ons zelf. Hij zegt daar:

‘Als jullie leidslieden tot jullie zeggen:
Ziet, het koninkrijk is in de hemel, 

dan zullen de vogels des hemels jullie voor zijn.
Als ze tot jullie zeggen: het is in de zee, 

dan zullen de vissen jullie voor zijn.
Maar het Koninkrijk van God is binnen in jullie 

en het is in jullie ‘zien’.’

Thomas-evangelie, logio 3

De directe en de indirecte weg
Maar waar moeten we ons op richten, als we ons naar binnen 
keren? Eigenlijk zijn er twee verschillende benaderingen in de 
weg naar binnen, namelijk de indirecte weg en de directe weg. 
De indirecte weg richt zich op het langzaam ontmaskeren van 
het ego als het onware zelf, dat het ware ZieleZelf versluiert. 
De directe weg passeert het onware en richt zich direct op 
het ware, dus op het laten ontwaken van het Ware Zelf. In 
de beeldspraak van de parel, zou je kunnen zeggen, dat de 
indirecte weg zich richt op het gestaag verwoesten van de 
schelp van buitenaf, zodat de parel zich uiteindelijk kan tonen, 
terwijl de directe weg zich richt op het innerlijk krachtig 
maken van de parel, zodat de schelp van binnenuit openbarst.

 

In de weg naar binnen gaat het er om, dat we weer in contact 
komen met het wezenlijke stuk in onszelf, ons geestelijk 
wezensdeel ofwel ons Ware Zelf, want dat deel van ons 
staat in open verbinding met de Goddelijke Oerbron, die 
alles, dus ook ons doorstraalt en geestelijk voedt. En om dat 
wezenlijke in ons hart te her-kennen, moet er een ingrijpende 
verschuiving van ons perspectief of bewustzijn plaatsvinden. 
We zijn gewend om naar onszelf en naar de wereld te kijken, 
vanuit het vertrouwde perspectief van de persoon die we 
menen te zijn, dus van subject naar object, en zo zien we 

45



slechts de buitenkant van alles. Kijken vanuit het geestelijk 
perspectief dat in het hart is gevestigd, is echter fundamenteel 
anders. Daarin vallen namelijk subject en object samen in het 
Oordeelloos Gewaarzijn, ofwel in het 'zien' zoals Jezus in de 
bovenstaande logio zegt. En dit nieuwe perspectief richt zich 
op de verborgen geestelijke dimensie van het bestaan, die 
ook wel de innerlijke wereld wordt genoemd, die achter de zo 
bekende uiterlijke wereld schuil gaat. 

Dit klinkt misschien allemaal nog erg vaag, maar wellicht 
dat het bijzondere karakter van de geestelijke dimensie, wat 
duidelijker wordt wanneer je het onderstaande verhaal leest.

De onmetelijke ijszee
Stel je het universum eens voor als een onmetelijke ijszee, 
een oceaan die zich naar alle kanten onbegrensd uitstrekt en 
waarin zich oneindig veel kleine, wat grotere en hele grote 
ijsbrokken bevinden. Deze ijsbrokken staan voor de zichtbare 
verschijnselen, van mier tot walvis en van zandkorrel tot 
sterrenstelsel, die allemaal als begrensde objecten in het 
onbegrensde universum hun leven leiden en onderhevig zijn 
aan de cyclus van ontstaan, groei, bloei, verval en ondergang. 

En ook wij als aardse mens zijn zo’n verschijnsel. In ons 
dagelijkse bestaan ervaren we onszelf als een afgescheiden 
persoon, dus als een ijsklontje, afgescheiden van alle andere 
ijsklonten om ons heen. Vanuit het perspectief van de 
afgescheiden persoon gezien, staan we dus tegenover alles 
en iedereen, en dat voelt lang niet altijd veilig en we moeten 
dus steeds op onze hoede zijn. We leveren eigenlijk een 
constante overlevingsstrijd om het bestaan, en strijd brengt 
onvermijdelijke angsten en lijden met zich mee.

Maar naast dit menselijke perspectief van de persoon die 

meent afgescheiden te zijn, is er nog een ander perspectief. 
Het is een andere manier van waarnemen, waar waarschijnlijk 
niemand ons nog ooit op heeft gewezen. Het is een perspectief 
dat veel wezenlijker en ook meer nabij is, dan het ons zo 
vertrouwde perspectief van een afgescheiden persoon 
tegenover andere losse objecten, dus het perspectief van 
subject tegenover object. Naast een begrensd ijsklontje zijn 
we namelijk tegelijkertijd ook water en als water zijn we 
onbegrensd en één met alles. En goed beschouwd, is dat 
water-aspect van wie ik Ben, wezenlijker dan het ijsklontjes-
aspect, van wie ik meen te zijn.

Vóór het ontstaan van het ijsklontje was ik namelijk water, 
tijdens mijn bestaan als ijsklontje ben ik water en wanneer 
ik als ijsklontje ooit weer gesmolten ben, ben ik nog steeds 
water. In deze beeldspraak staat dat zogenaamde water-aspect 
in mij en in alles en iedereen om mij heen, dus voor het 
eeuwige en allesdoordringende bewustzijn. En dit is dus op 
geen enkele wijze gebonden aan de grenzen en wetten van tijd 
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niet een persoon waarin bewustzijn is (zoals het ijsklontje niet 
iets is waarin water zit), maar ik ben bewustzijn waarin de 
persoon als tijdelijke vorm is verschenen (zoals water, dat de 
tijdelijke vorm heeft aangenomen van een ijsklontje). Ik ben 
dus tegelijkertijd sterfelijk en eeuwig, en ook tegelijkertijd 
begrensd en onbegrensd, want ik ben zowel lichaam als geest 
(bewustzijn). Mijn verschijningsvorm (in de analogie: het 
ijsklontje) is begrensd en sterft, maar mijn meest wezenlijke 
natuur, mijn geest ofwel mijn bewustzijn is (in de analogie: 
het water) onbegrensd en eeuwig.
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en ruimte, het is dus absoluut. Als ijsklontje, dus als aardse 
vorm, daarentegen is alles en iedereen, zowel in ruimte als 
in tijd, begrensd en is dus relatief. Dit absolute geestelijke 
bestaan is dus tegelijk en ook op dezelfde plek aanwezig als 
het ons zo bekende relatieve aardse bestaan. Er is in feite geen 
begrenzing tussen de aardse werkelijkheid en de geestelijke 
wereld. Ze zijn in elkaar vervlochten, Hier en Nu!

Maar wat is het ijsklontje eigenlijk? Het ijsklontje is gewoon 
plaatselijk verdicht (bevroren) water en deze tijdelijke vorm 
is voortgekomen uit het eeuwige en vormeloze water. Dus ik 
als aardse persoon die in dit lichaam woont, ben bewustzijn 
of geest, maar dan slechts in verdichte vorm, en dit geldt voor 
alle levensvormen in het zichtbare universum. 

In deze metafoor ben jij en ik en alles en iedereen om ons heen, 
dus in diepste wezen water (ofwel bewustzijn). Als ijsklontje 
zijn we van elkaar gescheiden maar als water zijn wij één met 
alles. Het allesdoordringende water van de oneindige oceaan, 
staat voor de vormeloze geestelijke dimensie van het bestaan, 
dus voor het universele bewustzijn van het allesomvattende 
Oerveld, dat in alles en dus ook in mij aanwezig is. En dit is 
eigenlijk verkeerd geformuleerd, want dat zou betekenen dat 
er een ‘mij’ is waarin zich bewustzijn bevindt. Maar in diepste 
wezen ben ik dat onbegrensde bewustzijn, op dezelfde wijze 
als waarop het ijsklontje in diepste wezen water is. En zoals 
het begrensde ijsklontje als water één is met de onbegrensde 
oceaan, zo ben ik als persoon die meent zelfstandig te staan, als 
bewustzijn één met het onbegrensde Oerveld van Universeel 
Bewustzijn.

Binnen het bewustzijn dat ik dus in diepste wezen Ben, 
verschijnt alles, dus ook een ‘mij’ als persoon met een lichaam. 
Het is dus precies andersom dan ik altijd heb gedacht. Ik ben 

Welke van de twee ervaringsdimensies is op dit mo-
ment jouw 'thuis'?
Deze twee dimensies bestaan gelijktijdig en op dezelfde plaats. 
Het hangt af van onze staat van bewustzijn, dus van de be-
wustzijnstrede van waaruit we waarnemen, welke van de twee 
dimensies we als het meest 'waar' zien, ofwel als ons thuis 
ervaren. Als we waarnemen vanuit het relatieve perspectief 
(dus als ijsklontje) dan zien we van daaruit onze persoonlij-
ke dagelijkse werkelijkheid, bestaande uit allemaal op zich-
zelf staande dingen (in de metafoor: de losse ijsklontjes). Dit 



wordt wel de 3e ervaringsdimensie genoemd en deze hoort bij 
de 3e bewustzijnstrede, dus bij het egobewustzijn dat in de 
3e chakra is gevestigd. Als we echter vanuit het absolute per-
spectief, dus vanuit het ene bewustzijn wat we in diepste we-
zen zijn (dus als water), waarnemen, dan zien we in alles de 
Ene Waarheid van ‘dat wat is’. Dan verschijnt alles in ons, als 
bewustzijn, precies zoals het Is, en niet zoals we denken dat 
het is, of zoals we graag zouden willen dat het is. En deze ma-
nier van waarnemen hoort bij de 4e bewustzijnstrede, dus bij 
het hartbewustzijn dat in de 4e chakra woont. Dus vanuit het 
egobewustzijn zien we onze eigen relatieve waarheid, maar 
vanuit het hartbewustzijn zien we de Ene Absolute Waarheid, 
zien we de Oorspronkelijke Natuurlijkheid van het Bestaan 
en zien onze eigen Ware Natuur.

Maar dit zijn allemaal slechts woorden, die je kunt geloven of 
niet. Waarover hier wordt gesproken is namelijk niet met het 
verstand te begrijpen, omdat het bewustzijn als onze diepste 
geestelijke wezenskern voorbij het denken ligt. Als we het dus 
niet allemaal klakkeloos voor ‘waar’ willen aannemen, en dat 

zou ik je ook afraden, dan zullen we een andere weg moeten 
vinden om de waarheid omtrent dit geestelijk wezensdeel in 
onszelf en omtrent de geestelijke dimensie van het bestaan, 
diepgaand te leren kennen. Daarbij moeten we er vanuit gaan, 
dat alles wat op dit geestelijk vlak ligt, pas waar is wanneer 
ons hart het als waarheid heeft herkent. En om de absolute 
waarheid van iets te kunnen zien, moeten we het in onszelf 
ervaren. Maar hoe doe je dat? 

Omdat bewustzijn, als ons geestelijk wezensdeel waarover we 
hier spreken, onze diepste natuur is, zouden we het moeten 
kunnen ‘her-ontdekken’ als we onze blik naar binnen richten. 
En het is de kern van alle spirituele paden, dat ze ons de weg 
naar binnen willen wijzen, om in onszelf dat absolute perspec-
tief van Open Oordeelloos Gewaarzijn van het hartbewust-
zijn weer te ont-dekken, en te her-kennen dat het zuivere be-
wustzijn ons diepste wezen is, dat er altijd is geweest en er ook 
altijd zal zijn. 

In het schouwend naar binnen keren, zal het ons langzaam 
duidelijk worden, dat de stemmen die we in ons hart voelend 
kunnen horen, ons eigenlijk willen her-inneren aan het feit, 
dat we vervreemd zijn geraakt van ons warme en liefdevolle 
geestelijke thuis, vervreemd van onze Goddelijke Oorsprong 
en dus vervreemd van wie we in diepste wezen Zijn. Die stem-
metjes in ons hart zijn afkomstig van de zogenaamde innerlij-
ke goeroe, ofwel van onze Ware Natuur, dus van dat wat wij 
wezenlijk Zijn en wat ook wel het Hogere Zelf of Atman (Sans-
kriet) wordt genoemd. 

Kies je een bestaande weg of ga je koerszoekend zelf 
op pad?
Tijdens onze zoektocht naar de spirituele dimensies van 
het bestaan, staan ons, zoals eerder gezegd, verschillende 
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wegen ter beschikking. Vaak zullen slechts één of enkele 
bevrijdingswegen of spiritueel gidsen ons aanspreken en 
andere niet. Vanuit het sterke verlangen om de Hoogste 
Geestelijke Waarheid te leren kennen, kunnen we besluiten 
om ons te verbinden aan één mystieke traditie en zo een 
tijd lang één bevrijdingspad te volgen. We doen dat al dan 
niet begeleid door een spiritueel gids, die vertrouwd is 
met het betreffende pad en zijn valkuilen, en die de ene 
eindbestemming van alle paden kent. Maar we kunnen ook 
intuïtief uit de verschillende wegen die we tegenkomen, ons 

eigen kronkelige pad creëren. Het grote voordeel daarvan is, 
dat je niet makkelijk weer verstrikt kan raken in de dogma's 
van één bepaalde traditie. Maar er is ook een nadeel, namelijk 
dat je minder gebruik kunt maken van de wegwijzers die de 
bestaande traditie vanuit eigen eerdere ervaringen op het pad 
heeft geplaatst. 

Als je geen bestaande traditie kiest, bewandel je het pad meer 
koerszoekend van binnenuit, dan gericht op een duidelijk 
uiterlijk doel. Als je kiest voor je eigen pad, dan kun je vaak 
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pas achteraf inzien, welke invloed de verschillende 
mystieke paden of spirituele leraren die je 
onderweg tegenkwam, hebben gehad op het weer 
terugvinden van jouw Goddelijke Thuis.

Alles draait om het verhogen van je inner- 
lijke trilling
Tijdens het gaan van het spirituele pad, staat 
bewustzijnsverruiming centraal. En deze 
verruiming van het bewustzijn gaat gepaard 
met het verhogen van onze innerlijke trilling, 
dus het beklimmen van de trap met onze 7 
bewustzijnscentra. En als de tijd voor ons rijp is, 
en daar hebben we zelf maar beperkte invloed op, 
dan zullen we oog in oog komen te staan met de 
Hoogste Geestelijke Waarheid over het bestaan en 
over wie wijzelf in diepste wezen Zijn. Elke mystieke 
traditie heeft voor dat bijzondere moment waarop 
de mens als geestelijk wezen tot ontwaken komt, 
een eigen naam, maar het komt allemaal neer op 
bevrijding, verlossing, verlichting, ontwaken of 
wedergeboorte. In India wordt de mens bij wie 
dat ontwaken heeft plaatsgevonden, een Jnani 
genoemd, dat staat voor 'hij die weet'.
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Kader D.  
Hieronder volgen 10 tips om de trilling van je bewustzijn te verhogen, waardoor je afgestemd raakt op de hogere 

ervaringsdimensies binnen het universum. Daardoor zal je leven moeitelozer, harmonischer en liefdevoller worden.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wat kun je doen om jouw bewustzijnsfrequentie te verhogen? 
 

Tijdens het bespreken van de bewustzijnsstaat van de 'spiritueel onwetende mens' in paragraaf 2.1, werden in  Kader 

A. kenmerken opgesomd van de mens, die nog vanuit de lagere trillingen van het egobewustzijn (3e chakra) leeft. 

Hieronder volgen een aantal tips om zelf je innerlijke trillingsfrequentie te verhogen, om zo het proces van 

bewustzijnsverruiming te bevorderen. Als ik straks in paragraaf 2.3 de bewustzijnsstaat van de 'spiritueel ontwaakte 

mens' ga bespreken, zal ik in Kader E. de kenmerken opsommen van de mens, die vanuit de hogere trilling van het 

hartbewustzijn (4e chakra en hoger) leeft. Maar nu eerst de 10 tips om je bewustzijnsfrequentie te verhogen.  

 

1. Mediteer 
(Breng steeds weer je aandacht naar je 'Stille Midden' in je hart en voel dat je vanuit je hart enerzijds bent 

afgestemd op de energieën van de aarde die je stabiliteit en veiligheid geven en anderzijds op de hogere 

energieën in de kosmos die je geestelijk voeden met inspiratie en geestkracht. Observeer tijdens je 

meditaties ook je gedachtepatronen en emoties in je innerlijke wereld. Doe ook ademhalingsoefeningen.) 

2. Contempleer 
(Beschouw innerlijk diepzinnige thema's of vragen zonder oordeel of analyse. Contempleer bijvoorbeeld op 

God, op Onvoorwaardelijke Liefde, op de Geestelijke Wereld, op het Bezielde Leven, of op de Dood.) 
3. Doe innerlijk onderzoek 

(Elke frustratie, verwarring, conflict of andere ongemakkelijke ervaring, is een weerspiegeling van een 

onbewuste innerlijke levenslast die je met je meedraagt. Wijs daarom in zo'n situatie niet direct naar de 

omgeving, maar vraag je steeds af: Wat in mij zorgt ervoor dat ik dit nu ervaar? Zo ontmasker je je 

onbewuste programmeringen en kun je ze ook loslaten. Op deze manier zuiver je je innerlijk en word je 

verlost van je karma. Zie ook Kader C. over de Karmische Patronen die ons in een lage frequentie houden.)  
4. Doe andere bewustzijn verhogende activiteiten 

(Doe bijvoorbeeld aan yoga, lees inspirerende teksten van geestelijk leraren uit verschillende tradities, lees 

channelings, luister naar harmonische muziek, visualiseer, uit je creatief, geniet van schoonheid, beoefen 

discipline.) 

5. Verblijf regelmatig in de natuur 
(Maak zo weer contact met de Natuurlijke Staat van Zijn, als de oorspronkelijke harmonische staat van alles, 

ook van jou. Je wordt weer opgenomen in de harmonische dans van de kosmos, die alles in balans brengt.) 

6. Vermijd negatieve gedachten en emoties 
(Gedachten hebben scheppingskracht, let daarom op je gedachten en woorden, want die willen zich waar 

maken. Laat het verleden los. Wees egoloos en oordeelloos. Koester geen enkele verwachting.) 
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In het schouwend naar binnen keren, 
zal het ons langzaam duidelijk worden, 

dat de stemmen die we in ons hart voelend kunnen horen, 
ons eigenlijk willen her-inneren aan het feit, 

dat we vervreemd zijn geraakt van ons warme en liefdevolle geestelijke Thuis, 
vervreemd van onze Goddelijke Oorsprong 

en dus vervreemd van wie we in diepste wezen Zijn.

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kun je doen om jouw trillingsfrequentie te verhogen? 
 

 

 

 
7. Stel je niet bloot aan geestelijke vervuiling 

(Wees je bewust van wat je geestelijk naar binnen haalt. Ellende, liefdeloosheid en geweld brengen je trilling 

omlaag. Laat je niet misleiden door schijn. Laat je niet omlaag trekken door zelfzucht of materialisme.) 

8. Herstel de harmonie door Liefde en positieve gedachten 

(Wees dankbaar, wees vergevingsgezind, voel en uit liefdevolle gedachten, toon liefdevolle vriendelijkheid. 

Breng weer Liefde in situaties die ernstig uit balans zijn. Gebruik positieve affirmaties om je te focussen.) 

9. Beoefen heilzaam (ofwel helend) handelen 
(Wees nederig. Wees verdraagzaam. Help andere mensen vanuit liefde. Heb zorg voor al het leven.)  

10. Verzorg je lichaam 
(Beweeg voldoende en neem ook voldoende rust, eet gezond voedsel en drink veel water) 

 

 



Wanneer de mens geestelijk groeit, wordt het verlangen steeds 
duidelijker, dat hij weer wil leven in die goddelijke vrede en 
liefde, die hij zich steeds duidelijker in zijn hart herinnert. 
En met dat innerlijke verlangen groeit ook het besef dat deze 
goddelijke parel alleen ergens diep in onszelf gevonden kan 
worden. 

Voor iedereen die dit mystieke gevoel van geestelijk ontwaken 
nog niet heeft ervaren, klinkt dit allemaal waarschijnlijk 

erg vaag, soft of misschien zelfs overdreven verheven, maar 
iedereen die deze Ware Natuur in zijn innerlijk heeft ont-dekt, 
weet precies waarover hier wordt gesproken. 

Na dat moment van her-kennen (in de zin van opnieuw-kennen) 
van de Hoogste Waarheid over het bestaan en over onszelf, zal 
ons leven nooit meer worden zoals het was. De kans is groot 
dat het werk wat we doen weer een nieuwe glans zal krijgen 
en ook kan het smeulende vuur van vriendschap en liefde 
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3.3 
Stadium 3. De Spiritueel Ontwaakte of de Wetende 

De aardse mens, die op de 4e bewustzijnstrede als geestelijk wezen ontwaakt en op de                            

5e en 6e bewustzijnstrede verder rijpt. 

(Metaforisch: Het stadium waarin de zojuist ontwaakte vlinder zijn vleugels vrij uitslaat) 
 

 
 

 

 

ons Goddelijke Thuis weer hersteld. Zoals gezegd, kan het 
spirituele ontwaken in de mens pas plaatsvinden, wanneer we 
nederig zijn geworden, dus wanneer onze kleine persoonlijke 
wil of ego een grote stap terug heeft gezet. Want pas dan kan 
het hart zich openen en zal de ontwaakte mens weer met zijn 
ziel zijn afgestemd op het Hogere Weten ofwel op de Wil van 
de Grote Natuur, die (net als het water van de onmetelijke 
ijszee) in alles is en door alles heen werkt. Op deze overgave 
van de wil van het ego (metafoor van ijsklontje) aan de Wil 
van Het Grote Geheel (water), doelde Jezus toen hij tot God 
bad: ‘Niet mijn wil maar Uw Wil geschiedde’.

Wanneer je leeft vanuit je hart, dus in die Natuurlijke Staat 
van Zijn, dan is er innerlijk geen tweeheid of dualiteit meer, 
dus dan kan er op dat moment ook geen strijd of spanning 
meer in je zijn en dus ook geen onvrede of lijden. In dat Ene 
Zijn ben je simpelweg ‘wat je Bent’ en is alles simpelweg ‘wat 
het Is’. 
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in onze relaties weer tot grote hoogte en in nieuwe kleuren 
oplaaien. Maar het kan ook zijn, dat er nu vanuit de ontstane 
geestelijke helderheid, echte vraagtekens gezet worden bij het 
werk dat we tot nu toe deden, omdat het niet langer vervult 
of bevorderend blijkt te zijn voor het leven als geheel. Ook 
kunnen we er achter komen dat het vuur van de vriendschap 
en liefde in sommige van onze relaties werkelijk blijkt te zijn 
uitgedoofd. Dan zullen we misschien tot de pijnlijke conclusie 
moeten komen, dat we moeten loslaten om het leven weer 
de kans te geven om in een volgende fase weer een nieuwe 
levende balans te vinden. 

Wanneer je de Oorspronkelijke Natuurlijkheid van het 
Bestaan en je eigen Ware Natuur als geestelijk wezen, in je 
innerlijk hebt her-kent, dan kun je dus voortaan schakelen 
tussen je dagelijkse ‘denk/doe’-modus van de aardse mens 
en de vredige ‘Zijn’-modus van de geestelijk ontwaakte 
mensenziel. Dus switchen tussen enerzijds het vertrouwde 
relatieve perspectief, waarin je alles waarneemt als losse 
verschijnselen, en anderzijds waarin je waarneemt vanuit 
het absolute perspectief van de Ene Waarheid. Dit is het 
perspectief van waaruit je de dingen en gebeurtenissen in 
hun stromende verbondenheid en heelheid kunt zien ‘precies 
zoals het is’. 

In het citaat in paragraaf 2.3, eindigt Jezus met de zin: Maar 
het Koninkrijk van God is binnen in jullie en het is in jullie 
‘zien’. Met dit ‘zien’ verwijst hij naar het Open Gewaarzijn dat 
de ontwaakte mens als zijn Ware Natuur in zijn hart heeft 
ont-dekt. En vanuit dit nieuwe perspectief aanschouwt hij 
de wereld nu weer als één stromende levende heelheid. Zo 
betreedt hij het ‘Koninkrijk van God in zijn Hart’ waarin 
ware vrede, vrijheid en goddelijk liefde heerst. En met dat 
open bloeien als geestelijk wezen, is de verbinding met 



wordt in India ook wel ‘Turiya’ of de vierde staat genoemd. 
Deze nieuwe 'Staat van Zijn' gaat voorbij aan de drie bekende 
bewustzijnstoestanden, te weten; de diepe droomloze slaap, 
de droomstaat en de vertrouwde waaktoestand. 

In deze nieuwe staat van zuiver Bewust-Zijn, is dus ons 
geestelijk wezensdeel tot ontwaken gekomen en van daaruit 
wordt de Onvoorwaardelijke Liefde ervaren en De Waarheid 
aanschouwd van ‘dat wat is’ in het Hier en Nu. 
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In dat Ene Zijn ervaar je weer de oervrede en de grote onvoor-
waardelijke liefde die alles met elkaar verbindt. En daar 
doelde Jezus op, toen hij sprak over het Koninkrijk Gods, dat 
in ons hart op ontdekking wacht. Vandaar dat dit geestelijk 
ontwaken op de 4e bewustzijnstrede, ook wel 'wedergeboorte', 
of het open gaan van de goddelijke of de geestelijke dimensie 
van het bestaan wordt genoemd. 

De ‘verlichte staat’ waarin de wetende mens is ontwaakt, 

Mindfulness = Leven in het Hier en Nu:

Laat los wat was,
geef je over aan wat is,

heb vertrouwen in wat zal zijn.
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Kader E.  
In hoeverre herken jij je in de kenmerken van de hogere trillingen van de kosmische of geestelijke ervaringswerelden,  

zoals die in het onderstaande overzicht worden gegeven? Wanneer je deze in belangrijke mate uit eigen ervaring 

herkent, wil dat zeggen dat je inmiddels voor een belangrijk deel leeft vanuit de 4e of zelfs al een hogere 

bewustzijnstrede.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenmerken van een leven in de hogere trillingen van het aardse bestaan: 
(Geef elk kenmerk een score: 5 = helemaal waar, 4 = vaak waar, 3 = neutraal, 2 = vaak niet waar, 1 = nooit waar) 

 
1. Je bent vaak aanwezig in het moment, dus je bent je bewust van wat je ziet, doet, denkt en voelt. 

2. Je bent emotioneel goed in balans en weet wat jij en je lichaam nodig hebben om te gedijen. 

3. Je zelfdiscipline is groot, maar je kunt ook soepel meebewegen met de stroom van het leven. 

4. Je bent niet gevoelig voor negatieve druk van buitenaf. 

5. Je bent een blij en vrolijk persoon en lacht gemakkelijk. 

6. Je bent creatief en barst van de ideeën en inspiratie. 

7. Je houdt van jezelf, hebt respect voor jezelf en voelt je goed. 

8. Je bent er voor anderen en bent liefdevol en hulpvaardig. 

9. Je bent egoloos, d.w.z. dat je niet jezelf, maar de heelheid van de situatie (incl. jezelf) centraal stelt. 

10. Je bent oordeelloos, d.w.z. dat je situaties en mensen kunt zien en aanvaarden 'zoals ze zijn'. 

11. Je koestert en verzorgt je relaties met anderen. 

12. Je ervaart (redelijk) vaak synchroniciteit (dit is wat anderen vaak onterecht 'toevalligheden' noemen). 

13. Je hebt niet veel nodig om je vrolijk en gelukkig te voelen. 

14. Je leeft vrij veel in het nu, in plaats van met je gedachten in het verleden of in de toekomst te zijn. 

15. Je voelt je sterk en gezond. 

16. Je eet gezond, onbewerkt eten. 

17. Je hebt geduld en geeft alles en iedereen (inclusief jezelf) de tijd die voor iets nodig is. 

18. Je kunt goed alleen zijn en er ook van genieten. 

19. Je vergeeft jezelf en anderen gemakkelijk voor wat er is gebeurd. 

20. Je voelt dat je je roeping in dit leven hebt gevonden, en dat geeft je vaak een gevoel van vervulling. 

21. Je hebt vertrouwen in jezelf en in je vermogens/talenten. 

22. Je gebruikt je intuïtie en hebt vertrouwen in je innerlijk weten. 

23. Andere mensen komen naar jou als luisterend oor en voor wijze raad. 

24. Kansen en mogelijkheden verschijnen spontaan in je leven en je maakt daar dankbaar gebruik van. 

25. Je staat open voor andere mensen, hun ideeën, geloof en ervaringen. 

26. Je kunt spullen, situaties en relaties makkelijk loslaten, wanneer deze 'overrijp' zijn geworden 

 



Wanneer het geestelijk ontwaken heeft plaatsgevonden, zijn 
we dus van een 'spiritueel onwetende', via een 'spiritueel 
zoeker', tot een 'spiritueel wetende' geworden. Dan wordt 
door deze mens het grote collectieve misverstand van de 
mensheid doorzien, het misverstand dat ontstond toen we 
destijds bij het verlaten van ons Goddelijk Thuis de deur 
achter ons dichttrokken en onze Ware Natuur als geestelijk 
wezen zijn vergeten. Daardoor werden we ook onwetend met 
betrekking tot alles wat met de geestelijke dimensie van het 
bestaan te maken had. Na het ontwaken wordt het ons weer 
glashelder, dat we niet het begrensde lichaam zijn en ook niet 
de afgescheiden persoonlijkheid (of het ego, de identiteit) die 
we al die tijd meenden te zijn. 

Op het moment van verlichting 'ont-dekken' we weer onze 
Ware Natuur in de letterlijke betekenis. Op dat moment 
wordt namelijk het versluierende dek van denkbeelden 
en illusies verwijderd, het dek dat er voor zorgde dat we 
onze Ware Natuur en ook de Ware Natuurlijkheid van het 
Bestaan al die tijd niet konden zien. Maar wanneer op de 4e 
bewustzijnstrede het hartbewustzijn zich in ons opent, dan 
doorziet het Oordeelloze Open GewaarZijn dat dan in ons 
hart ontwaakt, in een flits van verlichting de schijngestalte van 
het ego of de persoonlijkheid en ook de schijngestalte van de 
materiële werkelijkheid. In dat geval heeft de stralende kracht 
van de parel zelf de schelp van binnenuit opengebarsten (de 
directe weg). Maar het komt aanmerkelijk meer voor, dat de 
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27. Je probeert je leven vrij te houden van problemen, en verschijnen ze toch, dan weet je hoe te handelen. 

28. Je voelt je aangetrokken tot inspirerende teksten, muziek, televisie programma’s en films. 

29. Je voelt je verbonden met de hogere kosmische krachten en beschikt over hogere vermogens. 

30. Je bent dankbaar voor wat er in je leven verschijnt, ook de nare dingen, want die zie je als levensles. 

31. Je kunt je goed invoelen in anderen, en je kunt makkelijk door de ogen van andere mensen kijken. 

32. Je hecht meer waarde aan mensen, dan aan materiële zaken (bijv. huis, GSM, auto, kleding, sieraden). 

33. Je hebt niet de behoefte om te discussiëren met anderen; je laat hen in hun waarde/eigen standpunt. 

34. Je voelt een warme liefde voor anderen en voor al het leven dat je omringt, ofwel je ziet in alles het Goddelijke. 

35. Je voelt sferen en stemmingen vaak goed aan. 

36. Diep van binnen weet je wat Waarheid is en ook wat Wijs Handelen is, m.a.w. je hoort de stem van je hart. 

37. Achter zichtbare situaties en uiterlijke vormen, zie je de ware betekenis en de onzichtbare werkingen. 

38. Je bent een eeuwig geestelijk wezen, dat zich op aarde bedient van een lichaam en een persoonlijkheid. 

39. Geboorte en dood zijn een soort draaideur tussen de geestelijke dimensie en het leven op aarde. 

40. Het leven is bedoeld om steeds bewuster te worden en uiteindelijk Goddelijke Volmaaktheid te bereiken. 

 

Totaal score HOGERE trilling:                                                                                                
 

  
Na het ont-dekken van De Waarheid omtrent het bestaan en 
van onszelf in ons hart, zullen we meestal nog niet elk uur van 
de dag vertoeven in deze vierde staat. Maar omdat we ‘het’ 
één keer hebben doorzien of ont-dekt, kunnen we er wel elk 
moment innerlijk naar terugkeren. 

Daar komt bij, dat met het ontwaken van het geestelijk 
wezensdeel, ofwel met het open gaan van ons hartbewustzijn 
op de 4e bewustzijnstrede en het toegang krijgen tot de 4e 
ervaringsdimensie van Goddelijke Liefde waarin harmonie 
en vrede heerst, de eindbestemming van onze zielenreis 
nog niet is bereikt. Doordat onderweg van de 3e naar de 4e 
bewustzijnstrede onderscheidingsvermogen in ons hart 
tot ontwikkeling is gekomen, zullen wij vanaf de 4e trede 
kunnen leven vanuit Liefde en Waarheid, en dat is de basis 
van waaruit wij ons geestelijk verder ontplooien. Als de tijd 
daar rijp voor is, zullen zich dan ook de 5e en 6e chakra 
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verlichting langs indirecte weg plaatsvindt, dus dat de schelp 
zich pas na lange tijd hard werken opent, waardoor de parel 
zich laat zien. 

Zoals eerder gezegd, vormt het hartbewustzijn op de 
4e bewustzijnstrede de brug tussen de zichtbare aardse 
werkelijkheid en de hogere geestelijke werelden. Vanaf dit 
bewustzijnsniveau gaat de mens beseffen dat God werkelijk 
bestaat en gaat hij ook in alles en iedereen God zien. 

Vanuit die nieuwe, onversluierende bewustzijnsstaat van 
de 4e trede, kan achter de zichtbare vormenwereld de 
onzichtbare werking van de Goddelijke Liefde worden 'gezien', 
de Universele Liefdeskracht die iedereen en elke situatie 
doorstraalt en alles tot een eenheid maakt. Daarom wordt het 
hartbewustzijn ook wel eenheidsbewustzijn genoemd. 

Door volstrekte overgave aan de Natuurlijkheid van het 
Bestaan, kan de ontwaakte mensenziel, kijkend vanuit het 
hartbewustzijn, in elke situatie De Waarheid zien, dus alles 
zien 'zoals het in zijn heelheid echt is', in plaats van te zien 
zoals hij het graag zou zien of zoals hij denkt dat het is. Door 
het ontwikkelde onderscheidingsvermogen, kan de mens 
vanuit het hartbewustzijn binnen alle levensvormen en 
levenssituaties niet alleen het ware en onware, maar ook 
harmonie en disharmonie onderscheiden en waar nodig de 
dynamische harmonie met Liefdeskracht herstellen. 

Doordat de ontwaakte ziel innerlijk de vrede en liefde van 
God ervaart, zal zijn hart rust en liefdevolle vriendelijkheid 
uitstralen. Door de Wet van Harmonische Resonantie, zal hij 
broeders en zusters naar zich toetrekken die steun of wijze 
raad nodig hebben, omdat zij op hun levenspad nog in het 
duister tasten.  



gaan openen en zullen de hogere hemelse sferen, die een 
overeenkomstige trilling hebben, voor ons worden ontsloten. 
In analogie met de ontwaakte vlinder, zal de ontwaakte 
mensenziel zich dus in een natuurlijk proces verheffen naar 
hogere bewustzijnstreden, treden die voor de ziel de hogere 
kosmische mysteriën ontsluiten, omdat ze alle kennis en 
wijsheid van de hogere sferen bevatten. 

De 5e bewustzijnstrede (in het keelchakra)
Vanuit de 5e bewustzijnstrede zal de mens toegang krijgen 
tot de 5e ervaringsdimensie, ofwel tot de hogere mentale 
sfeer binnen het kosmische veld. Dit is de dimensie van de 
Goddelijke Wil en het Goddelijke Denken. Dit houdt in, dat 
voor de mensenziel die de 5e bewustzijnstrede bereikt, de 
impliciete orde zichtbaar gaat worden, dus dat hij de verborgen 
orde gaat waarnemen, die wordt bepaald door de Universele 
Wetten die op energieniveau achter de dagelijkse werkelijkheid 
werkzaam zijn. Want zoals de zichtbare materiële wereld 
onderworpen is aan zijn eigen natuurwetten, zoals de Wet van 

de Zwaartekracht, zo heeft ook de onzichtbare energiewereld 
of geestelijke wereld zijn eigen verborgen wetten. Het gaat hier 
om wetten die in het hele universum op elk niveau, dus van 
uiterst klein tot immens groot, van atoom tot sterrenstelsel, 
werkzaam zijn. Hierdoor is niets toeval, maar wordt het hele 
leven beheerst door universele wetmatigheden, dus wetten die 
door de ontwaakte mens gekend en bewust toegepast kunnen 
worden.

De Universele Levenswetten

"Proberen te leven 
zonder de universele wetten te begrijpen, 

is te vergelijken met proberen auto te rijden 
zonder de verkeersregels te kennen. 

De resultaten kunnen rampzalig zijn, ondanks het feit 
dat je je waarschijnlijk enorm inspant om goed te rijden. 
Net zo kun je, wanneer je de werking van de universele 

wetten in je leven niet begrijpt, 
in de problemen raken of in chaos, pijn en verwarring, 

zonder in te zien hoe dat komt."

Bruce Mc. Arthur (1993)
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Kader F.  
De hele kosmos is op energieniveau onderworpen aan een zevental grote Universele Levenswetten,  

die het leven op alle niveaus bepalen.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zeven Universele Levenswetten zijn: 
 

1. De Wet van de Trilling leert ons dat alles binnen het universum energie is in verschillende levels of 

dimensies en dat die energie de drager is van informatie of intelligentie. 

 

2. De Wet van Polariteit toont ons de ritmische dans tussen de twee oerkrachten binnen het universum, een 

energie-spel dat aan alle leven ten grondslag ligt. Het gaat hier om de mannelijke Scheppingskracht 

(Yang) en de vrouwelijke Liefdeskracht (Yin), ofwel de elektrische kracht en de magnetische kracht die 

complementair aan elkaar zijn en die met elkaar het elektromagnetische veld vormen, dat de basis is van 

elke levensvorm. 

 
3. De Wet van het Dynamisch Evenwicht laat zien dat elke levensvorm, als een elektromagnetisch veld, 

constant, vanuit zijn hart als zijn neutrale nulpunt, op zoek is naar een dynamische innerlijke balans tussen 

de twee oerkrachten. Dit maakt dat het vanuit zichzelf stabiel en zelfregulerend is, en daardoor schoonheid 

en harmonie schept.  

 

4. De Wet van de Harmonische Resonantie geeft aan dat op elk levensniveau, alles zich via resonantie 

afstemt op zijn omringende omgeving. Alles wat harmonisch met elkaar resoneert trekt elkaar aan en alles 

met een afwijkend trillingsgetal stoot elkaar af. Dit wordt ook wel de Wet van Aantrekking en Afstoting 

genoemd. 

 

5. De Wet van de Eenheid maakt duidelijk dat alles deel uitmaakt van één vibrerende levende Heelheid, een 

energetisch netwerk waarin alles via het hart is afgestemd op alles, ruilt met alles en zo het Grote Geheel 

in stand houdt. 

 
6. De Wet van de Analogie leert ons dat het grondpatroon van het leven zich op elk niveau herhaalt, denk 

aan een fractal, of kijk naar de overeenkomst tussen de grondstructuur van een atoom en die van 

bijvoorbeeld het zonnestelsel. Dus 'zo onder zo boven en zo boven zo onder'.  

 

7. De Wet van de Heilige Cirkel toont ons dat alles permanent in verandering is. Immers in elk proces 

wisselt de energie steeds tussen Yin en Yang en daardoor is elk levensproces cyclisch van aard en 

ontwikkelt elk groeiproces zich, door de groei van inherent bewustzijn, spiraalvormig. In deze spiralerende 

geestelijke evolutie naar Goddelijke Volmaaktheid, ligt het doel van de hele schepping. Vandaar dat deze 

wet ook wel de Wet van Vervolmaking, de Wet van Reïncarnatie of de Wet van Oorzaak en Gevolg wordt 

genoemd, want geen oorzaak zonder gevolg en geen gevolg zonder oorzaak. 

 

 



Door de diepe vrede in het hart van de ontwaakte mens, die 
voortkomt uit het vermogen om zijn eigen wil los te laten en 
zich over te geven aan de Goddelijke Wil die in alles, dus ook 
in ons werkt, zal de ontwaakte mens de creatieve krachten van 
het universum naar zich toetrekken. 

Ook ontwikkelt zich op de 5e bewustzijnstrede in de 
mensenziel, het vermogen tot Goddelijk Denken en om zelf 
overeenkomstig de Wil van God te scheppen met geestkracht, 
dus via verbeelding van een droom of intentie en concentratie 
van energie. Verder zal door het open gaan van het 5e 
bewustzijnscentrum in het keelgebied, het vermogen tot 
helder horendheid tot ontwikkeling kunnen komen en ook 
het vermogen om met inspiratie te spreken over de verborgen 
werkingen in de hogere werelden.

De 6e bewustzijnstrede (in het voorhoofdchakra)
Als na gerichte geestelijke activiteiten ook het 6e 
bewustzijnscentrum in de ontwaakte mens zich gaat openen, 
krijgt hij toegang tot de 6e hemelse sfeer, ofwel tot de 
dimensie van de Goddelijke Wijsheid. In deze mens zullen 
dan nieuwe waarnemingsvermogens tot ontwikkeling komen, 
zoals het innerlijke vermogen tot direct weten, dat in het 
verlengde ligt van waarachtige intuïtie en diep invoelen. 
Naast dit heldere weten, kan op de 6e bewustzijnstrede ook 
helderziendheid zich gaan ontwikkelen. Daarom wordt het 

bewustzijnscentrum in het 6e chakra ook wel het derde oog of 
het zesde zintuig genoemd.
Kortom, wanneer door bewustzijnsverruiming de hogere 
geestelijke dimensies van het bestaan voor ons worden 
ontsloten, zullen onze nieuwe geestelijke vermogens het 
ons mogelijk maken om als het ware door de zichtbare 
verschijningvormen van de zo vertrouwde materiële wereld 
heen te kijken. We zijn dan in staat om achter de zichtbare 
werkelijkheid de diep verborgen geestelijke waarheden en 
-werkingen met ons hart waar te nemen ofwel 'voelend te 
zien', die in elke situatie en in elk mens verscholen liggen. 

Ook zal ons handelen dan niet meer voortkomen uit wat we 
als zelfstandige persoon (denk aan de beeldspraak van het 
ijsklontje) willen, maar zal ons handelen naadloos aansluiten 
op waar de stromende heelheid van de situatie (water) om 
vraagt. Ons handelen zal dan worden gekenmerkt door 
harmonie en schoonheid. Vanuit ons geopende hart staan we 
dan namelijk weer in open verbinding met de Goddelijke Liefde 
(4e bewustzijnstrede), de Goddelijke Wil (5e bewustzijnstrede) 
en de Goddelijke Wijsheid (6e bewustzijnstrede). En daarmee 
naderen we de 7e bewustzijnstrede van de Goddelijke Essentie, 
waarmee we als mensenziel onze hoogste bestemming zullen 
bereiken. Dan zullen we als Spiritueel Meester macht hebben 
verworven over zowel de zichtbare materiële werkelijkheid, 
als ook over de onzichtbare geestelijke werkelijkheid.

En als het geestelijk ontwaken in onze ziel volledig heeft 
plaatsgevonden, is er na onze fysieke dood, voor onze ziel 
geen reden meer om opnieuw naar het aardse domein terug 
te keren. Dan is het Rad van Wedergeboorte tot stilstand 
gekomen omdat alle onzuiverheden, ofwel al het karma is 
uitgewerkt en al onze hogere vermogens tot ontwikkeling 
zijn gekomen. Als ontwaakt geestelijk wezen, kan de verdere 

60 61

geestelijke ontwikkeling dan namelijk ook in het zielendomein 
of de geestelijke wereld worden voortgezet. Uiteindelijk zal 
de ziel op de 7e bewustzijnstrede Goddelijke Volmaaktheid 
bereiken en weer terugvallen in de vredige en gelukzalige 
schoot van de Vader/Moeder-God. Dan spreekt ook hij de 
woorden van Jezus: 'God en Ik, Wij zijn Eén.'

Toch zullen sommige ontwaakte zielen er bewust voor kiezen 
om, voordat ze hun hoogste geestelijke bestemming op de 7e 
trede hebben bereikt, terug te komen op de aarde. Ze doen 
dat, om een wegwijzer te kunnen zijn voor de leden van de 
menselijke familie, die met betrekking tot hun spirituele 
oorsprong en bestemming nog in het duister tasten en die 
door deze onwetendheid lijden onder het aardse bestaan. Het 
Mahayana boeddhisme noemt deze hoog ontwikkelde zielen 
in menselijke gedaante Bodhisattva’s.  In deze boeddhistische 
traditie bestaan veel interpretaties van de vier Bodhisattva-
beloftes. Misschien is de meest interessante interpretatie wel 
van de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh, zie hiernaast:

Bodhisattva's:

'De wezenlijke aard van alle Bodhisattva's is een groot liefhebbend hart, 
en alle levende wezens vormen het voorwerp van hun liefde. . . 

Ze zijn als de prachtige lotusbloem, die oprijst uit het moeras, zijn bloesems onbezoedeld door de modder. 
Hun grote harten van mededogen, die de essentie van hun wezen zijn, laten nooit lijdende wezens achter op hun reis. 
Hun spirituele kennis is in de leegte van alle dingen, maar hun werk van redding is nooit buiten de wereld van lijden.'

Nagarjuna



En na verloop van tijd komt er een moment dat de geestelijke 
helderheid, die op de 4e trede in ons hart tot ontwaken kwam, 
zo sterk is geworden, dat het ego blijvend wordt weggedrukt 
door het Hogere Zelf of ZieleZelf, dat de regie over het leven 
volledig heeft overgenomen. 
Levend op de hogere geestelijke bewustzijnstreden, zal het 
vertrouwde menselijke ego uiteindelijk afsterven, omdat het 
niet meer door onze emoties en ons aardse denken zal worden 
gevoed. In de beeldspraak van de ijszee betekent dit, dat ik 

als ijsklontje smelt en me weer geheel identificeer met mijn 
zogenaamde water-aspect. Zoals ik als water me dan weer één 
met de levende zee ga ervaren, zo zal ik als geestelijk wezen me 
weer één gaan ervaren met de Grote Geest van het universum. 
Dan zijn niet alleen alle onzuiverheden (negatief karma) 
uit de lagere bewustzijnscentra uitgewerkt of ‘gesmolten’, 
maar zijn ook alle zielenpotenties uit de hogere geestelijke 
bewustzijnscentra in mijn wezen, als nieuwe geestelijke 
vermogens tot leven gewekt. 
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3.4 
Stadium 4. De Spiritueel Meester of de Wijze 

De mensenziel die op de 7e trede volledig tot bloei komt, ofwel De Wijze, De Aharant of De Heilige 

  die geestelijke volwassenheid bereikt en Meester is geworden over zowel de zichtbare aardse 

 wereld als ook over de onzichtbare wereld van de geestelijke energieën,  

die achter de zichtbare wereld werkzaam zijn. 
 (Metaforisch: De volwassen geworden en volledig vrije vinder die één is met de lucht)  
 

 
 
 

 

En zoals gezegd, is deze hemelse staat niet uitsluitend te 
ervaren aan de andere kant van de dood, maar kunnen we die 
ook al beleven, wanneer we nog in ons lichaam op de aarde 
zijn, mits we het proces van geestelijk volwassen worden, 
hebben doorgemaakt.

En wanneer dit volledig tot geestelijke bloei komen van ons 
diepste wezen heeft plaatsgevonden, is de eindbestemming van 
de derde grote levensfase van ons als mensenziel, en daarmee 
van onze grote spiraalvormige weg door vele incarnaties heen, 
bereikt. Deze bewustzijnsstaat op de 7e trede, van waaruit 
zowel de zichtbare als de onzichtbare wereld volledig wordt 
gekend, wordt wel Godbewustzijn genoemd. Deze staat is 
in het Boeddhisme bekend als de Boeddha-natuur en in de 
Christelijke mystiek als de Christus-kracht. 

Volgens de mystici moeten we dus niet de Boeddha of de 
Christus volgen, maar worden we uitgenodigd om zelf een 
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Kort samengevat: 
Zo werd de ontwaakte mensenziel op de 4e bewustzijnstrede 
doorstraalt door de Universele Liefdeskracht, waarmee hij 
het geestelijke vermogen kreeg om te helen, ofwel in staat 
werd gesteld om alles weer in balans te brengen wat uit zijn 
natuurlijke evenwicht was geraakt. 
Op de 5e trede kreeg zijn bewustzijn toegang tot de Universele 
Scheppingskracht, die hem in staat stelde om op aarde,   
door middel van geestkracht, hemelse scheppingen van 
oogverblindende schoonheid te creëren. 
En op de 6e bewustzijnstrede komt hij in het bezit van de gave 
van Innerlijk Weten dat in het verlengde ligt van intuïtie. En 
dit stelde hem in staat om in zijn hart de Universele Wijsheid 
te ontvangen, die zijn Hogere Zelf leidt. Op deze wijze kwam 
in de ontwaakte mensenziel langzaam, stap voor stap de 
Christuskracht of de Boeddhanatuur tot ontplooiing.

Door onophoudelijk zijn aandacht op het hogere te richten, 
werd de aardse mens in dit opklimmende geestelijke proces 
volledig getransformeerd tot een goddelijk wezen, en dit  kon 
zich voltrekken terwijl hij nog in zijn lichaam op aarde leefde. 

En zo is de mensenziel uiteindelijk uitgegroeid tot wat hij 
bedoeld was te worden, een zoon of dochter van God. Dan 
is de volledig ontwaakte mensenziel aangekomen op de 7e 
bewustzijnstrede en bereikt hij Geestelijke Volwassenheid en 
daarmee Goddelijke Volmaaktheid. 

En aangekomen op deze hoogste trede, wordt voor de 
mensenziel de 7e ervaringsdimensie ontsloten, en dit 
bijzondere domein van de Goddelijke Essentie wordt ook wel 
de Zevende Hemel genoemd. Dan vertoeven we als goddelijk 
wezen in het zogenaamde Nirwana, een geestelijke staat van 
permanente helderheid, harmonie, vrede en gelukzaligheid. 



Boeddha of Christus te worden. Door de weg van de Boeddha 
of van Christus te volgen, bereiken we, zoals eerder gezegd, 
op de 7e bewustzijnstrede Goddelijke Volmaaktheid. En 
toch gaat het in het leven niet om het bereiken van deze 
verheven bestemming, maar om de weg er naar toe. Een 
boom houdt zich namelijk ook niet bezig met het bereiken 
van volwassenheid, maar volgt slechts zijn zielsimpulsen, van 
moment tot moment. Dus is het ook onze opgave, om van 
moment tot moment, de influisteringen van onze ziel in ons 
hart te verstaan en aan deze Goddelijke Wil gehoor te geven.

En met het bereiken van deze Goddelijke Volmaaktheid, valt 
de volledig bewust geworden mensenziel weer samen met 
de Vader/Moeder-God, wiens schoot hij ooit verliet om zijn 
lange bewustwordingsreis door de vele levens in de 7 sferen 
aan te vangen. 
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Eindelijk weer Thuis!
‘De onstuimige golf verscheen als een minuscule rimpeling uit de stilte van de onmetelijke oceaan, 

en na te zijn uitgerold, vindt hij daarin uiteindelijk weer zijn oorspronkelijke vrede. 
Op overeenkomstige wijze komt elk leven als drievuldige geestkiem voort uit Wu-Ji, 

ofwel uit het Goddelijke Ene als de Oerbron van Alles, en groeit vervolgens uit tot een bezield wezen. 
En nadat het hele potentieel Qi, als de levenskracht van de ziel, gedurende zijn vele levens langs de grote levensspiraal 
door de zeven sferen, volledig is getransformeerd tot bewustzijnslicht, valt de verheven mensenziel als verlicht wezen 

uiteindelijk weer terug in de vredige schoot van Wu-Ji. 
En daar, op de hoogste van de zeven bewustzijnstreden aangekomen, spreekt de tot Goddelijke Volmaaktheid ontwikkelde 

mensenziel de woorden die ook Jezus sprak: ‘God en ik, Wij zijn Eén. 
En door deze heilige daad van de ziel, die met zijn bewustzijnsoogst huiswaarts keerde, 

is het bewustzijnspotentieel van de Vader/Moeder-God voor eeuwig verrijkt. 
En met deze hoogste daad van godsdienstigheid, is de verheven missie van de mensenziel voltooid.’

                                                                   De Oude Cheng



Jan Verhaar helpt als spiritueel gids/life-coach mensen 
die op zoek zijn naar de ware bron van innerlijke vrede 
en echt geluk. Hij geeft ‘satsangs’ aan individuen en 
groepen. Een satsang is een bijeenkomst waarin 
gesproken wordt over de ware aard van het leven en 
de ware natuur van de mens, waarin hij weer zijn 
oorspronkelijke vrede en vrijheid ervaart. 
Sanskriet: ‘Sat’ is Waarheid en ‘Sanga’ is samenzijn 
of ontmoeting. Een satsang is dus letterlijk een 
‘Samenzijn in Waarheid’.

Als je contact zoekt met Jan Verhaar of meer informatie 
wilt, ga dan naar de website van: CHETANA Praktijk 
voor Praktische Spiritualiteit te Hoorn:  www.chetana.net

De boeken, artikelen, oefeningen en meditaties van Jan 
Verhaar zijn gepubliceerd op: www.issuu.com. 

Zijn mystieke lezingen en geleide meditaties zijn te 
vinden op zijn Youtube-kanaal ‘deoudecheng’. 

Van Jan Verhaar zijn bij internetuitgever Blurb de 
onderstaande boeken verschenen: (bestellen via www.
blurb.com). Een gratis PDF-versie van deze boeken is ook 
te downloaden vanaf de eerder genoemde website van 
Chetana: www.chetana.net.

66

Terugkeer naar de Oerbron
Gesprek over het kosmische wordingsproces en de mens en zijn verheven 
bestemming

Dit boekje bevat een dialoog tussen een oude man en een leerling over het 
wordingsproces en de verheven bestemming van de mens. De dialoog is 
gebaseerd op hoofdstukje 16 van de TAO TE TJING van Lau Tse.

Gesprekken over de TAO TE TJING met de oude man

Op dit moment werkt de auteur aan een commentaar op de 81 hoofdstukjes 
van de TAO TE TJING van Lao Tse (in 9 boekjes). Dit eerste boekje bevat 
in dialoogvorm het commentaar op hoofdstukje 1 tot en met 9.
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De 7 Mystieke Geheimen van TAO

Door de inwijding in ‘De 7 Mystieke Geheimen van TAO’ die De Oude 
Cheng mij gaf, kreeg ik diep inzicht in de natuurlijke aard van het leven en 
daarmee in het grote evolutieproces van de menselijke ziel. 
De eerste 5 geheimen hebben betrekking op TAO als de Natuurlijke Orde 
van Alles. Geheim 6 en 7 gaan over de oude wijze, die vanuit zijn Innerlijke 
Kracht ‘TE’ in overeenstemming leeft met TAO en daardoor geniet van het 
geluk en de harmonie in zijn hart. 

De Weg van het Stille Midden

De Oude Cheng laat je, via een inleiding en 7 Meditatieve Teksten, 
kennismaken met De Weg van het Stille Midden. Dit is een open spiritueel 
pad voor de westerse mens van deze tijd. Een pad dat je, via je Hart als 
jouw ‘Stille Midden’, de weg wijst naar de Oorspronkelijke Natuurlijkheid 
van je Zelf en van het Bestaan en je daarmee brengt naar innerlijke vrede 
en duurzaam geluk. 

Lessen van De Oude Cheng (spirituele roman)

Op het station van Ulan Bator, de hoofdstad van Mongolië zag hij hem voor 
het eerst, die vreemd uitgedoste, mysterieuze oude man met het innemende 
gezicht. De man had zich voorgesteld als Cheng en de wereld zijn woonplaats 
genoemd. 
In Peking aangekomen, hadden ze besloten om de reis door China 
gezamenlijk voort te zetten. De weken daarna had Cheng hem stap voor 
stap deelgenoot gemaakt aan de oude wijsheden van het Oosten. Hij had 
hem geholpen bij de ontdekking van de hemel, die direct onder zijn voeten 
was gelegen.



68

De Geestelijke Ontwikkelingsweg 
van de Mens 

De stadia van geestelijke rijping en geestelijk volwassen 
worden, zullen niet allemaal binnen één aards leven worden 
doorlopen. Meestal zijn ze verspreid over vele levens op 
deze planeet, aardse levens die steeds worden afgewisseld 
door levens in de geestelijke wereld. Door de vele cyclische 
levens door deze twee werelden heen, zal de ziel, door de 
omvorming van aardse ervaringen tot geestelijke inzichten, 
in een opklimmende spiraal, innerlijk groeien naar steeds 
hogere bewustzijnstreden. En op elke hogere trede zal voor 
de rijpende ziel een steeds mooiere en meer harmonische 
ervaringsdimensie worden ontsloten. En uiteindelijk zal de 
ziel op de 7e bewustzijnstrede, die met het hoogste chakra 
verbonden is, Geestelijke Volwassenheid ofwel Goddelijke 
Volmaaktheid bereiken. En toch gaat het in het leven niet 
om het bereiken van deze verheven bestemming, maar om 
de weg er naar toe. Een boom houdt zich ook niet bezig met 
het bereiken van volwassenheid, maar volgt slechts zijn 
zielsimpulsen, van moment tot moment.


