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"Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie, het resultaat zou zijn van een blind toeval, 
dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond 

terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek."

Albert Einstein
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Deel 1.
Levensvorm:
De Torus als grondpatroon of energieblauwdruk 
van elke levensvorm



1. 
Inleiding: 
De Bestaanscyclus van elke 
levensvorm                                                                                        

Met het verhaal in dit boek worden via woorden en beelden 
diepe inzichten met je gedeeld. Deze inzichten in de ware 
aard van het leven en in jouw ware aard als mensenziel, 
bevatten de sleutel tot het verruimen van het bewustzijn in 
het centrum van je ziel. 
De inzichten zullen jou als mensenziel helpen bij het ontwaken 
op hogere bewustzijnstreden. En als op deze wijze je innerlijke 
frequentie wordt verhoogd, zul je toegang krijgen tot hoger 
trillende bestaansniveaus of dimensies. En binnen die hogere 
ervaringsdimensies zal het leven steeds moeitelozer worden 
en je steeds meer vervulling gaan geven. En dat komt, omdat 
je leven dan op een natuurlijke wijze in overeenstemming zal 
komen met de Natuurlijke Orde van het Bestaan ofwel met de 
Universele Wil. Wanneer je innerlijk vergeestelijkt en steeds 
meer leeft vanuit je zielsmissie, in plaats van vanuit je ego, zal 
dit geestelijke groeiproces je uiteindelijk brengen in een staat 
van diepe innerlijke vrede, vrijheid en vreugde.

Je wordt nu uitgenodigd om met een open geest en een 
warm hart het boek te lezen en de beelden tot je hart te laten 
doordringen.

Als we goed kijken naar de natuur, dan zien we dat daarin 
alles cyclisch van aard is. Deze cyclische processen worden in 
stand gehouden, doordat elk leven zich steeds afspeelt tussen 
twee polen, ofwel tussen de twee oerkrachten Yin en Yang. 
Denk aan het natuurlijke ritme tussen dag en nacht, zomer en 
winter, inademing en uitademing, geest en materie, essentie 
en vorm, eb en vloed, volle maan en nieuwe maan, regen en 
zonneschijn, gezondheid en ziekte, leven en dood. 

Elke vorm van leven, van grassprietje tot sterrenstelsel, 
verschijnt spontaan vanuit het Oerveld of Nulpuntsveld, en na 
zijn levenscyclus vervalt de materiële vorm weer. Echter dat 
is slechts wat we kunnen waarnemen, want er gebeurt meer. 
Wanneer we de bestaanscyclus van een levensvorm niet alleen 
met onze fysieke zintuigen, maar ook invoelend observeren, 
dan wordt duidelijk, dat deze is opgebouwd uit twee helften. 
Deze twee helften van een levenscyclus vormen samen een 
zogenaamde spanningsboog, die in nul begint, groeit naar 
maximale manifestatie en spanning, en uiteindelijk weer in 
nul tot rust komt. Dit patroon kun je zelf ervaren in je eigen 
ademhalingscyclus, maar ook als je kijkt naar de cyclus van de 
maan, zie Beeld 2 en 3.
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Vóór het verschijnen in onze zichtbare aardse buitenwereld, 
bestond de levensvorm namelijk al in de onzichtbare 
geestelijke binnenwereld. Alles verschijnt namelijk als 
geestkiem of ziel vanuit een zogenaamd nulpunt, kern of hart. 
En dat mysterieuze punt is onmiddellijk, dus niet beperkt door 
tijd en ruimte, verbonden met het onbegrensde Nulpuntsveld, 
dat dus ook wel Oerveld of Intentieveld wordt genoemd. En 
dat spontane verschijnen van een levensvorm vanuit het 
Oerveld, is het echte begin van elk scheppingsproces. 

Dat ontstaansmoment wordt op een natuurlijke wijze 
gecreëerd, doordat binnen het Oerveld een mannelijke 

scheppende Yang-kracht en een vrouwelijke ontvankelijke 
Yin-kracht zich tijdens de zogenaamde geestelijke 
conceptie met elkaar ver-enigen. Op dat eerste moment 
treden deze twee oerkrachten met elkaar in interactie. En 
vanaf dat ontstaansmoment van een levensvorm, wordt 
op energieniveau, vanuit de prille geestkiem of kern een 
elektromagnetisch veld gegenereerd. En dat 3D-energieveld 
heeft de vorm van een torus (donutvorm), zie Beeld 1. 

Op deze wijze krijgt elke levensvorm en elk levensproces op 
energieniveau de grondvorm van een torus. En wanneer we 
het leven diep willen doorgronden, is het dus van belang om 

 

Beeld 1: DE 3D-TORUS: Wanneer de twee oerkrachten Yin en Yang zich binnen het Oerveld tijdens de geestelijke conceptie 
spontaan  met elkaar ver-enigen, beginnen ze samen een elektromagnetisch veld te genereren in de vorm van een 3D-torus.
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Beeld 4: DE ´ANATOMIE´ VAN DE 3D-TORUS:  Elke levensvorm ontstaat ergens binnen het Nulpuntsveld of Oerveld in 
een nulpunt, kern of hart (0), en doorloopt daarna in zeven stadia de twee wegen van de bestaanscyclus. Op de eerste plaats de 
'Scheppingsweg' van binnen (essentie) naar buiten (vorm) (0, 1, 2, 3, 4), als uitdrukking van de stuwende mannelijke scheppingskracht 
'Yang'. Tijdens deze Scheppingsweg neemt de spanning toe, terwijl de herinnering aan de geestelijke essentie vervaagt, ofwel het 
bewustzijn zich vernauwt. Alle krachten zijn gericht op manifestatie. Op het hoogtepunt (4) is de spanning het hoogst en de geestelijke 
essentie in vergetelheid geraakt. Daar vindt de omkering plaats en neemt de naar binnen en op bewustwording gerichte Yin-kracht 
het over van de naar buiten en op creatie gerichte Yang-kracht. Vanaf dat punt van omkering maakt de 'Scheppingsweg' plaats 
voor de zogenaamde 'Bewustwordingsweg, 'Verwerkingsweg' of 'Ontwakingsweg'. De spanning neemt weer af en het bewustzijn 
begint zich weer te verruimen. Deze 'Bewustwordingsweg' krijgt vorm door de samentrekkende vrouwelijke liefdeskracht 'Yin en 
loopt vanaf het hoogtepunt in de buitenwereld, weer terug naar het nulpunt in de binnenwereld of geestelijke wereld (4, 5, 6, 7, 0), 

      
               Doorgang tussen binnenwereld en buitenwereld (2 en 6) 

                        SCHEPPINGSWEG     2
                          (uitdrukking onder invloed van Yang-kracht)                 

                      3                                      1

                  4                                           0 NULPUNT als begin- en eindpunt van elk levensproces

                      5                                      7  
                                            
   

                        6
   
                                              Materiële buitenwereld (3 – 4 – 5)                      Geestelijke binnenwereld (7 – 0 – 1)

                      5                                      7  
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                          BEWUSTWORDINGSWEG
       (verinnerlijking onder invloed van Yin-kracht)

inzicht te verwerven in de stromingsdynamiek van de torus 
als grondvorm van alle leven.

Beeld 4 toont de zogenaamde 'anatomie' van de torus. Wanneer 
je dit beeld bestudeerd, dan zie je dat binnen de dynamiek 
van de torus een geestelijke binnenwereld en een materiële 
buitenwereld kan worden onderscheiden. Verwijzend naar 
deze twee domeinen, wordt binnen veel wijsheidstradities 
gesproken over Hemel en Aarde. 

Ook is aangegeven dat de cyclische of spiraalvormige dynamiek 
binnen de torus bestaat uit twee helften. Deze vormen de twee 
tegengestelde bewegingen van de complete bestaanscyclus 
van een levensvorm. Samen vormen ze de spanningsboog
waar hiervoor over werd gesproken, en die er als volgt uitziet. 

Vanuit het nulpunt in de binnenwereld, vertrekt de 
zogenaamde Scheppingsweg naar de buitenwereld en daar 
op het hoogtepunt aangekomen, keert de energie zich om 
en richt zich weer naar binnen. Op dat hoogtepunt in de 
buitenwereld , waar de spanning maximaal is, wordt op 
energieniveau namelijk de zogenaamde Verwerkingsweg of 
Bewustwordingsweg ingezet. En deze Bewustwordingsweg
komt uiteindelijk weer in het nulpunt tot (een voorlopige) 
stilstand. 
Dit is allemaal nog heel abstract, maar gedurende het 
beeldverhaal zal het allemaal heel duidelijk worden. 

Laten we om te beginnen hieronder in vogelvlucht een schets 
geven, van wat er gebeurt na het ontstaan van een geestkiem 
als beginsel van elk nieuw leven binnen het Oerveld. Probeer 
de hieronder beschreven stadia van de universele levenscyclus 

te volgen in Beeld 5. (In Beeld 6 zijn deze stadia binnen de 
universele levenscyclus verder uitgewerkt.) 

Nadat de geestkiem in het nulpunt is ontstaan, rijpt deze, 

Beeld 2 en 3: Als je de schijngestaltes van de maan achter elkaar plaatst wordt de spanningsboorg zichtbaar die als metafoor kan dienen 
voor de bestaanscyclus van een levensvorm. En wanneer het als een cyclisch proces wordt weergegeven ontstaat een metafoor voor de zeven 
stadia die elke levensvorm doorloopt gedurende zijn levenscyclus. Vergelijk Beeld 3 met Beeld4.

"Life is a circle.
The end of one journey 

is the beginning of the next."

Joseph M. Marshall III



onder invloed van de scheppende Yang-kracht, in de 
onzichtbare spirituele wereld tot een ijle energievorm of ziel. 
Vervolgens drukt de ziel zich tijdens de fysieke geboorte in de 
zichtbare buitenwereld uit, in een fysieke vorm die vervolgens 
tot rijping komt. Op het hoogtepunt is de levensvorm tot volle 
bloei gekomen en is de interne spanning binnen de vorm 
maximaal, terwijl de herinnering aan de geestelijke essentie, 
dus 'waarom het in feite allemaal is begonnen', in vergetelheid 
is geraakt. 

En hiermee is de Scheppingsweg, die de eerste helft van de 
bestaanscyclus van een levensvorm beslaat, voltooid. Op dat 
hoogtepunt vindt de omkering van de energieën plaats. Daar 
neemt de naar binnen gerichte en samentrekkende Yin-kracht 
het van de naar buiten gerichte scheppende en expanderende 
Yang-kracht over. Het is namelijk niet alleen zo, dat vanaf 

dat hoogtepunt de zichtbare gedaante in kracht afneemt en in 
verval raakt, zoals dat bij dode materie gebeurt, maar er wordt 
op dat punt ook een nieuw, meer geestelijk proces zichtbaar. 
Deze tweede helft van de bestaanscyclus van een levensvorm, 
die dus onder invloed staat van de vrouwelijke Yin-kracht, 
staat namelijk in het teken van inkering, bewustwording en 
verheffing. 

Tijdens dat proces wordt de levensenergie van de levensvorm, 
door de weerstand in de fysieke wereld, een weerstand die 
wij kennen als aardse ervaring of wrijving, binnen de ziel 
getransformeerd naar inzicht of bewustzijnslicht. Daarmee 
wordt de frequentie van een deel van de levensenergie in het 
bewustzijnscentrum van de ziel, omgevormd tot frequenieloze 
bewustzijnsenergie. Daarom wordt dat geestelijke proces, dus 
het tweede deel van de bestaanscyclus van een levensvorm, wel 
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Beeld 5: DE STADIA VAN DE UNIVERSELE LEVENSCYCLUS:  Elke levensvorm ontstaat ergens binnen het Nulpuntsveld of Oerveld in een 
nulpunt of hart als het 'Stille Midden' (0), doorloopt daarna in zeven stadia de twee wegen van de bestaanscyclus, en komt weer tot rust in het nulpunt.
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4. HOOGTEPUNT VORM EN OMKERING 
Zomerzonnewende: Leven komt tot volle bloei)              

0. GEESTKIEM ONTSTAAT VANUIT NULPUNT, “Iets uit Niets”  
(Winterzonnewende: Beginsel van nieuw leven ontstaat uit stille nulpunt) 

3. RIJPING WAARNEEMBARE VORM 
(Leven drukt zich verder uit in vorm) 

5. AARDSE OOGST, VERVAL VAN VORM 
(Leven draagt vrucht en raakt in verval) 

2. GEBOORTE IN FYSIEKE WERELD  
(Lentepunt: Jong leven treedt naar buiten) 

1. RIJPING VAN GEESTKIEM TOT ZIEL 
(Nieuw leven rijpt onder oppervlakte) 
 

7. GEESTELIJKE OOGST, ZIEL VERHEFT ZICH (‘Verlichting’) 
(Leven oogst geestelijke vruchten en keert terug naar essentie (0))        

6. DOOD IN FYSIEKE WERELD EN INKERING  
(Herfstpunt: Leven keert zich naar binnen) 

de Verwerkingsweg, de Ontwakingsweg, de Verlichtingsweg 
of ook wel het Ascensieproces genoemd. Tijdens deze 
Ontwakingsweg markeert de fysieke dood de overgang van 
de ziel, van de zichtbare fysieke buitenwereld weer terug 
naar de onzichtbare spirituele- of energiewereld. En of de 
ziel op het nulpunt aangekomen, definitief terugvalt in het 
Oerveld, of weer aan een nieuwe levenscyclus begint, hangt 
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Beeld 6: DE STADIA VAN DE UNIVERSELE LEVENSCYCLUS UITGEWERKT:  Elke levensvorm ontstaat ergens binnen het Nulpuntsveld of 
Oerveld in een nulpunt, kern of hart (0), doorloopt daarna in zeven stadia de twee wegen van de bestaanscyclus (de Scheppingsweg en de Ontwakings- 
of Bewustwordingsweg), om uiteindelijk weer in het nulpunt tot rust te komen. In dit Beeld zijn de zeven stadia van de universele levenscyclus, die elke 
levensvorm doorloopt, nader beschreven. In Deel 2 van dit boek wordt getoond hoe elk specifiek levensproces deze universele levenscyclus volgt.

af van het gegeven of de levensenergie van de ziel, al dan niet 
volledig is getransformeerd naar de neutrale of frequentieloze 
bewustzijnsenergie van het Oerveld.

Het beeldverhaal in dit boek gaat diep in op de eerste helft van 
de bestaanscyclus van elke vorm van leven, namelijk op de 
Scheppingsweg en beschrijft met name de stadia 0, 1, 2, 3, 4.
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4. HOOGTEPUNT VAN VORM EN OMKERING             
Levensvorm komt tot zijn hoogste bloei in de zichtbare 
Buitenwereld. Zichtbare vorm is vervreemd van onzichtbare 
geestelijke essentie. Hoogtepunt van de Spanningsboog.  
Terugtrekkende Yin-kracht neemt dominantie van stuwende 
Yang-kracht over, waardoor de geestelijke inkering aanvangt. 

0. GEESTKIEM ONTSTAAT VANUIT NULPUNT, “Iets uit Niets”  
Door samengaan van de Yang-kracht en de Yin-kracht ontstaat in het 
Nulpuntsveld of Oerveld een geestkiem als beginsel van nieuw leven.  
En na de levenscyclus valt de Ziel uiteindelijk in het nulpunt, 'verlicht'  
terug in het Oerveld en daarmee is haar goddelijke missie vervult.  
Nulpunt/hart is dus geestelijk begin- en eindpunt van elk levensproces. 

3. RIJPING WAARNEEMBARE VORM 
Als uitdrukking van de Ziel groeit de waarneembare vorm in 
de Buitenwereld naar volwassenheid. Onder invloed van 
Yang neemt spanning/complexiteit toe, verdicht vorm, 
vernauwt bewustzijn, neemt bezieling af, vervaagt essentie. 

5. AARDSE OOGST, VERVAL VAN VORM 
Door verval van fysieke vorm begint bewustzijn in de Ziel 
weer te ontwaken. Aardse ervaringen leiden tot dieper 
begrip van de vorm. Spanning neemt weer af, geestelijke 
essentie komt weer langzaam aan de oppervlakte. 

2. GEBOORTE IN  FYSIEKE WERELD 
Op overgang van binnen (Geestelijke wereld) naar buiten (Materiële 
wereld) versmelt de geestkiem/Ziel met de materie/fysieke kiem. 
Daarbij wordt unieke print vanuit de kern van de Ziel afgedrukt in 
het DNA binnen de kern van de materie/eerste fysieke cel.  

1. RIJPING VAN GEESTKIEM TOT ZIEL  
Onder invloed van de scheppende Yang-kracht rijpt de 
geestkiem in de Binnenwereld of Geestelijke Wereld tot unieke 
energievorm/Ziel die de torusvorm aanneemt. Torus als 
elektromagnetisch veld rond kern ofwel aura wordt actiever. 

7. GEESTELIJKE OOGST, ZIEL VERHEFT ZICH (‘Verlichting’)        
Aardse ervaringen leiden tot dieper geestelijk inzicht in de 
essentie of het wezen. Zo verruimt bewustzijn in centrum van 
de Ziel naar een hogere graad. Frequentie of trilling van de Ziel 
wordt verhoogd, waardoor Ziel zich verheft en vrijer wordt. 

6. DOOD IN FYSIEKE WERELD EN INKERING 
Bij het verlaten van de Buitenwereld laat de pril 
ontwaakte Ziel zijn zichtbare gedaante (vorm/lichaam) 
achter en verheft zich met zijn aardse ervaringsoogst 
verder in de onzichtbare Spirituele- of Binnenwereld. 



2. 
 Stadium 0: 
Geestkiem ontstaat vanuit het  
Nulpunt;  "Iets uit Niets"  

Als we het leven diep invoelend willen begrijpen, dan is het 
van groot belang dat we weten hoe het leven ontstaat, welk 
kosmisch oerpatroon er aan ten grondslag ligt, hoe het 
zichzelf in stand houdt en hoe het zich van binnenuit verder 
evolueert. Laten we bij het begin beginnen, dus voor de eerste 
schepping, toen er nog helemaal niets was.

Beeld 7:  DE OERSTAAT: 'In den beginne' was er het 
lege en vormeloze Oerveld slechts gevuld met Universeel 
Bewustzijnslicht als Oerstof, een frequentieloze, dus neutrale 
energie die door de Grieken in de oudheid 'ether' werd 
genoemd. Er was nog niets, maar alles was in dat veld al  wel 

'als mogelijkheid' of 'potentie' aanwezig. Het is dus een veld 
van eindeloze potentie, van pure en vormeloze informatie. 
De oude Chinezen noemden dit veld, dat samenvalt met de 
oneindige ruimte van het heelal, Wu-Ji. Het is het Oerveld 
waaruit alles voortkomt en waar alles uiteindelijk, na zijn 
levenscyclus te hebben doorlopen, weer in terugvalt. Veel 
scheppingsmythologieën van over de hele wereld spreken 
over de 'oerwateren' waaruit hemel en aarde geschapen zijn. 
De Sioux-indianen noemen dit veld het Wankan-Tanka ofwel 
de Grote Geest en andere wijsheidstradities noemen het God, 
Brahman, het Ene of Ein-Sof. In esoterische kringen wordt dit 
veld van pure en vormeloze informatie dat alles doorstraalt, 
het Akasha-veld genoemd en binnen de New Age-beweging 
wordt gesproken over het Intentieveld of Bewustzijnsveld. De 
oude Grieken noemde dit het etherveld, en de kwantumfysica 
heeft dit veld de naam Nulpuntsveld gegeven, maar noemt 
het ook wel het Veld van oneindige Potentie. 

Dit Nulpuntsveld kan worden gezien als de Oerstaat van het 
universum. De twee tegengestelde, maar elkaar aanvullende 
oerkrachten, die door de oude Chinezen Yin en Yang werden 
genoemd en waaraan andere wijsheidstradities andere namen 
gaven, zijn in de Oerstaat nog vrij en in diepe rust, omdat ze 
nog niet met elkaar zijn verenigd.   
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Beeld 8: DE OERSPRONG: En dan ontstaat binnen 
het Oerveld een eerste beweging van de levensenergie 
'Qi', wanneer ergens binnen Wu-Ji een negatief geladen 
Yin-energiegolfje en een positief geladen Yang-energiegolfje 
spontaan elkaar aantrekken en als levende heelheid wordt 
geactiveerd.

God raakt de eerste mens Adam aan 
en door deze goddelijke vonk 

komt Adam tot leven.

En sinds die eerste keer, herhaalde dit proces zich oneindig 
veel keren per seconde en daaruit vloeide de levende en zich 
steeds vernieuwende en uitbreidende schepping voort. 

  

Beeld 9: DE OERVONK: Het moment waarop deze twee 
tegengestelde Oerkrachten zich met elkaar ver-Enigen, 
wordt wel de geestelijke conceptie, de goddelijke kus, het 
heilige huwelijk of de geestelijke oersprong van nieuw 
leven genoemd. Op dat heilige (lees: heel- of éénmakende)  
moment, ontstaat binnen het Oerveld Wu-Ji een unieke 
geestkiem als beginsel van een nieuwe individuele vorm van 
leven. Het Oerveld bevat namelijk de energieformule van elk 
denkbare levensvorm. En zo krijgt elke geestkiem die binnen 
dat veld ontstaat, een unieke energieformule mee. Deze 
minuscule geestkiem wordt in andere wijsheidstradities ook 
wel wezenskern, levensatoom, monade, goddelijke vonk van 
licht of prille ziel genoemd. Zo ontstaat 'Iets uit Niets', en de 
Chinezen zeggen dat op deze wijze Tai-Ji (de Schepping) uit 
Wu-Ji (het Oerveld) tot leven komt. 

Het individuele beginsel van elke levensvorm om ons heen, 
is dus ooit, tijdens zo'n geestelijke conceptie, ontstaan. En 
onder een vorm van leven moet dus alles worden verstaan wat 
spontaan verschijnt of tot leven komt. Het betreft hier dus 
niet alleen een plant, een dier of een mens, maar ook een cel 
in mijn lichaam, een atoom, een relatie, een organisatie,  een 
cultuur, de aarde, het zonnestelsel, het melkwegstelsel en in 
bepaalde mate zelfs ook een conversatie, een verhaal, het idee 
voor een reis die ik ga maken of voor een opleiding die ik ga 
volgen. 
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"In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
De aarde was nog woest en doods, 
en duisternis lag over de oervloed, 

maar Gods geest zweefde over het water."

Genesis 1:1-2

"Vooraleer God hemel en aarde schiep deed Hij niets."

Augustinus (theoloog, filosoof 354 - 430 n. Chr.)



Het begin van een levensvorm ligt dus niet bij de fysieke 
conceptie, dus het moment waarop iets in de fysieke wereld 
zichtbaar wordt, zoals wij meestal aannemen. Het echte begin 
ligt veel eerder, namelijk bij de geestelijke conceptie, dus 
het moment waarop de geestkiem uit het vormeloze Oerveld 
verschijnt en de onzichtbare spirituele- of energiewereld 
betreedt. Vanuit Wu-Ji of het Oerveld wordt dus de hele 
schepping 'bezield'.

TAO als de Natuurlijke Orde der Dingen

Binnen elke geestkiem zorgt de Yang-kracht voor een positieve 
lading (de intentie, de creatieve- of scheppingsimpuls die 
zich in een vorm wil uitdrukken) en de Yin-kracht voor een 
negatieve lading, en deze is gericht op voeding, inkering en 
heelmaking. En deze twee ladingen kunnen niet zonder 
elkaar bestaan en houden elkaar, vanaf het ontstaan van 
de geestkiem, in een dynamisch evenwicht. Dynamisch 
evenwicht wil hier zeggen dat elk van deze twee oerkrachten 
tijdelijk kan domineren, maar dat ze op hun hoogtepunt 
aangekomen, door de tegenpool worden 'teruggeroepen', 
denk aan de slinger van de klok. Zo komen ze steeds opnieuw 
weer uit elkaar voort. 

Zoals gezegd, staat in dit beeldverhaal de Scheppingsweg 
centraal. Dat proces vormt dus de bovenste helft van een 
bestaanscyclus (zie Beeld 4). Tijdens de Scheppingsweg 
is binnen de geestkiem of ziel de mannelijke Yang-kracht 
dominant werkzaam, want dit is de scheppingskracht. 
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Zoals gezegd, bevat deze Yang-kracht de scheppingsimpuls, 
geestkracht of intentiekracht, die de oude chinezen 'Yi' 
noemen. En deze is er verantwoordelijk voor, dat door zijn 
dans met de Yin-kracht, de vitaliteit of levensenergie 'Qi' in 
beweging wordt gebracht. En in het onzichtbare spirituele 
domein rijpt de geestkiem vervolgens tot een unieke 
energievorm of ziel. En dat komt doordat de intentie (als 
uniek concept) de levensenergie 'Qi' organiseert en stuurt 
in de richting van vorming van deze voorvorm of ziel. En via 
deze energievorm zal de geestkiem zich vervolgens, mede 
onder invloed van de vormende Yang-kracht, door 'Li' (fysieke 
kracht of spierkracht) uitdrukken in de fysieke wereld. En in 
deze zichtbare wereld zal de ziel zich volledig verwerkelijken 
en tot volle bloei komen. En met het bereiken van het 
hoogtepunt (zie Beeld 4, stadium 4), heeft de Scheppingsweg, 
die dus onder invloed stond van de mannelijke Yang-kracht, 
binnen deze bestaanscyclus zijn voorlopige eindpunt bereikt. 

De oude Chinezen vatten de schepping van een levensvorm 
als volgt samen: Vanuit het vormeloze Wu-Ji, komt langs de 
weg van de drie krachten Yi - Qi - Li de veelvormige schepping 
Tai-Ji tot volle bloei. 

Maar met het bereiken van het fysieke hoogtepunt, is de 
levenscyclus is nog niet tot zijn einde gekomen. Want tijdens 
de zogenaamde Verwerkingsweg of Bewustwordingsweg 
die dan volgt, wordt de oorspronkelijke dynamische balans 
herstelt. 
Vanaf dit keerpunt (stadium 4) laat namelijk de Yin-kracht 
zich dominant gelden. De ervaringen die de ziel tijdens de 
neergaande Scheppingsweg in de aardse buitenwereld heeft 
opgedaan, worden tijdens de Verwerkingsweg onder invloed 
van de Yin-kracht getransformeerd tot geestelijk inzicht of 
bewustzijnslicht.
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Over Schepping:

"Tao veroorzaakte het Ene;
het Ene veroorzaakte de Twee;

de Twee veroorzaakten de Drie;
de Drie veroorzaakten de tienduizend dingen.

Alle dingen dragen yin op de rug en yang in de armen
en aan het levende evenwicht van deze twee ontlenen ze hun kracht."

Lao Tse, Chinese natuurfilosoof 604 - 507 v. Chr. (uit Tao Te Tjing, vers 42)



De geestkiem als beginsel van nieuw leven, die tijdens de 
geestelijke conceptie is ontstaan, rijpt in de geestelijke 
binnenwereld tot ziel die de energievorm van een torus 
aanneemt. Deze torus als elektromagnetisch veld blijft bestaan 
en zich evolueren, zolang de twee verenigde en tegengestelde 
oerkrachten Yang (electrische kracht) en Yin (magnetische 
kracht) elkaar in een dynamisch evenwicht houden. Deze 
unieke energievorm of dit stabiele energetisch systeem, houdt 
zichzelf als levende heelheid in stand en heeft dus, vanuit de 
scheppingskracht Yang, een natuurlijke neiging om zichzelf 
steeds verder uit te drukken in steeds gedetailleerdere en 
complexere vormen. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de 
steeds ingewikkelder wordende wereld waarin wij leven, die 
in deze fase van zijn ontwikkeling door de Yang-kracht wordt 

gedomineerd.

Beeld 10: DE GEESTELIJKE OERVORM: Vanuit 
de geestelijke conceptie of Oersprong ontstaat dus de 
geestkiem als minuscuul energieveld. Hoewel de geestkiem 
vanuit het Oerveld een unieke energieformule mee krijgt, 
is de grondvorm van de energiestructuur die zich vanuit 
de geestkiem ontwikkelt, voor elke levensvorm hetzelfde. 
Vergelijk dit met de zeven miljard unieke mensen op aarde, 
die weliswaar allemaal verschillend zijn, maar toch dezelfde 
fysieke grondvorm hebben dus van hoofd, romp en vier 
ledematen. Dit unieke energieveld van de levensvorm heeft 
steeds de onzichtbare vorm van een 'torus' als Oervorm. 
En die energievorm is opgebouwd uit twee tegengestelde 
energiespiralen (vortexen) en hun wisselwerking vanuit 
het nulpunt. Elke vorm van leven in onszelf (atoom, cel, 
orgaan, systeem) en om ons heen, bestaat namelijk bij de 
gratie van de dynamische balans tussen de mannelijke, 
naar buiten gerichte, differentiërende scheppingskracht 
Yang, en de vrouwelijke, naar binnen gerichte, 
integrerende en verbindende Yin-kracht. Samen vormen de 
Yang-energiespiraal en de Yin-energiespiraal een stabiele 
levende heelheid, die dus de onzichtbare energievorm heeft 
van een torus, en die in de kwantumfysica een 'soliton' wordt 
genoemd. 
Zoals eerder gezegd, noemden de oude Chinezen zo'n 
scheppingsheelheid Tai-Ji, dus bestaande uit de drie-eenheid 
van Yin, Yang en hun dynamische relatie vanuit het nulpunt. 
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3. 
Stadium 1: 
Rijping van de Geestkiem tot Ziel

"De ziel zou altijd op een kier moeten staan,
Klaar om een extatische ervaring te verwelkomen."

Emily Dickinson

Beeld 11: OERVORM WORDT SOMS ZICHTBAAR: 
We komen de afdruk van de torus als onzichtbare vorm 
van een energiesysteem nog veel tegen in allerlei zichtbare 
natuurlijke vormen, waarin de torus als energievorm of 
ziel zich uitdrukt. Bijvoorbeeld in de doorsnede van een 
sinaasappel of een appel,

 

Beeld 12:  .... maar ook in de vorm van een plant of boom,
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Beeld 13: .... of in de vorm van een eikel,

Beeld 14: .... maar ook in de vorm van een ei.

"Mijn diepgevoelde eerbied voor de schepping wordt steeds groter,
wanneer ik het wonder van een zonsondergang 

of de schoonheid van de maan in de nachtelijke hemel aanschouw."

Mahatma Gandhi



Beeld 17:  .... en in de schoonheid van de vloeiende beweging 
van een school sardienes,

Beeld 18:  .... en in de dans van een zwerm spreeuwen,
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Beeld 15:  De torus is dus opgebouwd uit een Yin-kracht en 
een Yang-kracht, als twee tegengestelde energiespiralen. In 
de dynamische structuur van een tornado is de dynamische 
werking van de vortex duidelijk zichtbaar.....,

Beeld 16:  .... en ook in een waterkolk,

"All creation reveals the glory of God."

Citaat uit de christelijke traditie

Beeld 19:  Maar de torus is vaak nog duidelijker te 
herkennen in de energievorm van een elektromagnetisch 
veld, bijvoorbeeld in het energieveld om een tornadoschijf,
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Beeld 20:  .... of in de vorm van het elektromagnetische veld 
rondom de aarde, maar rondom een plant of boom.

"Creation is the canvas on which God has painted His Character."

Citaat uit de christelijke traditie

Beeld 21: De energie stroomt uit de magnetische Noordpool, naar buiten gericht en differentiërend 
(Yang), en wordt door de magnetische Zuidpool, naar binnen gericht en integrerend (Yin), weer naar 
binnen getrokken. (Let op: De magnetische Zuidpool bevindt zich op de geografische Noordpool!)
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Beeld 22: Ook het elektromagnetische veld rondom een 
mens (aura) heeft de vorm van een torus. En zoals elke torus 
een ingang en een uitgang heeft, heeft dit zich ook in de 
fysieke gestalte uitgedrukt als mond en kont.

Beeld 23: Dus ook ik ben gevormd op basis van hetzelfde 
energetische basispatroon dat aan alles ten grondslag ligt, 
namelijk de torus. En dat energetische veld vormt nog steeds, 
ook nu ik in een lichaam woon, het onzichtbare spirituele 
wezensdeel van mijn menszijn.

"God is in de wereld inbegrepen. 
Hij is de ziel van de wereld. 

Hij is de schepper van de wereld 
en de vader van alles. 

Ja, de ganse aarde en de ganse hemel 
vormen het goddelijke zijn; 

God woont zelfs in de riolen, 
in de spoelwormen en de misdadigers. 

God is nergens niet!
De wereld is dus een organisch geheel, 

een alomvattend, met rede begiftigd 
levend wezen, 

en de goddelijke rede 
doordringt ieder deel van de wereld."

Epicurus 
(Grieks filosoof 341 - 270 v. Chr.)
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Beeld 24 en 25: DE DUBBELE TORUS VAN EEN MENSELIJKE ONTMOETING: 
En in de ontmoeting met mensen of andere levende wezens, zullen onze energiesystemen elkaar raken en 'harmonisch met elkaar 
gaan resoneren' op de gebieden waarop onze energieën een zelfde frequentie hebben ('in fase' zijn), of juist 'dissoneren' daar waar 
onze energieën niet hetzelfde trillingsgetal hebben en elkaar dus dempen of zelfs tegenwerken. En als je voldoende wakker bent, 
kun je dat voelen, door te luisteren naar de stem van je hart als het neutrale bewustzijnscentrum van je energiesysteem. Mijn hart 
is het 'nulpunt' van mijn torus-vormige energieveld. En naarmate ik en mijn partner, op basis van langdurige en indringende 
'harmonische resonantie' (wat we in het dagelijkse leven 'liefde' noemen), evolueren tot een spirituele twee-eenheid, smelten onze 
energiesystemen steeds meer samen en vormen zo een hogere energetische Yin/Yang-eenheid. En deze kan worden voorgesteld 
als een dubbele torus, waarin de energiestromen in elkaar verweven zijn. Beeld 34 gaat over de extase binnen een liefdesrelatie.
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"A Torus is the form of flowing energy dynamics at every scale of existence. 
The 3-D structure of the torus is the vector equilibrium; 

It’s the blueprint by which nature forms energy into matter.
We can observe it everywhere; in atoms, cells, seeds, flowers, trees, animals, humans, 

hurricanes, planets, galaxies and even the cosmos as a whole."

Dave Andrews (we-can.be)
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Beeld 26: Verder is de torus ook het grondpatroon voor ons 
zonnestelsel,

Beeld 28: Ook ons melkwegstelsel als schijf met rond 
draaiende armen, die honderden miljarden sterren omvat, 
heeft een centrum of nulpunt, met daaruit stromende energie, 
en een bolvormig veld dat 'halo' wordt genoemd. 

Beeld 27: .... en we zien de torus in de wervelingen en 
spiralen van een sterrenstelsel zoals onze Melkweg.

Beeld 29: Ook binnen de Melkweg als immens levend 
systeem, bewegen sterren vanuit het nulpunt via het witte 
gat naar buiten, dan naar de rand, vervolgens door de halo 
omhoog, dan door het centrum via de vortex (draaikolk) 
weer omlaag getrokken, het zwarte gat in, richting nulpunt. 
En vanuit dat nulpunt begint de cirkelgang opnieuw.
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Beeld 32: Elke levensvorm om ons heen is dus gebaseerd 
op de grondvorm van de torus als energieveld of 
elektromagnetisch veld. Als je kijkt naar onze aarde, ingebed 
in ons zonnestelsel, ingebed in het melkwegstelsel, ingebed 
in een cluster van sterren, ingebed in een supercluster, 
ingebed in het oneindige universum, dan zie je torussen 
binnen torussen binnen torussen enz.. Dit patroon van in 
elkaar verweven torussen herhaalt zich dus op elk niveau, 
niet alleen naar steeds grotere schalen, maar ook in steeds 
kleinere heelheden, tot aan het atoom als kleinste heelheid. 
Dit kunnen we ons het beste voorstellen als een 'fractal' 
waarin een patroon zich ook eindeloos, op elke kleinere en 
grotere schaal,  herhaalt. (Zie voorbeelden van een fractal in 
Beeld 65, 66 en 67.)

Beeld 30: Iets vergelijkbaars gebeurt in de atmosfeer van 
de aarde. Het weer komt van de Noordpool naar de evenaar 
en keert daar om en stroomt weer terug naar de Noordpool. 
Hetzelfde geldt voor de weerstroming vanuit de Zuidpool.

Beeld 31: Niet alleen de externe dynamiek van de zon (zie 
Beeld 26), maar ook de innerlijke dynamiek van de zon volgt 
een vergelijkbaar patroon.
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Beeld 33: De torus is dus niet alleen het grondpatroon van 
de grote structuren, maar is ook te vinden in de minuscule 
structuur van een atoom.

"Alles ontstaat uit de Ene Oerbron ofwel uit het Nulpuntsveld, 
en volgt dan het eigen pad van mogelijkheden, 

dat reeds als holografisch energiebeeld 
in de geestkiem of ziel is vastgelegd."

De Oude Cheng

Beeld 34: Wanneer twee geliefde in de liefdesdaad de 
extase beleven, zullen hun energievelden als een spirituele 
twee-eenheid in één torus samenvloeien. Zie het verschil met 
de ontmoeting tussen twee mensen in Beeld 24 en 25.



Tussentijdse samenvatting
Neem nu even de tijd om de dynamiek binnen de afbeelding 
van de kleurige torus hieronder en binnen de grafische 
voorstelling van de torus op de volgende pagina, op je te laten 
inwerken. Probeer de samenvatting die nu volgt, te herkennen 
in deze levendige dynamiek van de torus als elektromagnetisch 
veld rondom een kern.

Hiervoor hebben we gezien hoe een geestkiem als het 
energetische beginsel van elke nieuwe levensvorm, tijdens de 
geestelijke conceptie uit het Oerveld of Nulpuntsveld ontstaat. 
En dit vindt plaats wanneer een Yin-kracht en een Yang-kracht 
zich op energieniveau met elkaar verenigen en in hun centrum 
een bewustzijnsstraal of Godsvonk uit het Oerveld meenemen. 
Vanaf dat moment van ontstaan van de geestkiem, treden de 
twee oerkrachten met elkaar in wisselwerking en genereren 
zo samen rond het centrum een elektromagnetisch veld in de 
vorm van een torus. 

Verder werd getoond dat deze geestkiem, wezenkern 
of levensatoom als beginsel van nieuw leven, binnen de 
onzichtbare geestelijke energiewereld rijpt en uitgroeit tot een 
energievorm of ziel.

De torus, als energetisch grondpatroon van elke levensvorm, 
is dus opgebouwd uit twee tegengestelde energiespiralen of 
draaikolken (vortexen), die samen met dat derde element, het 
bewustzijnscentrum in het neutrale nulpunt, een drie-eenheid 
vormen. Ook zagen we dat beide spiralen vanuit dit nulpunt 
binnen de drie-eenheid, in een dynamische balans worden 
gehouden. Op energieniveau wordt het cyclische proces in de 
torus dus veroorzaakt door de twee tegengestelde, maar elkaar 
aanvullende bewegingen van Yang en Yin, die afwisselend 
respectievelijk van het nulpunt af (centrifugaal) en naar het 
nulpunt toe stromen (centripetaal). 

Zoals gezegd, kan dit spel gezien worden als een levende 
dans tussen de differentiërende beweging van de scheppende 
mannelijke Yang-kracht en de integrerende beweging van 
de vrouwelijke Yin-kracht, die samen op energieniveau de 
onzichtbare stromende dimensie van elke levende eenheid 
vormen, van atoom tot sterrenstelsel. 

Deze pulserende beweging tussen Yang en Yin binnen de 
torus, genereert dus levensenergie. En deze levensenergie 
wordt door de Chinezen 'Chi', de Japanners 'Ki', de Indiers 
'Prana', de Moslims 'Baraka', de Joden 'Ruach' en door de 
Grieken 'Pneuma' genoemd. De sjamanen op Hawaii spreken 
over 'Mana'. 
En zoals eerder gezegd, wordt deze pulserende beweging van 
de levensenergieën, die zich door het hele universum overal 
toont, ook wel de levensadem of de kosmische ademhaling 
genoemd. 
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Beeld 35: De complete torus, bestaande uit de energetische dans tussen de 
geestelijke Yang-spiraal (blauw) en de aardse Yin-spiraal (rood), die als heelheid 
vanuit het nulpunt, kern of hart in een dynamische balans worden gehouden.

En elke levende eenheid binnen het onzichtbare energieniveau, 
die in het centrum van de torus een zelfregulerend vermogen 
in zich draagt, wordt ook wel een holon genoemd. En het 
onbegrensde heelal is dus gevuld met oneindig veel uiterst 
kleine en immens grote holonen die samen de onzichtbare en 
zichtbare schepping vormen. 

Als we het leven niet slechts willen begrijpen vanuit de 
samenstellende delen, zoals de traditionele wetenschap dat 
doet, maar ook vanuit levende heelheden, dus hiërarchisch 
georganiseerde holonen en de samenhangen daartussen, dan 
spreken we over een holistische benadering van het leven. 

Het nulpunt of hart van elke levensvorm, van uiterst klein tot 
immens groot, staat in open verbinding met het oneindige en 
neutrale Nulpuntsveld of Oerveld waaruit elke levensvorm 
ooit is ontstaan. En zoals eerder gezegd, worden vanuit dit 
nulpunt binnen elk energiesysteem, de naar binnen gerichte 
Yin-spiraal en de naar buiten gerichte Yang-spiraal in een 
dynamische balans gehouden. En door dit dynamische 
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Beeld 36: De twee tegengesteld gerichte energie spiralen 
Yin en Yang (vortexen) als basis van de torus, worden door 
het nulpunt verbonden en in balans gehouden, en zo tot een 
dynamische heelheid gemaakt.

Beeld 37: De 'anatomie' van de torus als energetisch grondpatroon van elke 
levensvorm, met een instroomzijde (magnetische Zuidpool) en een uitstroomzijde 
(magnetische Noordpool). In het midden van de torus vindt steeds een omkering 
van energie plaats. Dit geldt zowel voor het nulpunt (binnenste midden), als 
voor het hoogtepunt op de zogenaamde 'levensevenaar' (buitenste midden). Deze 
omkeringen zijn resp. vergelijkbaar met de winterzonnewende op 21 december 
(nulpunt binnen) en de zomerzonnewende op 21 juni (hoogtepunt buiten).

evenwicht ontstaat een levende stabiele heelheid, die dus 
steeds bestaat uit de drie genoemde elementen, namelijk 
uit de twee tegengestelde vortexen en het nulpunt als het 
regulerende centrum of hart tussen de twee spiralen. 

Zoals gezegd, wordt vanuit het neutrale nulpunt of hart, als 
het bewustzijnscentrum binnen elk energiesysteem, zowel 
balans als disbalans 'aangevoeld'. En door een natuurlijke 
respons vanuit dit neutrale punt in het hart, wordt spontaan 
en op een natuurlijke wijze actie ondernomen, wanneer dat 
voor het herstel van het dynamische evenwicht binnen de 
heelheid nodig is. 

Zo blijft het energiesysteem in een dynamische balans. Je zou 
dus kunnen zeggen dat elke energetische heelheid of holon in 
de vorm van een torus, een bepaalde graad van bewustzijn in 
zijn nulpunt of het neutrale centrum bezit. Dus van de kleinste 
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cel in mijn lichaam tot het grootste sterrenstelsel, bezit zo'n 
nulpunt als centrum van bewustzijn. En zo is alles binnen het 
universum, door de Wet van Dynamisch Evenwicht, vanuit 
het nulpunt constant gericht op balans, evenwicht en dus 
harmonie.

In de Scheppingsweg doortrekt de geestkiem of ziel, in een 
neergaande weg, een spectrum van energielagen of dimensies. 
Van de frequentieloze bewustzijnsenergie in het Oerveld 
waaruit de geestkiem voortkwam, tot de aardse of fysieke 
dimensie met de laagste vibratie, dus de grootste dichtheid. 

De bewustzijnsenergie in het Oerveld wordt in veel tradities het 
Witte Licht of ook wel God genoemd. En uit dat onbegrensde 
veld van het Witte Licht komt dus de gelaagde schepping, in 
zijn onzichtbare en zichtbare gedaante, voort. 

Deze gelaagde schepping als energiespectrum, waar de ziel 

in zijn afdaling doorheen trekt, kan worden gezien als een 
breking van dat Witte Licht van de Oerbron, in de 7 kleuren 
van de regenboog. 
Deze 7 energiedichtheden of frequentieniveaus van de gelaagde 
schepping, worden ook wel sferen, ervaringsdimensies, rijken 
of werelden genoemd. 

Elke ervaringsdimensie heeft zijn eigen frequentie en 
vertegenwoordigt een overeenkomstige bewustzijnsgraad. 
Op dit moment leeft het overgrote deel van de mensheid op 
de 3e trede van de trap met 7 bewustzijnstreden. En deze 3e 
trede wordt het egobewustzijn genoemd, en dat bewustzijn 
is binnen het energieveld van de mens gevestigd in het 3e of 
zonnevlechtchakra. En voor de mensenziel die vanuit deze 3e 
bewustzijnstrede leeft, is binnen de gelaagde schepping de 
3e ervaringsdimensie ontsloten. Dus deze mens is door zijn 
trillingsgetal afgestemd op de sfeer van dualiteit, spanning, 
conflict en lijden. En dat is de sfeer of ervaringsdimensie 
waarin het leven van de meeste mensen zich nu afspeelt.

De Nieuwe Tijd waar op dit moment veel over wordt 
gesproken, houdt in, dat de frequentie van het bewustzijn 
van de mens zich zal gaan verhogen naar de trilling van de 4e 
bewustzijnstrede. Dit is de frequentie van het hartbewustzijn 
of eenheidsbewustzijn dat in het hartchakra gevestigd is.

En voor de mens die vanuit deze hogere frequentie leeft, 
dus niet langer vanuit zijn ego maar vanuit zijn hart leeft, 
wordt de 4e ervaringsdimensie ontsloten. Voor de mens die 
in deze hogere ervaringsdimensie is ontwaakt, zal het leven 
moeitelozer en veel harmonischer worden dan voorheen. Want 
deze mens, in wiens hart het eenheidsbewustzijn tot ontwaken 
is gekomen, is er diep van doordrongen dat al het leven één 
is. Hij is vertrouwd geraakt met de holistische benadering 

Beeld 38: Breking van wit licht in 7 stralen, als metafoor voor het scheppings- 
proces: Het frequentieloze of neutrale Goddelijke Bewustzijnslicht uit de Oerbron 
(ook wel het Witte Licht genoemd) breekt in 7 'lagere' kleuren licht (violet, indigo, 
blauw, groen, geel, oranje en rood, in afnemende frequentie, dus toenemende 
dichtheid). Op overeenkomstige wijze zijn de 7 sferen of ervaringsdimensies 
ontstaan uit het Witte Licht ofwel uit het Universele Bewustzijns-licht van de 
Scheppingsbron of Oerbron die ook wel God wordt genoemd. 

35

van elke levenssituatie. En door dit hogere inzicht zal zijn 
denken, spreken en handelen harmonisch zijn afgestemd op 
de natuurlijke dynamiek van het leven als heelheid. 

En met dit thema over bewustzijnsgroei zijn we een stukje 
over de grens gegaan van dit beeldverhaal, omdat dit verhaal 
zich beperkt tot de Scheppingsweg.

Verruiming van het bewustzijn hoort namelijk niet meer 
tot de Scheppingsweg, maar tot de Ontwakingsweg die 
op de Scheppingsweg volgt. Daarin doortrekt de ziel, na 
zijn omkering op het meest manifeste ofwel aardse niveau, 
opnieuw de 7 dimensies, maar nu in een opgaande terugweg. 
Zoals gezegd, wordt deze Ontwakingsweg ook wel de 
Verwerkings-, Bewustwordings- of Ascensieweg genoemd.
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De meeste wijsheidstradities stellen het universum voor als 
een drie-eenheid. Allereerst is er het Oerveld waarbinnen alles 
ontstaat, zoals we in het begin van dit beeldverhaal hebben 
besproken. En vanuit de Oerstaat, dus vanuit het lege en 
vormeloze Oerveld, ontstonden grofweg twee domeinen, die 
zich onderscheiden door hun verschil in energiedichtheid of 

frequentie en daardoor elkaar doordringen. 

Eerst is er het onzichtbare Spirituele - of Energiedomein, dat 
als thuisbasis kan worden gezien van de Yang-kracht en van 
de onzichtbare energievormen met een hogere frequentie. 
Vervolgens is er het, ons zo bekende, zichtbare Fysieke 
domein, waarin alles zijn materiële vorm krijgt en dat de 
thuisbasis is van de Yin-kracht. Verwijzend naar deze twee 
domeinen, wordt binnen veel wijsheidstradities gesproken 
over Hemel en Aarde.

In het vorige hoofdstuk hebben we besproken dat elke 
levensvorm om ons heen, ooit binnen het Oerveld of 
Nulpuntveld is ontstaan, toen een Yin-golfje en een Yang-golfje 
zich spontaan met elkaar ver-enigden. Daardoor ontstond een 
unieke geestkiem als beginsel van nieuw individueel leven. En 
rond die geestkiem werd door de twee oerkrachten een veld 
gegenereerd van levensenergieën in de vorm van een torus.

Vanaf het moment van zijn ontstaan, heeft elke geestkiem of ziel 
van binnenuit de natuurlijk neiging om, voortgedreven door 
de scheppende Yang-kracht, zich steeds verder uit te drukken 
in steeds complexere vormen. Dit is de Scheppingsweg die 
wordt aangegeven in de bovenste helft van de cirkel in Beeld 2. 
Binnen de Scheppingsweg rijpt de geestkiem eerst binnen het 
Spirituele Domein tot een onzichtbare energievorm of ziel, 
als een soort ijle voorvorm of blauwdruk, die dus steeds het 
grondpatroon van een torus heeft. 

En als de tijd daar rijp voor is, betreedt de tot energievorm  of 
ziel uitgegroeide geestkiem, in de top van de torus (stadium 
2 in Beeld 5), de fysieke- of buitenwereld. Bij de fysieke 
conceptie smelt de geestkiem samen met de fysieke kiem en 
daarop volgt spoedig de geboorte in de fysieke wereld. 

4. 
Stadium 2: 
Fysieke Geboorte; De Ziel drukt 
zich uit in een Fysieke Vorm
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Beeld 39, 40 en 41: DE FYSIEKE GEBOORTE: Het moment dat de energievorm of ziel zich als onzichtbare voorvorm transformeert naar een 
waarneembare vorm in onze fysieke wereld (informatie in-formatie, ofwel geest in vorm). De fysieke geboorte van een plant, een dier en een mens, 

Beeld 42, 43 en 44: ..... maar ook de geboorte van een relatie, van een ster of van een sneeuwvlok

"De geboorte waarover ik spreek is niet de geboorte van het vlees. 
Tenzij een mens geboren wordt uit water en de heilige adem, 
kan hij het koninkrijk van de Eén-Heilige niet binnengaan. 

Dat wat geboren wordt uit vlees is kind van de mensen. 
Dat wat geboren wordt uit de heilige adem is kind van God." 

Het Aquarius Evangelie 75 : 10-13
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Vanaf het moment van zijn geestelijke geboorte, drukt de 
geestkiem, die is gerijpt tot een energetische voorvorm, zich 
overeenkomstig deze energetische blauwdruk, verder uit als 
zichtbare vorm in de fysieke wereld. En dat natuurlijke proces 
van vormgeving gebeurt niet chaotisch, maar verloopt op een 
natuurlijke wijze heel gestructureerd.

Aan elke materiële vorm die zich in de zichtbare natuur 
manifesteert, ligt namelijk een Heilige Geometrie met zijn 7 
Kosmische Levenswetten ten grondslag. En die toont zich in 
de vorm van een torus met de twee spiralen als energetisch 
systeem. 
De natuur volgt in het scheppingsproces naar een materiële 
vorm, altijd de weg van de minste weerstand. Zoals we eerder 
bespraken, is de torus opgebouwd uit twee tegengestelde 
spiralen, namelijk de naar buiten gerichte scheppingsspiraal 
vanit de Yang-kracht, die zich vanuit het nulpunt uitrolt, 
gevolgd door de naar binnen gerichte verheffingsspiraal van  
de Yin-kracht, die zich vanuit de veelheid van de fysieke 

schepping 'inkeert' en zich weer richt op éénwording. We 
hebben ons in dit beeldverhaal beperkt tot de Scheppingsweg, 
en daarover is gezegd dat in dit proces de werking van de zich 
uitdrukkende Yang-spiraal dominant is. In dit stadium waarin 
de fysieke vormgeving centraal staat, speelt de zogenaamde 
'kleine Yin' een belangrijke structurerende rol.  

In het scheppingsproces volgt de energetische natuur 
de zogenaamde Fibonacci-reeks, omdat deze reeks op 
mysterieuze wijze de weg aangeeft van de minste weerstand. 
De Fibonacci-reeks is een bijzondere reeks getallen, waarbij 
elk volgend getal wordt gevormd, door de twee voorgaande 
getallen bij elkaar op te tellen, dus 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 
55, 89, 144 enz..
Deze reeks bevat een geheimzinnige sleutel voor het 
doorgronden van het scheppingsproces. De verhouding tussen 
twee elkaar opvolgende getallen binnen deze reeks, wordt in 
de wiskunde 'Phi' genoemd. Phi staat voor de verhouding 
1 staat tot 1,618... en deze verhouding staat bekend als de 
Gulden Snede. Tijdens de Scheppingsweg wordt door deze 
mysterieuze verhouding, tussen de naar buiten gerichte 
Yang-kracht en de naar binnen gerichte Yin-kracht, voldaan 
aan de Wet van Dynamisch Evenwicht. En zo vormen ze 
samen op energieniveau de scheppingsspiraal. Het is dus 
deze spiraalvormige beweging die de natuur op oneindig veel 
manieren volgt bij de schepping van alle organisch ontstane 
vormen om ons heen, 

Het lijkt zo te zijn, dat alleen golfinterferenties die de Gulden 
Snede-verhouding bezitten, in staat zijn om zichzelf in stand te 
houden, zich te nestelen en zichzelf te organiseren, waardoor 
ze uiteindelijk een stabiele vorm aannemen. Niet harmonische 
golfinterferenties zijn niet stabiel maar dempen of vernietigen 
elkaar, waardoor de levensvorm geen duurzaamheid heeft. 

5. 
Stadium 3 en 4: 
Rijping van de Fysieke Vorm en 
het bereiken van het Hoogtepunt

een groot gevaar lopen om uiteindelijk uiteen te vallen, 
omdat niet of onvoldoende wordt voldaan aan de Wet van 
Dynamisch Evenwicht.
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Zo wordt een stabiele relatie tussen twee mensen gekenmerkt 
door twee energiesystemen die in hun interactie de verhouding 
van de Gulden Snede benaderen. Terwijl niet stabiele relaties 

Beeld 45 en 46: DE GULDEN SNEDE-VERHOUDING: De Gulden Snede-spiralen volgen de verhouding van de Fibonacci-reeks. 
Naast stromingsvormen van energie, zijn de spiralen ook informatiedragers. Ze dragen namelijk de informatie in zich, over hoe de 
levensvorm zich zal gaan manifesteren. Deze verhouding van de Gulden Snede ligt verborgen in oneindig veel natuurlijk vormen 
om ons heen en wordt soms duidelijk zichtbaar, zoals in schelpen en slakkenhuizen (hier in de Nautilusschelp), maar ook in bloemen, 
varens, de rangschikking van blaadjes rond een stengel, de horens van bijvoorbeeld een ram, de strengen van ons DNA, en in nog 
veel meer natuurlijke vormen. Vandaar dat deze Gulden Snede-verhouding wel De vingerafdruk van God wordt genoemd.

Beeld 47, 48 en 49: Kijk ook naar de spiralen van onze Melkweg en andere sterrenstelsels, ook hierin is vaak de verhouding van 
de Gulden Snede terug te vinden. En zie hetzelfde dynamische patroon in het groeiwijze van de varen, van de cactus en van nog 
heel veel andere organische vormen. 



40

Beeld 50, 51 en 52: De mens heeft de verhouding van de Gulden Snede ook veelvuldig toegepast in de architectuur, beeldende kunst en muziek, 
als poging om de ultieme schoonheid uit de natuur de benaderen. Ook Pieter Mondriaan gebruikte bewust of onbewust in zijn werken de Gulden 
Snede-verhouding. En zelfs in de Mona Lisa van Leonardo Da Vinci is deze Gouden Ratio toegepast. Ook in de muziekkunst is de Gulden Snede 
aanwijsbaar. Dit geldt met name voor klaviercomposities van Johann Sebastian Bach. En in onze tijd gebruiken fotografen nog regelmatig de 
Gulden Snede-verhouding bij het maken van hun composities.

Beeld 53, 54 en 55: Ook de twee spiralen (vortexen) van de torus, volgen in hun respectievelijke uitdrukking (Yang) en inkering (Yin), de 
natuurlijke verhouding van de Gulden Snede. Binnen het scheppingsproces volgt de levensenergie op een natuurlijke wijze de 'Weg van de minste 
weerstand' en komt zo in zijn spiralerende beweging tot de verhouding van de Gulden Snede, die ook wel de Golden Ratio wordt genoemd.

"There is geometry in the humming of the strings, there is music in the spacing of the spheres."

Pythagoras  (Greek Mathematician ca, 572 - 500 v. Chr.)

neutrale nulpunt ontspruit, in een spiraalvormige beweging, 
elk nieuw leven. Ook dit principe, dat ook is gebaseerd op 
de Gulden Snede, is op veel plekken zichtbaar in de fysieke 
wereld die ons omringt. 
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Zoals gezegd, bestaat de torus uit twee tegengestelde spiralen  
van levensenergie (de naar buitengerichte Yang-spiraal en 
de naar binnen gerichte Yin-spiraal), met als derde element 
het neutrale nulpunt waarop deze twee spiraalenergieën 
elkaar kruisen en in evenwicht worden gehouden. Vanuit dat 

Beeld 59: Hetzelfde geldt voor de twee tegengestelde 
spiralen in de zaden in een zonnebloem. Ook hierin 
is duidelijk te zien dat de natuur in de fysieke 
vormgeving de Fibonacci-reeks volgde. Hierin gaan 
34 spiralen met de klok mee (Yang) en 21 tegen de 
klok in (Yin), maar bij de grote bloemen zijn dat vaak 
respectievelijk 55 Yang-spiralen en 34 Yinspiralen. 
Steeds dus volgens de verhoudingen van de 
Fibonacci-reeks. En ook hier groeit op elk kruispunt  
(nulpunt) van een mannelijke Yang-spiraal en een 
vrouwelijke Yin-spiraal  een zaadje. 

Beeld 56, 57 en 58: Kijk bijvoorbeeld naar een dennenappel, en zie de spiraalgewijze groei vanuit het nulpunt. Merk ook op 
dat het aantal tegengestelde spiralen steeds overeenkomt met de Fibonacci-reeks. Meestal zie je dat er 8 Yang-spiralen en 5 
tegengestelde Yin-spiralen zijn, maar ook vaak 13 en 8 spiralen. En op elk kruispunt van een mannelijke Yang-spiraal en een 
vrouwelijke Yin-spiraal, dat je ook weer als een neutrale nulpunt kunt beschouwen, groeit een zaadje als begin van nieuw leven.
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Beeld 60:  En zie ook het levendige spel op de 
weerkaart, met de tegengestelde spiralen van het met 
de klok mee draaiende Hogedrukgebied  (onder invloed 
van de naar buiten gerichte Yang-kracht) en het tegen 
de klok in draaiende Lagedrukgebied (onder invloed 
van de naar binnen gerichte Yin-kracht). In dit systeem 
wordt niet een directe twee-eenheid gevormd tussen een 
Yin-spiraal en een Yang-spiraal in de torusvorm, maar 
een levende constellatie van beide soorten spiralen. 
Maar ook binnen het grote systeeem van het weer 
houden deze twee krachten elkaar, als in een goddelijke 
dans, continu in een dynamisch evenwicht.

Beeld 61 en 62:  Ook de dynamiek binnen een tornado, een orkaan en andere stormsystemen schikt zich naar Fibonacci-spiraal en 
tonen zich daardoor in het universele grondpatroon van de torus.

"The golden ratio is a reminder of the relatedness of the created world 
to the perfection of its source and of its potential future evolution." 

Robert Lawlor
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Beeld 63 en 64:  Ook bij deze bijzondere 
groene bloemkool is duidelijk te zien 
dat de tegengestelde spiraalvormen 
van de Yang-kracht en de Yin-kracht de 
Fibonacci-reeks volgen.

Maar in deze natuurlijke vorm van de bloemkool, is ook nog 
een ander principe te zien, dat de natuur volgt bij de vorm-
geving van fysieke structuren. Op elk niveau is namelijk een 
terugkerende 'zelfgelijkvormigheid' te zien. Als je er een stukje 
afsnijdt, heb je weer precies dezelfde vorm. Dat doet denk-
en aan het principe van Fractals (zie Beeld 65, 66 en 67) en 
van het hologram. (Als je de glasplaat waarin een hologram 
is afgedrukt, stuk maakt, dan is in elke scherf weer de hele 
afbeelding van het hologram te zien.)

Dit zich herhalende grondpatroon binnen het universum 
is een gevolg van de werking van de Wet van de Analogie, 
ook wel de Wet van de Overeenstemming genoemd. Oude 
wijsheidstradities gebruikten daarvoor de uitspraak 'Zo boven 
zo onder en zo onder zo boven'. Ook het grondpatroon van de 
torus, dat zich dus op elk scheppingsniveau herhaalt, is een 
uitdrukking van deze Universele Wet. 
(Zie de bijlage voor een samenvatting van de 7 Kosmische 
Levenswetten.)

"De hele natuur begint ons nu haar geheimen toe te fluisteren door middel van haar geluiden en vormen. 
Geluiden en vormen die voorheen onbegrijpelijk waren voor onze ziel, 

worden nu de betekenisvolle taal van de natuur, die ons het levensmysterie willen openbaren."

Rudolf Steiner
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Beeld 65, 66 en 67:  De natuur volgt in haar vormgevingsproces het principe van de fractal. Dit principe komt er op neer dat hetzelfde scheppings- 
of ontwerpprincipe zich op elk niveau, dus van groot naar klein en andersom, op basis van de ‘Weg van de minste weerstand’ oneindig herhaalt. In 
allerlei natuurlijke vormen komen we het principe van de fractal tegen. Ook in stromende vormen, bijvoorbeeld in wervelingen van water of rook, 
is dat natuurlijke principe, dat de Wet van de Analogie wordt genoemd, prachtig te zien. Dit ontvouwen en invouwen volgens het principe van de 
'zelfgelijkvormigheid', geldt dus ook voor de spiraalvormen van de torus.

Beeld 68, 69 en 70:  De eerder afgebeelde Nautilusschelp, maar ook de zich ontrollende varen, is een voorbeeld van het ontvouwen of ontrollen 
volgens het principe van de zich herhalende 'zelfgelijkvormigheid'. Ook de geschiedenis van de aarde drukt zich uit in de vorm van een Geologische 
Tijd Spiraal.

"The world is the geologist’s great puzzle-box; 
he stands before it like the child to whom the separate pieces of his puzzle remain a mystery 

till he detects their mutual relation and sees where they fit,
 and then his fragments grow at once into a connected picture beneath his hand."

Louis Agassiz
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Beeld 71, 72, 73 en 74:  Ook in allerlei verhoudingen van het menselijk lichaam en van het gezicht is de Gulden Snede-verhouding (met Phi = 1,618 
als sleutel uit de Fibonacci-reeks) terug te vinden.

Wat is heilige geometrie?
Er is een regel in de film 'Dr. Vreemd', waar de Oude een arrogante en ongelovige Steven Strange vertelt dat we in een multiversum leven:

"Denk je dat je weet hoe de wereld werkt? Denk je dat dit materiële universum alles is wat er is? Wat is echt? Welke mysteries liggen buiten 
het bereik van uw zintuigen? Aan de basis van het bestaan   ontmoeten geest en materie elkaar. Gedachten vormen de realiteit. 

Dit universum is slechts een van een oneindig aantal. Werelden zonder einde. Wie bent u in dit enorme multiversum, mijnheer Strange?" 

Ancient One

Heilige geometrie is de basis waardoor het 'multiversum' - zoals de 'Ancient One' verwijst - tot stand komt. Heilige geometrie zijn de 
wiskundige formules die dienen als de basis of de springplank waarop en waardoor alles bestaat. Heilige geometrie is de plaats waar geest 

en materie, het spirituele en het fysieke, het manifeste en ongemanifesteerde, het gebondene en grenzeloze elkaar ontmoeten. 
Als je je de blauwdruk van een architect kunt voorstellen, kun je een momentopname maken van hoe dit een integraal onderdeel is van de 
heilige geometrie van het leven. Net zoals de blauwdruk de lay-out, plaatsing, afstand en meer van een gebouw informeert, zo informeert 

heilige geometrie ook de lay-out, plaatsing en afstand van de aarde, de dimensies en al hun inwoners. Heilige geometrie is overal te vinden, 
zelfs on je lichaam! De kern van alles is een wiskundige code die deze inspireert, beïnvloedt en informeert en hoe deze in de fysieke realiteit 

verschijnt. Kortom, heilige geometrie is het onderliggende en organiserende principe van de schepping.
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Beeld 75, 76 en 77:  Ook de twee tegengestelde spiralen van de torus komen we regelmatig in allerlei vormen tegen. Kijk bijvoorbeeld naar de 
natuurlijke spiraalpatronen in de lijnen op onze handen. Maar ook de structuur van ons DNA is een afspiegeling van deze twee spiralen. Verder 
bestaat de dubbele DNA-streng uit oneindig veel polariteiten, die steeds worden verbonden door een nulpunt, en deze nulpunten vormen samen 
de kern van de dubbele streng. Bedenk hoe het hart of de kern in de torus ook het neutrale nulpunt is tussen de twee spiralerende oerkrachten 
Yin en Yang. 

Beeld 78, 79 en 80:  In de Caduceus (of staf van Hermes), symbool van de medicus, staan ook twee in elkaar gedraaide slangen afgebeeld. 
Deze Caduceus verwijst naar de twee energiespiralen in ons lichaam, die ons als energetisch systeem (torus) verbinden met de energie uit de 
kosmos en de energie van de aarde. De chakra's of energieknooppunten liggen steeds op het kruispunt van de opgaande (Yin) en neergaande 
(Yang) energiespiraal.
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Beeld 81:  De Gulden Snede-spiraal die ten grondslag ligt aan alle natuurlijke scheppingen in de fysieke wereld, was ook in de 
oudheid bekend. Op een Sumerische (Irak) kleirol van 6000 jaar oud, zijn al twee in elkaar gedraaide slangen afgebeeld. Ook deze 
afbeelding had betrekking op het scheppingsproces, want het was het symbool van de Anunnaki scheppergod Enki. Ook andere 
scheppingsmythologieën praten over de kosmische slang, die gezien kan worden als de Gulden Snede-spiraal waarover we nu 
spreken. De Egyptische piramideteksten spreken over de kosmische slang 'Iru-To', die tevoorschijn kwam uit de oerwateren de 
Nun, om hieruit de fysieke wereld te scheppen.

"Het pad van bewustzijnsontwikkeling is ook geen rechte lijn, maar een zich eindeloos verruimende spiraal.
Je komt voortdurend terug op dingen waarvan je dacht dat ze echt waar waren, 

maar na verloop van tijd zie je weer diepere waarheden. 
En proces van inzichtverruiming blijft zich maar herhalen 

en creëert zo een steeds wijder wordende bewustwordingsspiraal"

De Oude Cheng



Samenvatting
De torus is de vorm die een energieveld rond een geestkiem 
aanneemt op elk niveau van het bestaan, van een atoom tot 
een melkwegstelsel, van grassprietje tot woudreus, van cel 
tot mens. Het universum schept dus vanuit het Oerveld of 
Nulpuntsveld continu torrussen als energetische heelheden, 
op oneindig veel niveaus en in oneindig veel unieke gedaanten, 
maar steeds volgens hetzelfde grondpatroon. Einstein zei het 
al: 'Het universum is een immense torusfabriek.'

En op elk niveau bestaat de torus uit de twee tegengestelde 
Oerkrachten, namelijk de negatief geladen en naar binnen 
gerichte Yin-kracht en de positief geladen en naar buiten 
gerichte Yang-kracht. Ze nemen de vorm aan van twee 
tegengestelde energie-spiralen of draaikolken (vortexen), 
die elkaar aanvullen en in een levende twee-eenheid in stand 
houden.

De ritmische beweging tussen de twee tegengestelde spiralen 
van de torus, waarop alle vormen van leven zijn gebaseerd, 
kun je beschouwen als de kosmische ademhaling van het 
heelal, die ook wel de Dans van God wordt genoemd. 

Deze polariteit van de vrouwelijke en mannelijke oerkracht, 
wordt dus vanuit het neutrale centrum (nulpunt) in een 
dynamisch evenwicht gehouden, waardoor een duurzame 
dynamische heelheid ontstaat. 

Elke verschijningsvorm om mij heen, van de kleinste 
zandkorrel tot het grootste melkwegstelsel, inclusief jij en 
ik als levende wezens, evolueerde uit het spel tussen Yin en 
Yang, binnen zo'n torus-vormig energetische systeem.

In veel zichtbare natuurlijke vormen is nog duidelijk te 
zien dat ze een afdruk zijn van een energiesysteem dat de 
grondvorm van een torus heeft, en de weg van de minste 
weerstand volgt via de mysterieuze Fibonacci-reeks en de 
daaruit voortvloeiende Gulden Snede-verhouding.

Als we dus het leven diepgaand willen begrijpen, dan 
moeten we het energetische grondpatroon van de torus, 
dat aan de hele schepping ten grondslag ligt, met ons hart 
invoelend doorgronden, en dat grondpatroon ofwel deze 
Heilige Geometrie, vanuit een Oordeelloos Gewaarzijn leren 
herkennen in ons dagelijkse leven.

De Gulden Snede-spiraal of kosmische slang, blijkt dan de 
sleutel te zijn, die ons vertelt hoe uit spiraalgolven van energie 
en informatie, materiële vormen tot stand komen.

Vanuit dat indringende begrip kunnen we inzicht krijgen in 
de diepe aard van de geboorte, groei, gezondheid, harmonie, 
geluk en schoonheid van het leven, zowel  in onszelf als in de 
wereld om ons heen. Maar het geeft ook inzicht in de ware 
aard van lijden, conflict, angst, verwarring, ziekte en dood, 
ook weer zowel met betrekking tot onszelf als tot de wereld 
om ons heen. De natuurlijke harmonie of balans kan namelijk 
omslaan in disharmonie, dat ziekten en lijden tot gevolg heeft.

Verder zullen we ontdekken dat de geboorte niet het begin is 
en de dood niet het einde.
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“There is no Birth or Death,
Only a Change of Worlds.”

Chief Seattle
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     Levensproces:

Deel 2.
    

De Torus als kompas om elk levensproces 
te doorgronden
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In Deel 1. zagen we hoe de geestkiem van elk nieuw leven, 
tijdens de geestelijke conceptie binnen het Oerveld ontstaat, 
wanneer de twee oerkrachten Yang en Yin zich met elkaar 
ver-enigen. Ook zagen we hoe deze geestkiem binnen 
het onzichtbare geestelijke domein rijpt tot een unieke 
energievorm of ziel in de vorm van een torus. En uiteindelijk 
werd getoond hoe de ziel zich in de zichtbare materiële  
wereld uitdrukt in een fysieke vorm en dat daarin vaak nog 
het grondpatroon van de torus zichtbaar is. 
In dit tweede deel van het beeldverhaal gaan we verder in 
op de innerlijke dynamiek, ofwel de 'anatomie' van de torus. 
Ook wordt getoond dat deze innerlijke dynamiek niet alleen 
zichtbaar is in uiterlijke levensvormen, zoals in Deel 1. 
duidelijk werd, maar ook in alle dagelijkse levensprocessen. 
Door het leren kennen en her-kennen van deze dynamiek 
van de torus in allerlei levensprocessen, groeit een diep 
inzicht in het leven. Zo wordt ondermeer duidelijk hoe 
binnen levensprocessen de wisselwerling verloopt tussen de 
materiële buitenwereld en de geestelijke binnenwereld. 
Om de 'anatomie' van de torus nog beter te kunnen 

doorgronden, is het nodig om De 7 Kosmische Levenswetten 
te kennen, die in mijn boek De Natuurlijke Orde der Dingen 
uitgebreid zijn beschreven en die in de bijlage van dit boek zijn 
samengevat. Deze universele wetten regeren op energieniveau 
namelijk al het leven binnen het universum. In de zevende wet, 
ofwel in de Wet van de Heilige Cirkel, komen de 7 universele 
wetten samen. De torus als grondpatroon van de schepping, 
ligt ten grondslag aan deze hoogste der 7 wetten. Daardoor 
kan de torus worden gezien als het kompas van de ontwaakte 
mensenziel, die de onzichtbare geestelijke dimensie van het 
bestaan heeft leren kennen. Aan de hand van de torus kan hij 
als Spiritueel Zelfmeester levensprocessen doorgronden en 
zich in zijn denken, spreken en handelen afstemmen op de 
verborgen dynamiek achter elk levensproces.

In Beeld 82 wordt nog een keer de algemene dynamiek van de 
torus weergegeven, zoals die eerder in Beeld 6 werd getoond. 
De dynamiek van elke concrete levensvorm die hierna wordt 
beschreven, is een vertaling van deze universele dynamiek met 
zijn zeven stadia, naar een specifiek proces in het dagelijkse 
leven. Maar eerst nog een opfrissertje:
Steeds start het proces van schepping dus vanuit het nulpunt 
(0), wanneer vanuit het Nulpuntsveld een geestkiem als 
nieuwe levensimpuls omhoog komt. Dat nulpunt als bron 
van elke creatie, wordt ook wel de Poort van Licht of de 
Moederschoot van de Schepping genoemd. Vanuit dat 
nulpunt vangt, onder invloed van de creatieve Yang-kracht 

1. 
Inleiding: 
De Torus als het kompas van de 
Spiritueel Zelfmeester

meer verinnerlijkt. Tot slot lost de manifestatie geheel op 
(6) en wordt innerlijk de bewustzijnsoogst van de voorbije 
levenscyclus opgemaakt (7). En tot slot bereikt de ziel weer het 
evenwicht en de rust van het neutrale nulpunt. En wanneer 
de levensenergie dan geheel is opgebrand, valt de geestkiem 
vanuit het nulpunt, weer terug in het Nulpuntsveld, het 
Oerveld (ofwel God), waarin eeuwige vrede en gelukzaligheid 
kan worden genoten. Maar als er nog levensenergie in de 
ziel over is (ofwel 'karma'), zal het cyclische proces zich weer 
vanuit het nulpunt herhalen. Dit spiralerende proces is dus 
het grondpatroon van elk bezield leven.
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die zich wil uitdrukken, de schepping aan. Eerst rijpt de prille 
geestkiem in de onzichtbare binnenwereld tot een unieke ziel 
of energetische voorvorm (1), die spiritueel van aard is. En als 
de tijd daar rijp voor is, zal de ziel van daaruit de zichtbare 
buitenwereld betreden (2), die meer fysiek/aards van aard is. 
In de buitenwereld vindt de groei van de waarneembare vorm 
plaats (3) en wordt het hoogtepunt van de manifestatie bereikt 
(4) waar de spanning het grootst is. En op dat punt vindt 
ook de omkering plaats. Deze omkering houdt ondermeer 
in, dat de manifestatie langzaam in verval raakt (5), en het 
proces dat daarvoor op uitdrukking was gericht, zich steeds 

Beeld 82 (kopie van Beeld 6): DE STADIA VAN DE UNIVERSELE LEVENSCYCLUS UITGEWERKT:  Elke levensvorm ontstaat ergens 
binnen het Nulpuntsveld of Oerveld in een nulpunt of hart (0), doorloopt daarna in zeven stadia de twee wegen van de bestaanscyclus (de Scheppingsweg 
en de Verwerkings- of Bewustwordingsweg), om uiteindelijk weer in het nulpunt tot rust te komen. In dit Deel 2 van het boek wordt getoond hoe in elk 
waarneembaar levensproces, deze onzichtbare dynamiek van de universele levenscyclus met zijn zeven stadia, kan worden herkend.
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Universeel Compleet NIEUW 15-12-2020 

4. HOOGTEPUNT VAN VORM EN OMKERING             
Levensvorm komt tot zijn hoogste bloei in de zichtbare 
Buitenwereld. Zichtbare vorm is vervreemd van onzichtbare 
geestelijke essentie. Hoogtepunt van de Spanningsboog.  
Terugtrekkende Yin-kracht neemt dominantie van stuwende 
Yang-kracht over, waardoor de geestelijke inkering aanvangt. 

0. GEESTKIEM ONTSTAAT VANUIT NULPUNT, “Iets uit Niets”  
Door samengaan van de Yang-kracht en de Yin-kracht ontstaat in het 
Nulpuntsveld of Oerveld een geestkiem als beginsel van nieuw leven.  
En na de levenscyclus valt de Ziel uiteindelijk in het nulpunt, 'verlicht'  
terug in het Oerveld en daarmee is haar goddelijke missie vervult.  
Nulpunt/hart is dus geestelijk begin- en eindpunt van elk levensproces. 

3. RIJPING WAARNEEMBARE VORM 
Als uitdrukking van de Ziel groeit de waarneembare vorm in 
de Buitenwereld naar volwassenheid. Onder invloed van 
Yang neemt spanning/complexiteit toe, verdicht vorm, 
vernauwt bewustzijn, neemt bezieling af, vervaagt essentie. 

5. AARDSE OOGST, VERVAL VAN VORM 
Door verval van fysieke vorm begint bewustzijn in de Ziel 
weer te ontwaken. Aardse ervaringen leiden tot dieper 
begrip van de vorm. Spanning neemt weer af, geestelijke 
essentie komt weer langzaam aan de oppervlakte. 

2. GEBOORTE IN  FYSIEKE WERELD 
Op overgang van binnen (Geestelijke wereld) naar buiten (Materiële 
wereld) versmelt de geestkiem/Ziel met de materie/fysieke kiem. 
Daarbij wordt unieke print vanuit de kern van de Ziel afgedrukt in 
het DNA binnen de kern van de materie/eerste fysieke cel.  

1. RIJPING VAN GEESTKIEM TOT ZIEL  
Onder invloed van de scheppende Yang-kracht rijpt de 
geestkiem in de Binnenwereld of Geestelijke Wereld tot unieke 
energievorm/Ziel die de torusvorm aanneemt. Torus als 
elektromagnetisch veld rond kern ofwel aura wordt actiever. 

7. GEESTELIJKE OOGST, ZIEL VERHEFT ZICH (‘Verlichting’)        
Aardse ervaringen leiden tot dieper geestelijk inzicht in de 
essentie of het wezen. Zo verruimt bewustzijn in centrum van 
de Ziel naar een hogere graad. Frequentie of trilling van de Ziel 
wordt verhoogd, waardoor Ziel zich verheft en vrijer wordt. 

6. DOOD IN FYSIEKE WERELD EN INKERING 
Bij het verlaten van de Buitenwereld laat de pril 
ontwaakte Ziel zijn zichtbare gedaante (vorm/lichaam) 
achter en verheft zich met zijn aardse ervaringsoogst 
verder in de onzichtbare Spirituele- of Binnenwereld. 
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Zoals hiervoor gezegd, ligt de universele dynamiek van de 
torus ten grondslag aan de Wet van de Heilige Cirkel als de 
hoogste wet van de 7 Kosmische Levenswetten. De Wet van 
de Heilige Cirkel luidt als volgt:

In deze 7e wet komen de eerder genoemde wetten samen. De 
Wet van de Heilige Cirkel toont ons de Goddelijke Werking 
binnen de kosmos. Deze wet laat ons zien dat alles permanent 

Beeld 83, 84 en 85: In de schijngestalten van de maan, in de omkering van dag en nacht, in de wisseling der seizoenen, in het gebaar van geven en 
nemen, in de dynamiek van luisteren en spreken, van vraag en antwoord, van eb en vloed, en in nog oneindig veel andere levensprocessen, drukt de 
verborgen werking van de Wet van de Heilige Cirkel zich uit in onze dagelijkse werkelijkheid. De naar buiten gerichte expressieve beweging vanuit 
het neutrale midden (onder invloed van de Scheppende Yang-kracht) wordt steeds afgewisseld met de naar binnen gerichte beweging van inkeer/
ontvankelijkheid, die terugstroomt naar het nulpunt of hart (onder invloed van de Yin-kracht, de Liefdesenergie die alles weer tot eenheid maakt).

levensprocessen zich langs onzichtbare elektromagnetische 
paden, die zich dus tonen in de vorm van een torus (donut). 
De 3e wet, dat is de Wet van Dynamisch Evenwicht, heeft 

in verandering is en daarbij op energieniveau een vast 
grondpatroon volgt. Immers in alles wisselt de energie steeds 
tussen Yang en Yin, tussen differentiëren en weer integreren, 
tussen expansie en contractie, tussen geest en materie, tussen 
binnen en buiten. Daardoor is elk levensproces cyclisch van 
aard en door de constante herhaling op zoek naar evenwicht, 
bereikt de ziel een steeds hogere trede van bewustzijn. En 
door dit ritme tussen geest en materie, krijgt het cyclische 
proces de vorm van een steeds wijder wordende spiraal. 
Deze verruiming binnen de spiraal illustreert het zich steeds 
verder verruimende bewustzijn, totdat deze alle wijsheid 
omvat.

Deze wet zal hierna uitgebreid worden beschreven, omdat 
hierin de principes en werkingen van de andere wetten samen 
komen. Zoals eerder gezegd, voltrekt de energiestroom van alle 

2. 
De Torus ligt ten grondslag aan 
de Wet van de Heilige Cirkel 
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betrekking op de evenwicht zoekende dynamiek binnen elke 
levenseenheid. De Wet van de Heilige Cirkel waar we nu 
naar gaan kijken, is daaraan verwant maar is meer complex. 
Deze wet vertelt namelijk meer over de integrale dynamiek 
binnen de heelheid van een levend proces, levend systeem of 
organisme en dan ook nog in wisselwerking met zijn gelaagde 
omgeving. 

En onder een levende heelheid wordt elke schepping binnen 
het univesum verstaan. Daarbij gaat het niet alleen om 
natuurlijke scheppingen zoals atomen, organen, planten, 
dieren, mensen, planeten en sterrenstelsels enz., maar 
ook om scheppingen waar de mens de hand in heeft, zoals 

de creatie van een huis, een boek, een festival of zelfs een 
samenleving, een vriendschap of een liefdesrelatie. Alle leven 
luistert namelijk naar de Wet van de Heilige Cirkel en is in 
zijn levendigheid een afspiegeling van de dynamiek binnen de 
torus. 

Ook moet de aandacht worden gericht op de interactie 
tussen de energievelden (torussen) van de ontelbare levende 
systemen binnen de kosmos. Een interactie die van hart 
tot hart, ofwel van nulpunt tot nulpunt plaatsvindt volgens 
de lijnen van de 3e en de 4e wet, namelijk van de Wet van 
Dynamisch Evenwicht en van de Wet van Harmonische 
Resonatie.

"A Torus is the form of flowing energy dynamics at every scale of existence. 
The 3-D structure of the torus is the vector equilibrium; 

It’s the blueprint by which nature forms energy into matter.
We can observe it everywhere; in atoms, cells, seeds, flowers, trees, animals, humans, 

hurricanes, planets, galaxies and even the cosmos as a whole."

Dave Andrews (we-can.be)
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Voordat we meer alledaagse levensprocessen gaan bekijken, 
zal, ter illustratie,  eerst een immens groot proces worden 
gevolgd. Het gaat hier om de levenscyclus van ons sterrenstelsel 
de Melkweg, waar ons zonnestelsel en de planeet Aarde deel 
van is.
De Maya’s beschouwden het melkwegstelsel als hun domein en 
het centrum of hart ervan, dat ze de centrale zon noemen, als 
hun thuisbasis. In de Melkweg is alles met elkaar verbonden 
en bestaat alles uit dezelfde opbouw van materie. Volgens de 

Maya's bevat sterrenstof de blauwdruk van de schepping. 
Het duurt 260 miljoen jaar om met ons zonnestelsel een 
rondje rond het centrum van ons melkwegstelsel te draaien. 
Het centrum dat in dit boek het nulpunt wordt genoemd, 
noemen de Maya’s Hunab K’u (zie het symbool hiernaast). In 
hun ogen is Hunab K’u de baarmoeder van de hemel en de 
aarde, dus de bron waar ooit alles vandaan kwam en op zijn 
tijd ook weer in verdwijnt. Volgens de Maya's is Hunab K’u de 
stichter van maat en beweging van al het cyclische. En deze 
twee oerkrachten, die de Maya’s dus 'maat' en 'beweging' 
noemden, kregen van de oude Chinezen de namen Yin en 
Yang.

3. 
De dynamiek binnen de Melkweg
en de Torus

Beeld 86: De Melkweg, waar ons zonnestelsel en dus ook 
onze planeet Aarde deel van uitmaakt, is ongeveer 13,6 
miljard jaar oud en heeft een diameter van circa 110.000 
lichtjaren. Ons zonnestelsel bevindt zich ongeveer in het 
midden van de schijf en doet er circa 260 miljoen jaar over 
om een rondje om het centrum te draaien.
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Beeld 87: Ook binnen het nulpunt van de Melkweg als immens levend systeem, ontstaan sterren als onzichtbare energievorm, die rijpen binnen 
de energiewereld, en vervolgens via het witte gat verschijnen in de zichtbare schijf. Dan bewegen ze zich naar de rand, om vervolgens door de 
halo omhoog getrokken te worden. Van daaruit worden ze dan door het centrum via de vortex (draaikolk) weer omlaag in de schijf getrokken, 
om tot slot via het zwarte gat in de energiewereld/wormgat, naar het nulpunt getrokken te worden. En dan begint de cirkelgang opnieuw.

Beeld 88: Ons melkwegstelsel als schijf met rond draaiende 
armen, omvat minstens 200 miljard sterren, heeft een centrum 
of nulpunt, met daaruit stromende energie, en een bolvormig 
veld dat 'halo' wordt genoemd. Binnen het universum bestaan 
ongeveer 100 tot 200 miljard van dergelijke sterrenstelsels, 
waarvan onze Melkweg een middelgrote is.
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MELKWEG 

 
 

4. HOOGTEPUNT VORM EN OMKERING 
(Ster bereikt hoogste bloei (duurt bij zon ca. 10 
miljard jaar, zon is nu op ongeveer helft) 

0. GEESTKIEM ONTSTAAT VANUIT NULPUNT, “Iets uit Niets”  
(Kiem Melkweg ontstaat circa 13,6 miljard jaar geleden uit  
Nulpuntsveld. In nulpunt Melkweg wordt geestkiem ster geboren) 

3. RIJPING WAARNEEMBARE VORM 
(Ster rijpt door zwaartekracht tot ronde bol, 
met eventueel een zonnestelsel) 

5. MATERIELE OOGST, VERVAL VAN VORM 
(Materie oudere ster omgezet in energie, ster 
verhit en koelt af, raakt in verval, verliest vorm) 

2. GEBOORTE IN FYSIEKE WERELD  
(Energievorm/Ziel van jonge ster verschijnt uit ‘Witte Gat’ 
 en vermengt zich met materie/sterrenstof (gasnevel en stof)) 

1. RIJPING VAN GEESTKIEM TOT ZIEL 
(Geestkiem eerste jonge ster rijpt in energiewereld/ 
wormgat tot energievorm/Ziel) 
 

7. GEESTELIJKE OOGST, ZIEL VERHEFT ZICH (‘Verlichting’) 
(Ziel/kern van ster oogst in wormgat de geestelijke vruchten  
van de bestaanscyclus en valt terug in Nulpuntsveld)        

6. DOOD IN FYSIEKE WERELD EN INKERING  
(Oude ster slingert zijn stoffelijk overschot de ruimte in  
(sterrenstof) en verdwijnt als energievorm in ‘Zwarte Gat’) 
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of orkaan, zelfs het proces van een conflict of oorlog en van 
elke andere levende situatie, zijn onderworpen aan deze wet 
en dus aan de natuurlijke dynamiek van de torus. Daarom 
gebruiken we in de uitleg hieronder ook de levenscyclus van 
een conflict of oorlog als voorbeeld. Maar natuurlijk zou 
ook elk ander levensproces als voorbeeld kunnen dienen, 
zoals, de bloedsomloop, de waterkringloop vanuit de zee, de 
opwarming van de aarde, de menselijke levenscyclus hier op 
aarde of de creatie van bijvoorbeeld een huis of een festival. 
Allemaal processen die ogenschijnlijk niet zoveel met elkaar 
te maken lijken te hebben, maar door het volgen van het 
onderliggende universele grondpatroon van de torus, toch 
meer dan je nu denkt.

Kijk bij het lezen van de uitleg met betrekking tot de 
voorbeelden die hierna volgt, steeds naar het stromingsschema 
van de torus, die op het betreffende voorbeeld van toepassing 
is. Probeer de stadia die worden beschreven in het schema 
te herkennen in je eigen ervaring en het onderliggende 
universele karakter van de dynamiek te doorvoelen. 

4. 
Dagelijkse Levensprocessen 
en de Torus 

In dit hoofdstuk gaan we het wat abstracte verhaal over 
de torus wat concreter maken. We gaan het cyclische 
stromingsproces binnen de torus nu bespreken aan de hand 
van een paar voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk. De 
voorbeelden waaraan de dynamiek binnen de torus hierna 
wordt gekoppeld zijn: 

- de cyclus van dag en nacht, 
- de natuurlijke jaarcyclus met de vier seizoenen, 
- het creatieproces van een boek, 
- de levenscyclus van een conflict,
en later ook nog:
- de ademhalingscyclus.

De natuurlijke dynamiek van levensenergieën, die op basis van 
de Wet van de Heilige Cirkel wordt gegenereerd, is universeel 
en heeft dus betrekking op elke bezielde levensvorm binnen 
de kosmos. Dit houdt in, dat de dynamiek van de torus niet 
alleen van toepassing is op processen die wij als aardse mens 
als positief ervaren. Ook bijvoorbeeld een tsunami, aardbeving 
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In de afbeeldingen is steeds, onder de universele benamingen 
van de stadia (blauw), een korte beschrijving gegeven van het 
specifieke stadium binnen het betreffende voorbeeld (roze). 
Natuurlijk is het universele proces ideaaltypisch en kan 
het door omstandigheden worden verstoord of halverwege 
worden afgebroken. Maar het gaat erom, dat inzicht wordt 
verkregen in de natuurlijke dynamiek van levensprocessen, 
die door een onderliggend universeel grondpatroon hun 
verloop krijgen. En daarin wordt glashelder dat elk bezield 
leven, van atoom tot sterrenstelsel, ontstaat en in stand wordt 
gehouden, door de wisselwerking tussen Yang en Yin, ofwel 
tussen geest en materie, tussen essentie en vorm, tussen 
innerlijk en uiterlijk, tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen 
de onzichtbare geestelijke binnenwereld en de zichtbare 
materiële buitenwereld.

Laten we nu eerst in vogelvlucht kijken naar deze natuurlijke 
dynamiek van de universele cyclus die aan elk leven ten 
grondslag ligt. We zagen eerder dat de bestaanscyclus van elke 
levensvorm begint met de naar buiten gerichte Scheppingsweg 
(Yang), die vanuit het nulpunt start, vervolgens in de 
binnenwereld rijpt, dan de zichtbare buitenwereld betreedt, 
om in het hoogtepunt tot zijn volle bloei te komen. Daar 
keert het proces zich onder invloed van de Yin-kracht om, 
waardoor de Bewustwordingsweg het van de Scheppingsweg 
overneemt. 

Deze naar binnen gerichte weg zou je ook de 'oogstweg' 
kunnen noemen. Binnen die Bewustwordingsweg rijpt 
de aardse vrucht en wordt geoogst. Vervolgens vervalt 
de fysieke vorm en wordt uiteindelijk in de buitenwereld 

Beeld 89: CYCLUS VAN EEN ETMAAL: Ik als mensenziel, geplaatst in de levenscyclus van dag en nacht, die wordt weergegeven in de 
universele dynamiek van de torus met de 7 natuurlijke stadia. 
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Etmaalcyclus 

4. HOOGTEPUNT VORM EN OMKERING 
(Hoogtepunt van de dag 12 uur: Ik neem 
lunchpauze en keer om naar middagritme)              

0. GEESTKIEM ONTSTAAT VANUIT NULPUNT, “Iets uit Niets”  
(Middernacht als nulpunt, lichaam en geest in diepe rust,  
ziel weer thuis in zijn thuisland, de geestelijke wereld) 

3. RIJPING WAARNEEMBARE VORM 
(Ik ben energiek in de ochtend en zet 
allerlei activiteiten op) 

5. AARDSE OOGST, VERVAL VAN VORM  
(Ik volg het lagere middagritme, rond  
activiteiten af en kijk terug op de dag) 

2. GEBOORTE IN FYSIEKE WERELD  
(Vroege ochtend 6 uur: Ik ontbijt, trek mijn jas 
en schoenen aan en betreed de buitenwereld) 

1. RIJPING VAN GEESTKIEM TOT ZIEL 
(Ik ontwaak als mensenziel en kom als persoon 
weer tot leven, was me en kleed me aan) 
 

7. GEESTELIJKE OOGST, ZIEL VERHEFT ZICH (‘Verlichting’) 
(Ik trek mijn overkleding uit, poets mijn tanden en maak 
me in de veilige binnenwereld op voor de nacht)        

6. DOOD IN FYSIEKE WERELD EN INKERING  
(De avond valt, 18 uur: Ik ga mijn huis binnen,  
trek jas en schoenen uit, ga aan tafel voor diner)  
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achtergelaten. Dan keert de onzichtbare energievorm of ziel 
zich naar binnen. Daar worden de geestelijke vruchten van 
de levenscyclus geoogst. En door deze geestelijke oogst wordt 
het nog sluimerende bewustzijn in het centrum van de ziel 
verder tot leven gewekt, waardoor de ziel zich verder verheft. 
En zo komt de verrijkte ziel uiteindelijk in het nulpunt tot 
zijn (voorlopige) stilstand. Laten we de levenscyclus van de 
verschillende bestaansvormen nu stadia voor stadia gaan 
bekijken. 

Stadium 0: Geestkiem ontstaat vanuit nulpunt
We beginnen bij het nulpunt of de Oerbron, omdat daaruit 
elke schepping ontspruit. In het begin (0) zijn de twee 
oerkrachten Yin en Yang binnen het nulpunt of de Oerbron 
nog in de Oerstaat, er is nog geen beweging. Zolang de twee 

oerkrachten nog niet via een geestelijke conceptie met elkaar 
zijn ver-enigd, wordt nog geen levensenergie gegenereerd. In 
de Oerstaat is alles dus nog in stilte, in zijn oorspronkelijke 
evenwicht. 

(In de dynamiek van een etmaal wordt het nulpunt gevormd 
door de stilte van het middernachtelijk uur (Beeld 89). Als we 
kijken naar de natuurlijke jaarcyclus, dan is dit stille nulpunt 
vergelijkbaar met midwinter ofwel de winterwende rond 21 
december. Daarin heeft alles in de natuur zich teruggetrokken 
en is tot rust gekomen (Beeld 90). Bij het creatieproces van een 
boek is het nulpunt te herkennen in het stille stadium waarin 
het idee voor het boek nog niet in de geest van de schrijver 
is geboren (Beeld 91). Wanneer het gaat om het proces van 
een conflict of oorlog, dan hebben de omstandigheden in dit 

Beeld 90: CYCLUS VAN DE VIER SEIZOENEN: Een natuurlijke levensvorm, geplaatst in de levenscyclus van de vier seizoenen, die wordt 
weergegeven in de universele dynamiek van de torus met de 7 natuurlijke stadia. 

 
 
 
 

  

                    
                          2   
      3   
                             1          
    4                       0                         
                             7 
      5 
                                                           6 

                                
 
 
 
 

Jaarcyclus 
 

4. HOOGTEPUNT VORM EN OMKERING 
Zomerwende 21/6: Leven komt tot volle bloei, 
en levensenergie keert om)              

0. GEESTKIEM ONTSTAAT VANUIT NULPUNT, “Iets uit Niets”  
(Winterwende 21/12: Vanuit de winterstilte (nulpunt/bron), ontstaat 
een eerste subtiele impuls/kiem als beginsel van nieuw leven) 

3. RIJPING WAARNEEMBARE VORM 
(Nieuwe leven drukt zich in voorjaar 
verder uit in een fysieke vorm) 

5. AARDSE OOGST, VERVAL VAN VORM  
(Leven draagt aardse vrucht, laat zich 
oogsten en fysieke vorm raakt in verval) 

2. GEBOORTE IN FYSIEKE WERELD  
(Lentepunt 21/3: Bezielde levensvorm treedt als 
jong leven naar buiten, wordt zichtbaar) 

1. RIJPING VAN GEESTKIEM TOT ZIEL 
(Kiem rijpt onder oppervlakte tot een nog  
onzichtbare bezielde levensvorm) 
 

7. GEESTELIJKE OOGST, ZIEL VERHEFT ZICH (‘Verlichting’) 
(Ziel oogst in onzichtbare energiewereld de geestelijke 
vruchten van deze jaarcyclus en valt dan terug in nulpunt)        

6. DOOD IN FYSIEKE WERELD EN INKERING  
(Herfstpunt 21/9: Levensenergie trekt zich terug uit  
fysieke vorm, ziel keert naar binnen, terug naar bron)  
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stadium nog niet geleid tot het ontstaan van de kiem van het 
conflict. Er heerst dus nog vrede (Beeld 92).) 

Dan vindt in het nulpunt of tachyon de geestelijke conceptie 
plaats, de vonk tussen de twee oerkrachten Yin en Yang 
slaat over. Onder invloed van de Wet van Dynamisch 
Evenwicht trekken een Yang-kracht en een Yin-kracht 
elkaar aan en smelten samen tot een geestkiem, waarin 
potentiële bewustzijnsenergie als kiemkracht of kernkracht 
is samengebald. Deze geestkiem of scheppingsimpuls wordt 
door de oude Chinezen 'Yi' genoemd. Vervolgens begint direct 
na dit samengaan van Yin en Yang, deze potentie zich in het 
nulpunt of de kern als levensenergie te roeren. En de oude 
Chinezen noemen deze levensenergie 'Chi'. Bekijk voor dit 
eerste scheppingsmoment nog een keer de Beelden 7, 8 en 9 
in Deel 1 van dit boek.

Stadium 1: Rijping van geestkiem tot Ziel
Dus direct na het ontstaan van de geestkiem 'Yi' ontwaakt 
binnen het nulpunt de levensenergie 'Chi' of 'Qi', die door Yin en 
Yang wordt gegenereerd. Allereerst komt de scheppingskracht 
Yang, als een subtiele geestelijke scheppingsimpuls tot leven. 
En deze scheppingsimpulsDeze scheppingskracht heeft vanuit 
de geestkiem in het hart of nulpunt, de neiging om zich naar 
buiten te gaan uitdrukken. Maar direct geeft de Yin-kracht een 
inkrimpende respons. En zo ontstaat een elektromagnetisch 
veld van dansende levensenergieën, dat zich direct toont in de 
vorm van een torus. Op atomair niveau vindt dit alles plaats in 
een fractie van een milliseconde. Op elk ander niveau waarop 
dit proces wordt weerspiegeld, neemt dit meer tijd.

In het eerste scheppingsmoment bouwt de scheppende 
Yang-kracht dus een subtiele spanning of kiemkracht op en 
zorgt daarmee voor de eerste verdichting en differentiatie van 

de vrijkomende energiestroom. Het is inherent aan de toename 
van de mannelijke Yang-kracht, dat door de differentiatie die 
door Yang wordt gegenereerd, binnen het zich ontwikkelende 
systeem natuurlijke spanning wordt opgebouwd. 

Deze ontwaakte kiemkracht stuwt de geestkiem, vanuit het 
nulpunt, langs de as in de binnenwereld of het geestelijk 
domein, in een spiraalvormige beweging omhoog. Tijdens 
deze weg rijpt de geestkiem in de onzichtbare binnenwereld 
tot een prille energievorm of ziel. 

(In de dynamiek van dag en nacht verschijnt al snel na het 
middernachtelijk uur de sfeer van de zeer vroege ochtend, als 
het onzichtbare begin van de nieuwe dag. Ook in het cyclische 
jaarproces kun je na de winterwende de subtiele impuls 
waarnemen, die uitgroeit tot de vroege lente, een voorlopig 
nog onzichtbaar begin van de nieuwe jaarcyclus. Bij het 
schrijven van een boek wordt in dit stadium, in de geest van 
de schrijver het eerste idee of concept voor het boek geboren. 
In het geval van een oorlog wordt in dit nul-moment de kiem 
van het conflict gelegd. De oorspronkelijke vrede is verstoord 
en de spanning begint toe te nemen.) 
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"Geef je over aan TAO, 
die zich als de Natuurlijke Orde der Dingen

 uit in de dynamiek van de Heilige Cirkel, 
en je bent VRIJ om te groeien naar Goddelijke Volmaaktheid!"

De Oude Cheng 

In al deze gevallen ontstaat dus ergens binnen de open en 
lege bewustzijnsruimte van het Nulpuntsveld, de eerste kiem 
van een nieuwe schepping, 'Iets uit Niets'. Onder invloed 
van de geestelijke levensenergie 'Qi' groeit de geestkiem 'Yi' 
vervolgens uit tot een onzichtbare energievorm of ziel.

Stadium 2: Geboorte Fysieke Vorm
Zich van binnenuit verder rijpend, klimt de ziel spiralerend 
langs de as van de geestelijke binnenwereld verder omhoog. En 
dan komt het moment dat de jonge onzichtbare energievorm 
het punt bereikt, waar de stroom van levensenergieën de 
grens tussen de geestelijke binnenwereld en de materiële 
buitenwereld bereikt (2). En daar krijgt de ziel de gedaante 
van een waarneembare aardse verschijningsvorm, die zowel 
materieel als immaterieel van aard kan zijn. En daarmee 
betreedt de ziel de zichtbare aardse werkelijkheid. 

(Binnen de cyclus van een etmaal wordt het nu licht, het is 
6 uur in de ochtend, de overgang van de nacht naar de dag. 
In het cyclische jaarproces met de vier seizoenen is dit het 
stadium waarin alles op het punt staat naar buiten te treden, 
zichtbaar te worden, zich naar het licht gaat keren. Op de 
lente-equinox rond 21 maart, die de overgang vormt van de 
winter (binnenwereld) naar de zomer (buitenwereld), wordt 
het zichtbaar lente! En bij de creatie van een boek rijpt in 
dit stadium, in de geestelijke binnenwereld van de schrijver, 
het eerste idee of concept van het boek tot een duidelijk 
waarneembare structuur of plot. In het proces van een 
conflict, is de kiem in dit stadium uitgegroeid tot een waar 
conflict en begint het uit de hand te lopen, de spanning loopt 
op en er lijkt geen weg meer terug. Een binnenbrandje dreigt 
uit te groeien tot een uitslaande brand.) 

Stadium 3: Rijping van de Fysieke Vorm
Op de grens tussen de binnenwereld (onzichtbare geestelijke 
domein) en de buitenwereld (zichtbare fysieke domein) 
heeft de levensstroom zich dus naar buiten gekeerd en een 
prille, maar duidelijk waarneembare vorm in de zichtbare 
buitenwereld aangenomen. 

In het volgende stadium zal de geestelijke potentie binnen deze 
prille vorm, door de voedende aardse energieen (door de oude 
Chinezen 'Li' genoemd), zich verder rijpen tot een veelvormig 
en voldragen manifestatie of bezielde verschijningsvorm (3). 

Stadium 4a: Hoogtepunt van de Fysieke Vorm
En uiteindelijk bereikt de levensvorm het punt van zijn 
hoogste bloei (4) en op dit hoogtepunt komt de weg van creatie 
of schepping langzaam tot stilstand. Zoals eerder gezegd, 
wordt dit hoogtepunt in het stromingsmodel van de torus de 
levens-evenaar genoemd (zie ook Beeld 37). 
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Omdat de Yang-kracht op dit hoogste punt het verst 
verwijderd is van de oorspronkelijke vrede of balans in 
het nulpunt (0), is op dit punt de spanning tussen de twee 
oerkrachten Yang en Yin het grootst. Denk aan de slinger 
van de klok, die op zijn hoogste punt het verst verwijderd is 
van de vrede in zijn 'Stille Midden' en daardoor de maximale 
potentiële energie bereikt. En als de slinger weer op het 
laagste punt is aangekomen, is alle potentiële energie omgezet 
in zogenaamde kinetische energie of bewegingsenergie. 

Op het hoogtepunt is de actieve Scheppingsweg van geestelijke 
kiem naar voldragen aardse verschijningsvorm, van eenheid 
naar veelheid, van ultieme rust naar uiterste spanning, van 
geestelijke essentie naar stoffelijke manifestatie voltooid. 
En de oude Chinezen noemen de Scheppingsweg ook 
wel de 'Weg van Yi-Qi-Li', dus van geestkiem (Yi), via 

geestelijke levensenergie (Qi of Chi) en aardse energie (Li) naar 
waarneembare vorm.

(In het ritme van een etmaal heeft de dag rond het 
middaguur, wanneer de zon op zijn hoogste punt staat, 
het stadium bereikt van zijn maximale manifestatie. In 
het jaarproces zijn we aangekomen in de zomerwende 
rond 21 juni, waarin de zon op de langste dag zijn hoogste 
punt bereikt. En in het creatieproces van de schrijver komt 
in dit stadium het boek als zijn schepping tot voltooiing.
In het proces van een conflict of oorlog bereikt de spanning 
en escalatie zijn climax en is de verwoestende werking en de 
schade het grootst.) 

Stadium 4b: Omkering
Maar met het bereiken van het hoogtepunt van elke schepping 

Beeld 91: CREATIECYCLUS VAN EEN BOEK: Ook de creatiecyclus van een boek, maar ook van een gebouw, van een festival, van een 
uitvinding en van elke andere menselijke schepping, volgt de universele dynamiek van de torus met de 7 natuurlijke stadia. 
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Creatiecyclus 
 

4. HOOGTEPUNT VORM EN OMKERING 
Boek is geschreven en gedrukt en verschijnt  
in de winkel. Uitbrengen wordt gevierd)              

0. GEESTKIEM ONTSTAAT VANUIT NULPUNT, “Iets uit Niets”  
(Geest van de schrijver is nog in rust, idee is nog niet geboren.  
Dan ontstaat als in een flits het eerste idee van het nieuwe boek) 

3. RIJPING WAARNEEMBARE VORM 
(De schrijver is nu actief aan het 
schrijven, het plot rijpt tot een boek) 

5. AARDSE OOGST, VERVAL VAN VORM  
(Schrijver geniet van het resultaat en blikt 
terug. Lezer geniet van de inhoud) 
signeersessies.Leven draagt aardse vrucht, 
laat zich oogsten en fysieke vorm raakt in 
verval) 

2. GEBOORTE IN FYSIEKE WERELD  
(De eerste ideeën kristalliseren zich uit in een 
tastbaar plot en duidelijke structuur van het boek) 

1. RIJPING VAN GEESTKIEM TOT ZIEL 
(De eerste contouren van het verhaal beginnen zich in 
de geest van de schrijver af te tekenen) 
 

7. GEESTELIJKE OOGST, ZIEL VERHEFT ZICH (‘Verlichting’) 
(Geestelijke oogst: Zowel lezer als schrijver integreren innerlijk 
de nieuw ervaringen/inzichten, waardoor bewustzijn verruimt)        

6. DOOD IN FYSIEKE WERELD EN INKERING  
(Lezer heeft het boek uit en geeft het een plek in 
de boekenkast)  
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of natuurlijke creatie (4), dus met het bereiken van het 
resultaat van het natuurlijke scheppingsproces, dat zowel 
positief als negatief kan zijn, vindt ook de omkering plaats. 
De scheppende, differentiërende en naar buiten gerichte 
Yang-kracht heeft gedurende het scheppingsproces in 
toenemende mate spanning gecreëerd en raakte op het 
hoogtepunt uitgeput en uitgewerkt. Op dat punt maakt de 
actieve Yang langzaam plaats voor de passieve Yin. Hoewel 
deze omkering in het begin nog nauwelijks merkbaar is, 
wordt deze geleidelijk steeds duidelijker. Na het bereiken 
van het hoogtepunt, kunnen we ons nu overgeven aan het 
genieten van het positieve resultaat van de Scheppingsweg. 
Bij een negatief scheppingsproces ontstaat nu, door alle lijden 
en verdriet heen, aan de horizon een pril perspectief op een 
herstel van de vrede.

(In de cyclus van een etmaal kunnen we nu, na de opgebouwde 
spanning van de ochtend en het bereiken van de climax 
rond 12 uur, wat rustiger worden en gaan genieten van 
de warmste uren van de dag. In de jaarcyclus genieten we 
nu van hoogzomer, terwijl in de natuur de vruchten rijpen 

en zich klaar maken om straks geoogst te worden. Binnen 
de levenscyclus van een boek kan de schrijver nu genieten 
van het resultaat dat inmiddels in de winkel ligt en van de 
signeersessies die daarbij horen. Steeds meer lezers beginnen 
het boek op te merken. In het proces van een conflict of 
oorlog, wordt, na het bereiken van de climax, duidelijk of er 
een winnaar is. Ook wordt de omvang van de schade pijnlijke 
duidelijk en breekt het besef door, dat het zo niet langer kan. 
Er komt ruimte om te vieren of te rouwen en er ontwaakt 
weer voorzichtige hoop op vrede. Er worden eerste serieuze 
pogingen gedaan om uit de spanningsspiraal te komen.)

Stadium 5: Aardse Oogst en verval van Fysieke Vorm
Op het hoogtepunt, dus aan het eind van de Scheppingsweg, 
vond dus de omkering plaats, van de waarneembare 
manifestatie (4), terug naar de onzichtbare geestelijke 
essentie in het nulpunt (0). De Yin-kracht laat zich nu steeds 
meer gelden. Vanaf het moment van omkering nam de meer 
passieve en op evenwicht gerichte spiralerende Yin-kracht 
het geleidelijk over van de scheppende Yang-kracht. En 
onder invloed van Yin krijgt de zogenaamde Verwerkings- of 
Bewustwordingsweg nu steeds meer gestalte. 

En door het sterk afnemen van de scheppende Yang-kracht, 
begint nu ook de veelvoudige vorm, als resultaat van het 
scheppingsproces, langzaam zijn samenhang en werking te 
verliezen en uiteen te vallen (5). De potentiële spanning neemt 
verder af en de levensenergie keert terug in de richting van de 
eenheid en vrede in het nulpunt. 

En onder invloed van de aanzwellende vrouwelijke 
Yin-kracht, is het proces nu aangekomen in het stadium van 
vrucht dragen, oogsten, terugblikken, de balans opmaken, het 
genieten van het bereikte resultaat en weer tot rust komen. Bij 
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een destructief scheppingsproces is dit dus het stadium van 
afnemende spanning, van het rouwen om het verlies en van 
het zoeken naar een uitweg. 
In dit stadium komen de 'masculiene' en scheiding 
veroorzakende scheppingskrachten van Yang, weer langzaam 
in evenwicht met de 'feminiene' conserverende, verzorgende 
en samenbindende krachten van Yin. Door de terugblik op alle 
ervaringen die tijdens het weerbarstige scheppingsproces zijn 
opgedaan, kunnen nu als oogst de praktische lessen worden 
geleerd en opgeslagen. 

(In het proces van een etmaal kan nu worden genoten van 
de namiddag waarin de spanning van de ochtend en het 
bereiken van de climax rond 12 uur, en ook de ergste warmte 
voelbaar is afgenomen. Ook is dit het moment waarop de 

eerste leringen uit de ervaringen van de dag kunnen worden 
getrokken. In de jaarcyclus van de vier seizoenen is de warmste 
periode van de zomer nu voorbij en volgt het terugblikken, 
balans opmaken en het genieten van de nazomer, maar de 
weg terug is duidelijk ingezet. Binnen de levenscyclus van een 
boek heeft nu de actieve scheppende energie van de schrijver, 
plaatsgemaakt voor het passief consumeren van het boek door 
de lezer. Voor de schrijver is dit de tijd om terug te blikken en 
het scheppingsproces te evalueren. In het geval van de oorlog 
groeit nu het besef dat dit nooit meer mag gebeuren en vinden 
de eerste serieuze vredesbesprekingen plaats.)

Stadium 6: Dood van de Fysieke Vorm en Inkering
Tot slot trekt de vorm zich helemaal terug uit de buitenwereld. 
Op de grens van de zichtbare buitenwereld en de onzichtbare 

Beeld 92: CREATIECYCLUS VAN EEN CONFLICT: Ook de creatiecyclus van een conflict of oorlog, maar ook van bijvoorbeeld een grote 
economische crisis en zelfs van een natuurramp als een tsunami, volgt de universele dynamiek van de torus met de 7 natuurlijke stadia. 
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Conflictcyclus 
 

4. HOOGTEPUNT VORM EN OMKERING 
(Spanning en escalatie bereiken climax, 
verwoestende werking maximaal)            

0. GEESTKIEM ONTSTAAT VANUIT NULPUNT, “Iets uit Niets”  
(Oorspronkelijke vrede. Dan wordt ergens binnen nulpuntveld  
de kiem gelegd voor een conflict) 

3. RIJPING WAARNEEMBARE VORM 
(Spanning loopt snel op, conflict dreigt 
te escaleren, onbeheersbaar te worden) 

5. AARDSE OOGST, VERVAL VAN VORM  
(Winnaar? Schade wordt pijnlijk duidelijk. 
Eerste serieuze vredesbesprekingen) 

2. GEBOORTE IN FYSIEKE WERELD  
(Schermutselingen groeien uit tot openlijk conflict. 
Binnenbrandje dreigt uit te groeien tot uitslaande brand) 

1. RIJPING VAN GEESTKIEM TOT ZIEL 
(Kiem van het conflict groeit uit tot een ‘binnenbrandje’, 
de eerste schermutselingen nog te overzien) 
 

7. GEESTELIJKE OOGST, ZIEL VERHEFT ZICH ‘Verlichting’) 
(Geestelijke oogst: Vraag ‘Hoe heeft het zover kunnen 
komen? Besef van ‘Dit nooit meer’)        

6. DOOD IN FYSIEKE WERELD EN INKERING  
(Conflict stopt, wonden worden gelikt, uitzicht op 
nieuwe vrede) 



66

binnenwereld (6) keert de levensenergie zich, onder invloed 
van de verder aanzwellende vrouwelijke Yin-kracht, weer 
naar binnen, richting eenheid en onvoorwaardelijke liefde in 
het hart. Hier wordt de waarneembare vorm of het lichaam 
achtergelaten in de fysieke buitenwereld, terwijl de onzichtbare 
ziel in de geestelijke binnenwereld haar weg vervolgt. Dit is 
het stadium van sterven en dood van de waarneembare vorm 
en het 'overgaan' van de ziel.

(In het voorbeeld van een etmaal is het nu 6 uur 's avonds, tijd 
om de hectiek van de dag achter je te laten en je binnenshuis 
terug te trekken en tot rust te komen. In de jaarcyclus is het 
op de herfst-equinox rond 21 september nu herfst geworden 
en daarin verliest het leven zijn uiterlijke vorm. Alle 
levensenergieën trekken zich terug uit de zichtbare vorm, en 
keren zich naar binnen. Denk aan de kale bomen en de stilte 
van de wintertuin. En ook het boek, als het resultaat van al het 

scheppende schrijfwerk van de auteur, wordt nu langzaam 
door de ontvankelijke geest van de lezer geconsumeerd die 
het boek uiteindelijk zal dichtslaan en opbergen. En in het 
proces van het conflict stopt het gevecht definitief, wordt de 
vrede getekend en wordt de groei naar een nieuwe vrede 
ingezet.) 

Stadium 7: Geestelijke Oogst, Ziel verheft zich
En als de levensenergieën zich volledig in de onzichtbare 
binnenwereld hebben teruggetrokken, wordt in de ziel de 
geestelijke balans opgemaakt (7). De aardse ervaringen en 
concrete inzichten worden nu in een ruimer en meer geestelijk 
perspectief geplaatst. En daardoor zal het bewustzijn in het 
centrum van de ziel zich verder verruimen en in een hogere 
frequentie geraken, waardoor de ziel zich zal verheffen naar 
een hogere graad van bewustzijn. 
Er komen nu vragen op zoals 'Waar gaat het werkelijk om?' 
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of 'Hoe hangt dit alles samen met de fundamentele heelheid 
van het leven?' maar ook 'Wat heeft dit alles te zeggen 
over mij als geestelijk wezen en over mijn relatie met de 
Allesomvattende Natuurlijkheid van het Bestaan ofwel met 
God?' In vergelijking met stadium 5 is de beweging dus nu van 
materie teruggekeerd naar geest, ofwel van een geïsoleerde 
aardse ervaring naar een samenhangend geestelijk inzicht, 
dus van uiterlijk terug naar innerlijk, van fragment terug naar 
heelheid, van vorm terug naar essentie, van veelheid terug 
naar eenheid, van afgescheidenheid terug naar liefde, kortom 
van uiterste spanning weer op weg naar ultieme vrede en rust.

En zoals gezegd, met deze geestelijke oogst die in het centrum 
van de ziel wordt opgeslagen, wordt het bewustzijn van de ziel 
verder ontsloten en daarmee klimt de ziel naar een hogere 
trede van bewustzijn, dus naar een hogere vibratie. En vanuit 
die hogere bewustzijnstrede wordt voor de ziel een hogere 
bestaansdimensie ontsloten. 

En wanneer alle levensenergieën, die bestemd waren voor 
deze levenscyclus, zijn uitgewerkt, komt het cyclische proces 
uiteindelijk in het nulpunt (0) weer (voorlopig) tot stilstand. 

(Binnen het proces van een etmaal komt alles, na de 
ontspanning en innerlijke bezinning van de avond, rond 
middernacht uiteindelijk tot een diepe rust. In de cyclus van 
de seizoenen wordt de verrijking van de energievorm of ziel 
van bijvoorbeeld de boom, zichtbaar in de jaarring die aan 
de stam mocht worden toegevoegd. De jaarcyclus komt in de 
winterwende rond 21 december tot een voorlopig einde. In 
de wintertuin is alles tot rust gekomen. En op dit punt (7) 
aangekomen, heeft de schrijver zijn ervaringen tijdens het 
schrijfwerk verinnerlijkt en heeft de lezer de gehele inhoud 
van het boek verwerkt en eveneens innerlijk geintegreerd. 

En door deze vergeestelijking wordt het bewustzijn van beide 
verruimd, waarmee ook deze cyclus tot een einde komt. En 
ook in de levenscyclus van het conflict of de oorlog worden de 
wonden gelikt en komen er vragen omhoog als 'Hoe kon het 
zover komen?' en groeit het besef 'Dit nooit meer.' En met deze 
realisaties komt ook deze destructieve cyclus in het nulpunt tot 
een einde.) 

Stadium 0: Terug in nulpunt. Start van nieuwe cyclus?
Alle processen zijn weer teruggekeerd tot hun oorsprong of 
nulpunt (o). Maar zolang de levensenergie van de geestkiem of 
ziel in het nulpunt nog niet geheel is uitgewerkt, zal dit proces 
zich blijven herhalen, waardoor het cyclische proces de vorm 
van een spiraal zal krijgen. 

We zagen dat de ziel van elke natuurlijke levensvorm is 
begiftigd met een bewustzijnscentrum, en daardoor een 
intern leervermogen heeft. Dat houdt in dat de leeroogst of 
bewustzijnsoogst van elke cyclus wordt meegenomen naar de 
volgende cyclus, waardoor een levend systeem op een natuurlijke 
wijze zal evolueren. En dat toont zich in de spiraal die steeds 
wijder wordt, omdat de geestelijke levensenergie van de ziel, 
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na elke levenscyclus in een hogere frequentie terecht komt 
en de ziel dus een steeds hogere graad van vrede, vreugde en 
vrijheid zal gaan ervaren. 

Mechanische systemen daarentegen, moeten zo'n centrum van 
bewustzijn ontberen, waardoor de zich herhalende cyclische 
processen zich tonen in een spiraal met een gelijkblijvende 
doorsnede.

(Bij een etmaal wordt dit spiraalvormige proces zichtbaar 
in het zich herhalende patroon van vele dagen en nachten. 
In de jaarcyclus wordt deze continuiteit weerspiegeld in 
de opeenvolging der jaren. En ook de creatie van een boek 
zal niet stoppen, zolang de schrijver in zijn hart nog de 
scheppingsdrang voelt en het verlangen van de lezer naar 
vergeestelijking nog niet zijn opgedroogd. En zolang de 
conflicterende energieën van de oorlog nog niet volledig zijn 
uitgewerkt, kan het conflict vroeg of laat weer oplaaien, en 
daarmee zal de verwoestende cyclus zich gaan herhalen. 
Denk aan de Tweede Wereldoorlog waarvan de kiem werd 
gelegd in het vredesakkoord van de Eerste Wereldoorlog.)

Maar is dit een nieuw inzicht?
Misschien zul je nu zeggen: "Maar het inzicht in dit cyclische 
proces van geboorte, groei, bloei, verval en dood is toch niet 
nieuw. Dat kennen we toch allemaal als de levenscyclus van 
bijvoorbeeld een product, plant of iets anders dat vorm heeft 
gekregen en ook van onze eigen levenscyclus als mens?" 

Dat is juist, maar daarbij zijn we gewend om alleen te kijken 
naar het materiële aspect van de levenscyclus en zien we het 
geestelijke aspect over het hoofd. We zien het leven dan als 
een proces tussen geboorte en dood, dus tussen stadium 2 
en 6, maar hebben geen weet van de stadia vóór de geboorte 

en ná de dood, dus van de stadia 0, 2 en 7. En door deze 
onwetendheid omtrent de geestelijke dimensie van het 
bestaan, zijn we bang voor de dood en schuiven die liefst zo 
ver mogelijk voor ons uit.

Gezien vanuit ons vertrouwde materiële perspectief als 
aardse mens, staan we ook te juichen wanneer in de 
Scheppingsweg de curve omhoog gaat en ook als ons leven in 
de opbouwfase zit, dit doen we omdat in deze expansiefase de 
ervaringen maximaal zijn. Maar het materiële verval dat daar 
onvermijdelijk op volgt, zien we als negatief en gaan we liefst 
uit de weg. 

Echter vanuit het geestelijk perspectief van de ontwaakte 
mens, gaan we inzien dat juist door dat verval van de zichtbare 
vorm, en de moeilijke ervaringen die daarmee gepaard 
gaan, de geestelijke oogst kan worden binnengehaald in de 
vorm van inzicht op basis van de opgedane ervaringen. En 
daardoor kan het bewustzijn in het hart of nulpunt als het 
bewustzijnscentrum van ons wezen zich verder verruimen. 
We gaan dus zien dat aardse spanning en verval en dus ook 
menselijk lijden, voorwaarde is voor de geestelijke groei of 
bewustzijnsverruiming van de ziel, als ultiem doel van de 
schepping. 

Omdat de ontwaakte mens leeft met de realiteit van de twee 
werelden, dus van de vertrouwde materiële buitenwereld en 
van de geestelijke binnenwereld, dus van aarde en hemel, van 
hoofd en hart, van zichtbare vorm en onzichtbare essentie, 
beschouwt hij alles als een heelheid, zo ook de levenscyclus van 
iets of iemand. En vanuit dat holistisch gezichtpunt ziet hij in 
elk levensproces steeds de twee helften die onlosmakelijk via 
een 'dans' met elkaar verbonden zijn, namelijk de neergaande 
Scheppingsweg en de opklimmende Bewustwordingsweg. 
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En omdat hij de ware aard van de dood heeft doorzien, weet 
hij dat er geen enkele reden is om daar bang voor te zijn.

Hij weet dat deze twee wegen voortkomen uit de wisselwerking 
binnen de drie-eenheid van Yang en Yin die vanuit het nulpunt 
gestalte krijgt. Hij nodigt dus iedereen uit om deze dynamiek, 
die aan elk leven ten grondslag ligt, de doorgronden en deze 
meester te worden en langs die weg echte innerlijke vrede, 
vreugde en vrijheid te bereiken. De sleutel daarvoor, is het 
leren kennen van het nulpunt, of het 'Stille Midden' in je hart. 
Leven vanuit dat 'Stille Midden' in je hart, is waarlijk leven 
in het Hier en Nu. Dit moment is namelijk het enige wat echt 
bestaat, want de levensenergieën kunnen slechts Hier en Nu 
worden ervaren, niet Daar of Dan. 

Als je de dynamiek van dit grondpatroon van alle leven, die 
zich toont in het stromingsbeeld van de torus, innerlijk goed 
op je hebt laten inwerken, zul je daarin wellicht ook de stadia 
van allerlei andere levensprocessen hebben herkend. Want 
deze gronddynamiek van het leven toont zich werkelijk in 
alles! Inzicht in deze universele dynamiek resulteert in een 
diep inzicht in wat het leven werkelijk is. We zien dan in, dat 
het leven niet slechts is wat het lijkt te zijn, wanneer we kijken 
vanuit ons vertrouwde perspectief naar slechts de materiële 
cyclus van geboorte, groei, bloei, verval en dood. In dit 
grondpatroom toont zich namelijk de wisselwerking tussen de 
geestelijke en de materiële dimensie binnen alle leven. 

Oefening
Ter verdere verdieping van jouw levensinzicht, word je nu 
van harte uitgenodigd om als oefening het ritme van je eigen 
ademhalingscyclus innerlijk te volgen en te doorvoelen, en 
daarin de 7 natuurlijke stadia te herkennen. Deze innerlijke 
ervaring kan je enorm helpen om het grondpatroon van deze 
natuurlijke dynamiek ook in andere levensprocessen te gaan 
herkennen.

"If you are depressed, you are living in the past.
If you are anxious, you are living in the future.

If you are at peace, you are living in the present."

Lao Tse, Chinese natuurfilosoof (604 - 507 v. Chr.)

 

 

. 
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Beeld 93: ADEMHALINGSCYCLUS: Observeer ook heel nauwgezet en invoelend de cyclus van je ademhaling en merk elk 
stadium op, zoals deze in dit schema is weergegeven. Ervaar zo zelf innerlijk hoe ook deze cyclus de universele dynamiek van de 
torus met de 7 natuurlijke stadia volgt. (Maar ook de bloedsomloop en veel andere interne lichaamsprocesssen volgen dit cyclische 
patroon in de vorm van de torus. 
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Ademhalingscyclus 

4. Spanning is op hoogtepunt,  
       dan vindt omkering plaats              

0. Stil interval, eerste impuls  
        verschijnt uit nulpunt 

3. Inademing neemt in kracht af  

5. Uitademing zwelt aan 

2. Inademing is het krachtigst 

1. Inademing zwelt aan 
 

7. Uitademing neemt af        

6. Uitademing is het krachtigst  

Observeer ook eens een eigen creatieproces, bijvoorbeeld van 
een gerecht, maar ook de kringloop van de regen, dus van de 
zee, via de wolken, weer terug naar de zee en het proces van 
jouw aardse leven. Projecteer deze cycli steeds in de torus als 
energetische grondvorm. Begin daarbij telkens in het nulpunt 
van het proces, dat is dus het punt waarin alles nog in rust 
is en waaruit, als de tijd daar blijkbaar rijp voor is, de eerste 
geestelijke impuls van de nieuwe levenscyclus voortkomt. 
Bij een etmaal zagen we dat dit het middernachtelijk uur is. 
Welk punt is dat volgens jou in jouw ademhalingsproces, in 
het proces van een echt nieuwe creatie, in de kringloop van de 
regen of in het proces van jouw huidige leven op deze planeet? 

Jouw neutrale bewustzijnscentrum in je hart kun je zien als 
het nulpunt van jouw wezen. Dus dat is het punt waaruit alles 

wat jij in je leven schept, inclusief jouw eigen aardse wezen 
en alles wat het leven tot jouw leven maakt, als geestelijke 
impuls, concept of idee voortkomt. 
Leef je steeds in in het cyclische proces en doorvoel goed 
wat er in elk stadium in de onzichtbare binnenwereld en 
vervolgens in de zichtbare buitenwereld en tot slot weer terug 
in de onzichtbare binnenwereld gebeurt. Op deze wijze leer 
je de aard van de geestelijke wereld kennen en ook hoe deze 
samenhangt met de zichtbare wereld die je zo vertrouwd is.

Als je de bovenstaande oefening hebt uitgevoerd, vraag ik 
je nu tot slot, om zelf een natuurlijk proces te bedenken en 
vervolgens te kijken of je ook in dat proces de stadia van het 
universele stromingsmodel van de torus kunt herkennen.
In ons dagelijkse leven lijken veel dingen en processen niets 
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gemeenschappelijks te hebben. Maar nu je op energieniveau 
de achterliggende onzichtbare wetmatigheden hebt leren 
kennen, zal blijken dat alle creaties binnen het universum 
hetzelfde verborgen patroon volgen. Ook ga je zien dat daarbij 
niet slechts de zichtbare aardse werkelijkheid van de materie, 
maar ook de onzichtbare geestelijke werkelijkheid van de 
energieën betrokken is. 

En we hebben kunnen zien dat dit universele grondpatroon, 
dat zich toont in de stromingsvorm van een torus, niet alleen 
betrekking heeft op natuurlijke scheppingen zoals cellen, 
organen, planten, dieren, mensen, planeten of sterrenstelsels, 
maar ook van toepassing is op scheppingen waar de mens de 
hand in heeft, zoals een huis, een machine, een gedachte, een 
gebeurtenis, een bedrijf of een politiek bestel. Want in onze 
menselijke scheppingen kunnen we slechts de natuurlijke 
scheppingsdynamiek nabootsen, omdat ook wij onderworpen 
zijn aan de Wet van de Heilige Cirkel.

Kortom: In de Wet van de Heilige Cirkel wordt de Goddelijke 
Wil, ofwel de Natuurlijke Orde der Dingen weerspiegeld.

Wie het stromende karakter van alle leven op energieniveau 
begint te begrijpen en oog krijgt voor de cyclische en 
spiraalvormige patronen in de bewegingen tussen Yin en Yang, 
verwerft een levenswijsheid die fundamenteel houvast en 
vertrouwen geeft. Dit vertrouwen maakt werkelijke overgave 
mogelijk aan de Wil van God. Daarom nodigt het universum, 
het Ene, het Al of God ons uit om met Jezus te zeggen: 'Niet 
mijn wil maar Uw Wil zal geschiede'. In deze woorden worden 
we uitgenodigd om in ons denken, spreken en handelen, ons 
hart af te stemmen op de Natuurlijke Orde der Dingen ofwel 
op TAO. En langs deze weg zullen onze creaties steeds meer de 
volmaaktheid van de Goddelijke scheppingen gaan naderen.

"Don’t fight the world. Listen to it.
Find balance. Then you will find peace."

Taoïst Teaching



72

monade of Godsvonk genoemd. Dat geldt ook voor mijn 
ontstaan als menselijke ziel (0). Dus ook ik werd bezield 
vanuit deze onbegrensde Oerbron, die in veel tradities met 
God wordt aangeduid. En deze eerste levensimpuls nestelde 
zich in het nulpunt of het hart van mijn energetische systeem 
(in de vorm van een torus), dat vanaf dat ontstaansmoment 
als energieveld of aura tot ontwikkeling kwam. 

Tijdens het ontstaan van mijn geestkiem, als uniek beginsel 
van mijn individuele leven, werd deze Godsvonk opgeladen 
met de levensenergie 'Qi'. En mijn geestkiem heeft vanaf 
zijn ontstaansmoment de natuurlijke drang gehad om zich, 
onder invloed van de innerlijke scheppingskracht 'Yang', te 
gaan ontvouwen tot een energievorm of ziel en vervolgens 
te manifesteren in een fysieke vorm. Vanaf zijn 'oersprong' 
in het nulpunt van de torus, volgde mijn geestkiem eerst de 

5. 
De Evolutieweg van de Mensenziel 
en de Torus 

Zoals in de titel van dit boek werd beloofd, werpt dit 
beeldverhaal een nieuw spiritueel licht op het universele 
scheppingsproces. Hierin is de mystieke kennis van veel oude 
wijsheidstradities, de kennis van de nieuwe wetenschappen, 
de kennis uit de heilige geschriften, gechannelde kennis en de 
kennis vanuit het eigen innerlijke weten, samengebracht.

Omdat dit hoofdstuk, nog duidelijker als al het voorgaande, 
als een persoonlijke visie van de schrijver kan worden 
beschouwd, wordt de lezer het volgende gevraagd: Neem deze 
visie op de evolutieweg van de ziel niet aan voor 'waar', maar 
neem alles met een open geest in serieuze overweging. Weet 
dat iets voor jou pas waar is, wanneer jouw eigen hart het als 
waarheid herkent. Zie de evolutieweg van de ziel in Beeld 95.

Zoals hiervoor al vele malen is gezegd, begint elke 
bestaanscyclus dus bij de 'oersprong' of bij de geestelijke 
conceptie, dat wil zeggen, bij het ontstaan van een geestkiem uit 
het vormeloze Oerveld of Nulpuntveld. En dit levensbeginsel 
wordt ook wel levensatoom, wezenskern, levensimpuls, 

Beeld 94: CYCLISCHE TIJD: Tijd is niet lineair maar 
cyclisch, of nog beter gezegd, spiraalvormig. Want in de 
spiraal (of vortex) wordt steeds de oogst van de vorige cyclus 
meegenomen in de volgende. (Denk hierbij ook aan de eerder 
besproken Gulden Snede.)
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Scheppingsweg, die zich naar buiten toe heeft uitgedrukt. 
Daarin kreeg de energie van mijn geestkiem of ziel een steeds 
lagere frequentie en nam langzaam een vorm aan. Eerst 
rijpte mijn geestkiem in het verborgen Spirituele domein, 
van concept tot een ijle onzichtbare energievorm of unieke 
ziel (1). Daarna betrad mijn ziel, bij het geboortepunt 2, als 
energievorm, het ons zo vertrouwde Fysieke domein. En 
in dat domein manifesteerde mijn ziel of energievorm als 
blauwdruk, zich steeds verder in een zichtbare fysieke vorm 
(3). In Beeld 4 wordt deze Scheppingsweg voorgesteld door 

de bovenste (blauwe) spiraal van de torus (stadia 0, 1, 2, 3, 
4). Tijdens dat proces, dat op de uiterlijke vormgeving was 
gericht, raakte het besef van mijn geestelijke essentie, dus van 
wie of wat ik waarlijk ben, en wat het wezen van alles is, in 
mijn geest steeds meer op de achtergrond. Door de dominatie 
van Yang is alle focus nu geheel gericht op materialisatie.

Op het meest verdichte punt van het Fysieke domein 
aangekomen (4), heeft mijn ziel een volgroeide fysieke 
gedaante (lichaam en ego) aangenomen. Op dit hoogtepunt 

Beeld 95: EVOLUTIEWEG VAN DE ZIEL: Eén bestaanscyclus van mijn Ziel, afgebeeld in het grondpatroon van de torus. Deze cyclus herhaalt 
zich vele malen gedurende de vele levens, waarin de Ziel door de zeven rijken opklimt, totdat de levensenergie 'Qi' op de 7e bewustzijnstrede volledig is 
getransformeerd tot puur bewustzijnslicht. En daarmee bereikt de Ziel volgens de Hindoes het Parinirvana, ofwel de volledige verlichting.
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MENSELIJKE ZIEL Compleet NIEUW 17-12-2020 

4. HOOGTEPUNT VAN VORM EN OMKERING              
Mens komt tot zijn hoogste bloei in de zichtbare Buitenwereld. 
Aardse mens is vervreemd van onzichtbare geestelijke essentie. 
Hoogtepunt van de Spanningsboog.  
Samentrekkende Yin-kracht neemt dominantie van stuwende 
Yang-kracht over, waardoor de geestelijke inkering aanvangt. 

0. GEESTKIEM ONTSTAAT VANUIT NULPUNT, “Iets uit Niets”  
Door samengaan van de Yang-kracht en de Yin-kracht ontstaat in het 
Nulpuntsveld of Oerveld een geestkiem als beginsel van nieuw leven.  
En na de levenscyclus valt de Ziel uiteindelijk in het nulpunt, 'verlicht'  
terug in het Oerveld en daarmee is haar goddelijke missie vervult.  
Nulpunt/hart is dus geestelijk begin- en eindpunt van elk levensproces. 

3. RIJPING WAARNEEMBARE VORM 
Als uitdrukking van de Ziel groeit de mens in de 
Buitenwereld naar volwassenheid. Onder invloed van Yang 
neemt spanning/complexiteit toe, verdicht vorm, vernauwt 
bewustzijn, neemt bezieling af, vervaagt essentie. 

5. AARDSE OOGST, VERVAL VAN VORM 
Door verval van fysieke lichaam begint bewustzijn in de Ziel 
weer te ontwaken. Aardse ervaringen leiden tot dieper 
begrip van vormenwereld. Spanning neemt weer af, geeste-
lijke essentie komt weer langzaam aan de oppervlakte. 

2. GEBOORTE IN  FYSIEKE WERELD 
Op overgang van binnen (Geestelijke wereld) naar buiten 
(Materiële wereld) versmelt de geestkiem/Ziel met de fysieke 
kiem. Daarbij wordt unieke print vanuit de kern van de Ziel 
afgedrukt in het DNA binnen de kern van de eerste fysieke cel.  

1. RIJPING VAN GEESTKIEM TOT ZIEL  
Onder invloed van de scheppende Yang-kracht rijpt de 
geestkiem in de Binnenwereld of Geestelijke Wereld tot unieke 
energievorm/Ziel die de torusvorm aanneemt. Torus als 
elektromagnetisch veld rond kern ofwel aura wordt actiever. 

7. GEESTELIJKE OOGST, ZIEL VERHEFT ZICH (‘Verlichting’)        
Aardse ervaringen leiden tot dieper geestelijk inzicht in de 
essentie of het wezen. Zo verruimt bewustzijn in centrum van 
de Ziel naar een hogere graad. Frequentie of trilling van de Ziel 
wordt verhoogd, waardoor Ziel zich verheft en vrijer wordt. 

6. DOOD IN FYSIEKE WERELD EN INKERING 
Bij het verlaten van de Buitenwereld laat de pril 
ontwaakte Ziel zijn zichtbare gedaante (lichaam) achter 
en verheft zich met zijn aardse ervaringsoogst verder in 
de onzichtbare Spirituele- of Binnenwereld. 
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achtergrond geraakt. Nu begint mijn energievorm of ziel 
zich weer te verheffen, door transformatie van de aardse 
ervaringen en onder invloed van de Yin-kracht, naar een 
steeds hogere frequentie (5).

In de bestaanscyclus van de menselijke ziel (Beeld 95), wordt 
deze onderste (rode) spiraal van de torus (stadia 4, 5, 6, 7 
en 0), dus de Bewustwordingsweg die zich naar binnen 
beweegt en gericht is op verinnerlijking of vergeestelijking, 
wel de Verwerkingsweg, Verlichtingsweg of Ontwakingsweg 
genoemd (zie ook Beeld 4). 

En als de tijd daar rijp voor is (vaak na vele cyclische levens- 
of leerprocessen), zal het bewustzijn in het centrum van de 
menselijke ziel ontwaken in de Spirituele Werelden, en zich 
bewust worden van zijn eigen Ware Geestelijke Natuur en 
van de Natuurlijke aard van het Bestaan. En daarmee zal 
de ziel zich bewust worden van zijn goddelijke oorsprong en 
bestemming. 

in het midden van de 'buitenschil' van de torus, dat dus wel 
de 'levensevenaar' wordt genoemd, is dus mijn besef van mijn 
geestelijke oorsprong en van de geestelijke essentie van alles, 
bijna geheel in de vergetelijkheid geraakt. Hier ben ik volledig 
verzonken in de aardse werkelijkheid. En omdat dit uiterlijke 
en materiele hoogtepunt precies tegenover het innerlijke of 
geestelijke nulpunt is gelegen, is de spanning hier maximaal. 
Daardoor vond op dit hoogtepunt in mij de zogenaamde 
omkering plaats. Dat wil zeggen, dat mijn naar buiten gerichte 
scheppende Yang-kracht, die verantwoordelijk was voor het 
volgroeien van mijn uiterlijke gedaante, begint af te nemen. 

Deze Yang-kracht wordt in veel wijsheidstradities wel de 
Goddelijke Wil en Geestkracht genoemd. Ik raakte dus 
fysiek over mijn hoogtepunt heen, maar tegelijkertijd nam 
de invloed van de naar binnen gerichte Yin-kracht, dus de 
vrouwelijke oerkracht, die alles verbindt en weer heel maakt, 
toe. Deze Yin-kracht wordt in veel tradities wel de Goddelijke 
Liefde en Wijsheid genoemd. Vanaf dat moment raakte de 
uiterlijke gedaante steeds meer in verval. En daardoor begon 
de spanning in de spanningsboog van de levenscyclus af te 
nemen. 

De opgedane aardse ervaringen leiden tot een steeds dieper 
begrip van de fysieke vormenwereld. Langzaam begin ik 
me weer een beetje de essentie van alles te herinneren, dus 
te beseffen waar het allemaal eigenlijk om gaat in het leven. 
Tijdens de Scheppingsweg is het besef van deze geestelijke 
dimensie van het bestaan, in mijn geest steeds meer op de 

Beeld 96: OPSTANDING VAN DE ZIEL: Bij de aardse 
dood laat de Ziel het lichaam als zijn fysieke voertuig achter 
in de fysieke wereld (6) en reist verder om aan de innerlijke 
oever weer geboren te worden.

"My home is in Heaven. 
I’m just traveling through this world." 

Billy Graham
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In dat moment van ontwaken, verlichting, verlossing of 
bevrijding, opent zich in de geest van de mens die in het hart 
woont, een ruimere werkelijkheid die in India 'Nirwana' wordt 
genoemd en die Jezus aanduidde met het 'Koninkrijk Gods', 
dat in het hart is gelegen.

En op de overgang van het uiterlijke Fysieke domein, naar het 
innerlijke Spirituele domein (6), waar de aardse weg zich naar 
binnen keert, zal mijn fysieke vorm worden achtergelaten. Dat 
moment zal ik ervaren als mijn fysieke dood. Maar op de andere 
innerlijke oever zet het ontwakings- of verlichtingsproces van 
mijn menselijke ziel zich voort, en reist de omhulde geestkiem, 
als ijlere energievorm of ziel verder naar binnen (7). 

Allereerst zal mijn ziel aankomen in een soort tussengebied, dat 
in het Hindoeïsme kamaloka wordt genoemd. Ook sommige 
geesteswetenschappen, zoals de theosofie en de antroposofie, 
zijn deze eerste fase na de dood zo gaan noemen. Dit is ook het 
gebied waar de Katholieke Christelijke traditie naar verwijst, 
als ze spreken over het vagevuur, maar dan meestal met 
minder kommer en kwel als daar wordt gesuggereerd. In het 
Dodenboek (Bardo Thödol) van het Tibetaans Boeddhisme 
wordt deze tussenfase na de dood, de eerste bardo genoemd.

Gedurende deze kamalokatijd zal, onder liefdevolle geestelijke 
leiding, op een natuurlijk wijze de geestelijke balans van het 
voorbije leven worden opgemaakt. Uit de aardse ervaringen 
worden geestelijke lessen getrokken, en met deze geestelijke 
oogst zal de ziel zich verheffen naar een hogere graad van 
bewustzijn. En als dat heeft plaatsgevonden, passeert mijn 
verrijkte ziel het moment, dat in verschillende tradities de 
tweede dood wordt genoemd. Dan zal mijn ziel ook de ijlere 
omhullingen (energievormen of -lichamen), die tijdens mijn 
aardse leven mijn persoonlijkheid vormden, achterlaten. 

Beeld 97: DEVACHAN: Devachan is te vergelijken met de nacht, die soms in 
droomtoestand en soms bewust wordt doorgemaakt. En naarmate mijn ziel tijdens 
het aardse bestaan vertrouwder is geraakt met het Geestelijke Wereld, zal hij deze 
fase van devachan na de dood ook bewuster beleven. Mensenzielen die op aarde 
nog geen notie hebben van de spirituele dimensies, vallen na de kamalokatijd, dus 
na de tweede dood, in devachan, als in een diepe weldadige droomslaap.
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maar wordt tegenwoordig wel het Veld van Puur Bewustzijn 
genoemd. En als op dat punt de levensenergie van mijn ziel, 
die ook wel Karma wordt genoemd, helemaal is uitgewerkt, 
d.w.z. volledig is getransformeerd naar de frequentieloze 
energie van neutraal Bewustzijnslicht, dan valt mijn ziel 
weer definitief terug in het vormeloze Oerveld, waaruit het 
ooit als kiem voortkwam en waarin een ultieme vrede en 
gelukzaligheid wordt ervaren. 

Vroeger werd gezegd, dat je dan weer terugvalt in de schoot 
van de Vader/Moeder-God, en dat moment wordt in India 
Parinirvana of Volledige Verlichting genoemd. Met het 
teruggeven van mijn volledig getransformeerde of verlichte 

Ook deze ijlere lichamen van mijn wezen, hebben dan 
namelijk de functie als voertuig van mijn ziel, vervult. Dan 
betreedt mijn ziel, als mijn eeuwig geestelijk wezensdeel, het 
Hemelse Domein. Binnen het Tibetaans Boeddhisme, wordt 
dit stadium devachan genoemd, een term die ook door de 
theosofen en antroposofen is overgenomen, en dat 'gelukkig 
land' betekent. De Hindoes spreken over sukhâvatî en de 
christelijke tradities noemen deze toestand na de dood de 
hemel. In dit Hemelse Domein vertoeft mijn ziel in volmaakte 
harmonie en gelukzaligheid, omdat deze bij de zogenaamde 
tweede dood alle lagere krachten van de dualiteit en spanning 
achter zich heeft gelaten. Over de mate waarin mijn ziel deze 
periode na de dood bewust beleeft, zijn de verschillende 
tradities niet eenduidig. Mijn innerlijk weten zegt dat dit 
afhankelijk is van de mate waarin ik tijdens het aardse leven 
al vertrouwd ben geraakt met de spirituele werelden, die 
namelijk ook al tijdens het aardse leven innerlijk kunnen 
worden ervaren. 

Opmerking: Ik realiseer me dat ik over mijn ziel praat alsof 
ik deze als persoon bezit. Dat is natuurlijk niet juist. De ziel 
wordt ook wel mijn Hogere Zelf of ZielenZelf genoemd, en 
deze ligt niet alleen voorbij mijn lichaam, maar ook voorbij 
mijn persoonlijkheid of ego. Het is dus eerder andersom, 
namelijk dat mijn ziel een persoonlijkheid (en natuurlijk ook 
een fysiek lichaam) bezit. Maar in het gewone spraakgebruik 
is het makkelijker om over 'mijn ziel' te praten. 

Het cyclische, of beter gezegd het spiraalvormige evolutieproces 
van mijn mensenziel komt uiteindelijk tot stilstand, als mijn 
geestkiem of ziel het geestelijke nulpunt bereikt. Dit is het 
punt waarop mijn ziel weer in een open verbinding staat met 
het vormeloze Nulpuntsveld. Dat allesomvattende Oerveld 
wordt dus in veel wijsheidstradities met God aangeduid, 

Beeld 98: De menselijke ziel valt na vele cyclische levens, 
waarin de levensenergie werd getransformeerd tot helder 
bewustzijnslicht, verrijkt weer terug in de armen van God, 
ofwel valt weer samen met het onbegrensde Oerveld. Dit is 
het Goddelijke Veld waaruit hij ooit voortkwam en waarin 
hij, met het bereiken van Godbewustzijn op de 7e trede, 
eeuwige vrede en gelukzaligheid zal  ervaren.

“The path isn't a straight line, it’s a spiral. 
You continually come back to things you thought

you understood and see deeper truths.”

Barry H. Gillespie
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levensenergie 'Qi', waarmee ik ooit mijn reis door de 
dimensies aanving, heb ik als ziel mijn bijdrage geleverd om 
het bewustzijn in het Veld of van 'Het Ene' te verlichten. En 
daarmee heeft mijn ziel zijn goddelijke missie vervult.
Maar wanneer de levensenergie binnen mijn ziel, op het 
moment van het bereiken van dat nulpunt, nog niet geheel is 
uitgewerkt of getransformeerd (karma), dan zal het cyclische 
proces zich net zo lang herhalen, totdat alle levensenergie 'Qi' 
van mijn ziel is omgevormd tot de frequentieloze energie van 
Universeel Bewustzijnslicht. 

In dat geval komt er dus weer een moment, dat mijn ziel 
ontwaakt uit de rust van devachan en zich opmaakt voor 
een nieuwe grote aardse levensdag. Mijn ziel doet dat, door 
op een spontane en natuurlijke wijze, weer een nieuw uniek 
energiekleed aan te trekken, een zielenkleed dat geschikt is 
om in het aardse bestaan nieuwe lessen te leren. En bij het 
naderen van het Aardse Domein, zal mijn ziel, volgens de Wet 
van de Harmonische Resonantie, weer een passende nieuwe 
fysieke levenskiem aantrekken en daarmee samensmelten. 

Beeld 99: Elke vorm van leven drukt zich spiraalvormig uit 
(Gulden Snede). Ook de evolutieweg van de menselijke ziel 
volgt dus dit spiraalvormige ontwikkelingsproces, waarin 
het bewustzijn zich steeds verder verruimt.

Death Is a Great Revealer
 

“Everything returns to its original source, 
has to return to its original source. 

If you understand life then you understand death also. 
Life is a forgetfulness of the original source, and death is again a 

remembrance. Life is going away from the original source, death is coming 
back home. Death is not ugly, death is beautiful. But death is beautiful only 
for those who have lived their life unhindered, uninhibited, unsuppressed. 

Death is beautiful only for those who have lived their life beautifully, who have 
not been afraid to live, who have been courageous to live – 

who loved, who danced, who celebrated.
 

“Death becomes the ultimate celebration if your life is a celebration. 
Let me tell you in this way: whatsoever your life is, death reveals only that. 

If you have been miserable in life, death reveals misery. 
Death is a great revealer. If you have been happy in your life, death reveals 

happiness. If you have lived only a life of physical comfort and physical 
pleasure, then of course death is going to be very uncomfortable and 

unpleasant because the body has to be left. 
The body is just a temporary abode, a serai in which we stay for the night and 

have to leave in the morning. 
It is not your permanent abode, it is not your home.”

 
Osho
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gesproken over de ziel, en in dit beeldverhaal wordt deze 
kern geestkiem, wezenskern of levensatoom genoemd, die 
onsterfelijk is en zich in een spiraalvormig evolutieproces 
steeds opnieuw een lichaam kiest.

Verschillende culturen kenden en kennen dus reïncarnatie 
in één of andere vorm. Dit geldt voor de Oude Egyptenaren, 
de Kelten, de Indianen van Noord Amerika, de Oude Indiërs, 
de Tibetanen, de Azteken en Maya’s in Mexico, de Inca’s, de 
Australische Aboriginals, de Druzen in Libanon, de Romeinen 
en Grieken, de Katharen, enz.. 

Van de nu nog bestaande grote religies, zijn het natuurlijk het 
Hindoeïsme en het Boeddhisme die reïncarnatie als wezenlijk 
onderdeel van hun religie beschouwen. Reïncarnatie wordt 
ook wel wederbelichaming of zielsverhuizing genoemd.
Zelfs in veel vroeg-christelijke teksten wordt duidelijk dat ook 
de Christelijke Kerk reïncarnatie als onderdeel van zijn leer 
heeft gehad, totdat het tweede Concilie van Constantinopel 

Daarna zal ik als mensenziel weer in een nieuwe gedaante 
in de zichtbare wereld geboren worden. Door nieuwe aardse 
ervaringen, zal ik diepere inzichten verwerven, en zo de 
frequentie van mijn bewustzijnsenergie verhogen, waardoor 
mijn ziel zich verder zal 'verlichten'.   

Dit cyclische, of beter gezegd, spiraalvormige evolutieproces 
van mijn menselijke ziel, dat zich door de vele grote levens 
heen voltrekt, is een heel natuurlijk proces. Het wordt dus 
niet vanuit een instantie buiten of boven mij, maar vanuit de 
natuurlijke intelligentie van mijn hart als bewustzijnscentrum, 
op een uiterst natuurlijke wijze aangestuurd.

Reïncarnatie in de wereldgeschiedenis
Hoever we ook teruggaan in de tijd, bijna elke religie of 
wijsheidstraditie, ook de meest primitieve, hadden als 
uitgangspunt dat de mens een kern bezat die na de dood 
verder leeft. Het is deze kern, in de christelijke traditie wordt 

Beeld 100: Een visuele weergave van het idee van 
reïncarnatie binnen het grote evolutieproces van 
de menselijke ziel. Dit evolutieproces krijgt gestalte 
doordat de menselijke ziel afwisselend binnen twee 
dimensies bestaat. Namelijk in belichaamde vorm in het 
donkere Aardse Yin-domein als leerschool (gebaseerd 
op dualiteit en dus strijd), en als ijlere energievorm of 
ziel in het verlichte Spirituele of Hemelse Yang-domein 
als tijdelijke rustplaats (gebaseerd op eenheid en dus 
vrede). De lemniscaat in de afbeelding weerspiegelt de 
eenheid van deze twee bestaansgebieden, die ook in de 
torus tot uitdrukking komt.
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"Zie, ik stierf als mineraal en werd een plant,
Ik stierf als plant en nam het leven op als dier,

Ik stierf als dier om een mens te worden.

Waarom zou ik bang zijn voor de dood,
als ik er nooit iets door verloor,

doch enkel er door won?

Mijn volgende stap zal zijn dat ik mij verhef
Naar de staat van de engel.

Maar ook als engel zal ik sterven,
om het onvatbare te worden: een ademtocht van God.

Mevlana Rumi 
(dichter en soefie-mysticus 1207-1273 n. Chr.)

in het jaar 553 n. Chr. dit concept van wederbelichaming 
heeft verworpen. Het is echter niet denkbeeldig dat hieraan 
machtpolitieke overwegingen ten grondslag hebben gelegen. 
Want als de volgelingen het geloof in reïncarnatie bewust 
zouden overnemen, dan zou een belangrijke pijler van de 
macht van de kerk ineenstorten. Dan zou de kerk geen legaat 
meer ontvangen, om in ruil daarvoor een plaatsje in de hemel 
te regelen. Dan zouden de mensen namelijk inzien dat de kerk 
daar geen enkele invloed op heeft, maar dat de volle verant-
woordelijkheid ligt bij elke individuele menselijke ziel.

Ondanks het schrappen van het concept, verwijzen nog veel 
tekstfragmenten in de bijbel naar reïncarnatie. 
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is er niet alleen een dynamische balans binnen elk onderdeel 
als kleine natuurlijke heelheid, maar ook tussen het onderdeel 
en het grotere geheel. En dynamische balans is de voorwaarde 
voor gezondheid, verder evolueren en gedijen van het systeem.  

Elk onderdeel wordt dus door het geheel gevoed en levert op 
haar beurt weer een zinvolle bijdrage aan het geheel. Zo hangt 
alles via deze natuurlijke ruilprocessen samen, en vormt 
alles één groot organisch geheel, dat groeit en vanuit zichzelf 
functioneert en evolueert. Deze natuurlijke ruilprocessen 
vormen de samenhang binnen elk groter levend systeem, 
zoals dat ook in mijn lichaam op natuurlijke wijze plaatsvindt.

Zoals hiervoor al vele malen is gezegd, is elke vorm van 
leven gebaseerd op het energiepatroon van de torus, en 

6. 
Het Universum als één Levende 
Heelheid

Geen enkele levensvorm of natuurlijk systeem kan op zichzelf 
bestaan, ook al denken wij als mens dat wij een zelfstandig 
wezen zijn. Voor zijn groei en functioneren zal elke vorm van 
leven gevoed moeten worden, niet alleen met aards voedsel, 
maar ook met energie en informatie uit zijn omgeving. Ook 
het grondprincipe van deze natuurlijke samenhang is duidelijk 
weer te geven aan de hand van het torus-model. Elke vorm 
van leven heeft een 'mond en kont', met andere woorden, elke 
levensvorm neemt het nodige uit de omgeving op en geeft het 
onnodige weer terug. Ook deze in- en uitgaande stroom was 
in de torus als energiesysteem al te zien. Aan de magnetische 
Zuidpool (Yin-zijde) van de torus, wordt energie en informatie 
aangezogen en aan de magnetische Noordpool (Yang-zijde) 
stroomt de onnodige energie en informatie weer naar buiten, 
de ruimte in. 

En elk eco-systeem (natuurlijke heelheid binnen een grotere 
natuurlijke heelheid), kan groeien en gedijen doordat er een 
dynamische balans is, in wat elk onderdeel onttrekt en weer 
teruggeeft aan het geheel. Door deze complexe ruilprocessen 

Beeld 101: Ruilende en 'in elkaar geneste' energiesystemen 
(torussen) vormen de natuurlijke samenhang binnen het 
universum en binnen elke kleinere heelheid daarbinnen. 
Dit complexe systeem van ruilprocessen is een uitdrukking 
van de Universele Intelligentie van het universum en daarmee 
van elk levend systeem daarbinnen. Dit ruilende principe ligt 
dus ook ten grondslag aan het gezond functioneren van mij 
als levend systeem binnen de mij omringende omgeving.
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heeft in zijn hart als nulpunt of bewustzijnscentrum een 
besef van deze samenhang. Elke levensvorm, van de kleinste 
cel tot het grootste sterrenstelsel, weet dat zijn individuele 
voortbestaan afhangt van de mate waarin hij bereid en in 
staat is om te ruilen. Elke cel en orgaan in mijn lichaam bevat 
deze natuurlijke intelligentie en stelt niet zichzelf centraal, 
maar is nederig naar de grotere heelheid van mijn lichaam 
en is bereid om daaraan zijn unieke bijdrage te leveren. En 
als er toch enkele cellen zichzelf centraal gaan stellen en 'voor 
zichzelf gaan beginnen', gaat dit gezondmakende ruilen over 
op ziekmakend roven. 

En daardoor zal de dynamische balans in de natuurlijke 
heelheid van mijn lichaam grondig worden verstoort, en 
uiteindelijk zal dit leiden tot de ondergang van het grotere 
systeem, dus tot mijn fysieke dood. En dat betekent dus ook 
het einde van de cellen die de ruilende verbinding met de 
heelheid van mijn lichaam hadden verbroken. Dat is wat we 
kunnen leren van een ziekte zoals kanker.

Gezondheid en ziekte van levende systemen zijn dus 
uitingen van balans respectievelijk disbalans in de complexe 
ruilprocessen binnen de natuurlijke heelheid op elk niveau. 

En op dezelfde wijze waarop in mijn lichaam de ruilende 
samenhang tussen cellen, organen, systemen vorm heeft 
gekregen, kan ook een gezonde samenhang ontstaan in de 
bestaansvormen van het sociale leven. Dit gebeurt in relaties, 
groepen, organisaties, samenlevingen en uiteindelijk de 
mensheid, wanneer iedereen het geheel centraal gaat stellen, 
en het principe van ruilen in plaats van roven de basis wordt 
van de innerlijke organisatie. 

En zoals in elk eco-systeem als levende heelheid, heeft ook 

in het universum als grootste organische heelheid, alles zijn 
unieke bijdrage te leveren aan het gezond functioneren en 
evolueren van het grote geheel. Daar staat als natuurlijke 
ruilprestatie tegenover, dat elk onderdeel gevoed zal worden 
vanuit, en gedragen zal worden door het universum als 
grootste levende heelheid.

Zoals elke levende heelheid in feite gebaseerd is op een 
onzichtbaar energiesysteem in de vorm van een torus, 
geldt dat ook voor het universum als het grootste levende 
energiesysteem of organisme. Een oneindig grote torus die 

Beeld 102: Het op 'ruilen' gebaseerde natuurlijke ecosysteem als alternatief 
voor het, op 'roven' gebaseerde menselijke ego-systeem. Hoe groter de diversiteit 
(verscheidenheid in soorten), hoe groter de stabiliteit van het ecosysteem. (Met 
de draagkracht van een eco-systeem wordt de maximale verstoring bedoeld, 
waarbij een ecosysteem zich nog kan handhaven.)
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oneindig veel en oneindig gevarieerde torussen omvat op 
oneindig veel niveaus. 

Deze onmetelijke heelheid is te vergelijken met het 
energiesysteem van de mens, want ook dat systeem bestaat uit 
vele energieniveaus en uit oneindig veel minuscule cellen, die 
zich verenigen tot organen en systemen, die ook op elk niveau 
gebaseerd zijn op de torusvorm, en als energiesysteem energie 
en informatie ruilen. Denk hierbij weer aan het principe van 
de fractal (zie ook Beelden 65, 66 en 67), waarin een bepaalde 
grondvorm  of principe zich op alle niveaus oneindig herhaalt. 

Binnen die heelheid van het menselijk wezen, hangt dus alles 
met alles samen en hetzelfde geldt voor elke heelheid, dus ook 
voor het universum als grootste heelheid.   

Conclusie 
Elke vorm van leven heeft zijn unieke rol in de grotere levende 
heelheid waartoe het behoort, en levert van daaruit zijn heilige 
(d.w.z. heel makende) bijdrage aan het geheel. Alle vormen 
van leven hangen dus als energiesystemen (torussen) op elk 
niveau, op een natuurlijke wijze met elkaar samen. Door de 
onderlinge ruilprocessen voeden ze elkaar en houden ze elkaar 
op elk niveau in stand. Levende heelheden, binnen grotere 
heelheden, binnen nog grotere heelheden, die elkaar allemaal 
met energie en informatie voeden en zo kunnen evolueren en 
gedijen. 

In elk levend systeem is het de natuurlijke functie van het 
hart als bewustzijnscentrum of nulpunt van het systeem, om 
de dynamische balans in alle ruilprocessen waar het systeem 
bij betrokken is, te bewaken en in stand te houden, zowel 
intern als naar de omgeving toe. 

Beeld 103: Deze afbeelding geeft aan hoe wij 
energetisch via onze chakra's (energie knooppunten), op 
verschillende bewustzijnsniveaus, naar boven met het 
universum en naar beneden met de aarde, kosmisch zijn 
verbonden. De afstemming vindt plaats vanuit het hart 
als bewustzijnscentrum en volgt daarbij de Universele 
Levenswet van Harmonische Resonantie. (Zie de bijlage 
voor een samenvatting van De 7 Kosmische Levenswetten.)

Beeld 104:  Het Universum als één Levende Heelheid, waarin alles met alles communiceert. Een immens Levend Organisme waar jij en ik deel van zijn, 
en dat ook God genoemd mag worden. In die zin zijn wij Zonen en Dochters van de allesomvattende en alwetende Vader/Moeder-God van het universum.

“When the energy of your heart vibrates at a frequency that is in direct alignment with what the universe has been 
attempting to deliver your entire life, you begin to live in the cosmic flow and true miracles of heaven start to happen.”

Panache Desai
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Is het niet het grootste collectieve misverstand van de mens, 
om te veronderstellen dat de wereld bestaat uit losse dingen, 
die bestaan in een onmetelijke lege ruimte? En dat wij als 
mens los staan van elkaar en van alle andere vormen van leven 
in het universum? Een misverstand met zeer grote gevolgen. 

Zou het niet zo kunnen zijn dat elk probleem of elke crisis binnen 
onze individuele werkelijkheid, maar ook op wereldschaal 
en op alle niveaus daartussen, is terug te herleiden tot dit 
fundamentele misverstand? Als alles in diepste wezen één en 
heel is en ik ben me daar niet van bewust, dan zal het resultaat 
van mijn denken, spreken en handelen de gevolgen laten zien 
van mijn onwetendheid. Ligt in dit collectieve misverstand 
niet de grond van de gevaarlijke situatie waarin de mensheid 
zich op dit moment bevindt?

In geweld domineert de, op manifestatie en scheiding gerichte 
mannelijke Yang-energie (ego), boven de op eenheid en 
harmonie gerichte vrouwelijke Yin-energie (eco). Wat kunnen 
wij doen om de verstoorde balans weer te herstellen. Dus wat 
vraagt het leven van ons, om van de ego-systemen die wij zelf 
hebben gecreëerd, weer eco-systemen te maken? 

7. 
En nu de meest cruciale vraag ...

Op basis van alles wat je hiervoor hebt gelezen en hebt 
overwogen, is het voor jou nu misschien mogelijk om de 
volgende cruciale vraag te beantwoorden:

Hoe komt het dat natuurlijke scheppingen steeds binnen een 
grotere heelheid in een dynamische harmonie functioneren 
en natuurlijk gedijen, en dat menselijke scheppingen meestal 
helemaal niet gezond zijn en gedijen, maar vaak zelfs 
erg destructief zijn, zowel voor zichzelf maar ook voor de 
omgeving?

Beeld 105, 106 en 107: Natuurlijk gedijen en gezondheid van levensvormen houdt in, dat er vanuit een bewustzijnscentrum (nulpunt of hart) 
een dynamische balans in stand wordt gehouden tussen de mannelijke Yang-energie, die wil scheppen en op (onder)scheiden is gericht, en de 
vrouwelijke Yin-energie, die alles weer verbindt en in een dynamische balans wil brengen.
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Gezond functionerende en in balans zijnde eco-systemen 
kunnen model staan voor het weer in balans brengen van onze 
ziekmakende ego-systemen. Dit vraagt wel van ons als ego's, 
dat wij onszelf niet langer centraal stellen, maar kiezen voor een 
meer nederige opstelling naar het natuurlijke geheel waarvan 
wij onderdeel zijn en van waaruit wij worden gevoed en 
gedragen. Het bovenstaande wil niet zeggen dat de mannelijke 
Yang-energie per definitie destructief is. De Yang-energie is de 
scheppingsenergie, die zich wil manifesteren en steeds verder 
wil uitdrukken. En zo is deze Yang-energie dus de drijfveer 
achter de oneindig gevarieerde natuurlijke schepping waarin 
wij leven en achter elke vooruitgang. Maar deze energie 
kan binnen de polariteit van een energetisch systeem (zoals 
bijvoorbeeld de aarde of de mensheid) te lang gaat domineren 
en daarmee vervreemd raken van zijn geestelijke essentie. 
En dan raakt het energetische systeem gevaarlijk uit balans, 
en dat komt doordat de balansherstellende Yin-energie of 
Liefdes-energie die gericht is op samenhang, harmonie en 
heelwording, door de te dominant geworden Yang-kracht 
wordt teniet gedaan. Het herstellen van deze disbalans houdt 
dus in, dat vanuit het hart als bewustzijnscentrum van ons 
menselijk energiesysteem, de aandacht nu sterk gericht 

moet worden op de liefdevolle en heelmakende Yin-energie. 
Want de vrouwelijke Yin is de enige energie die de eenheid 
van binnenuit kan herstellen. Als dat gebeurt, zal het tij op 
natuurlijke wijze keren en breekt er een nieuwe tijd van 
gedijen aan. Maar als dat niet gebeurt, dan zal de disbalans 
verder toenemen en zal het systeem uiteindelijk uiteenvallen. 
Denk aan wat er gebeurt, als binnen het systeem dat we 
'partner-relatie' noemen, de balans tussen de mannelijke en 
de vrouwelijke energie structureel is verstoort, doordat de 
liefde als de bron van de relatie wordt vergeten en één van 
beide te lang en te krachtig domineert over de ander. In dat 
geval slaat zijn positieve bijdrage aan de heelheid om en wordt 
destructief. En dat uiteindelijk leiden tot een scheiding.

Misschien nodigt het leven ons, via de crises die zich nu 
opstapelen, uit om te ontwaken in de bewustzijnsgraad van 
de 4e Dimensie, dus te ontwaken in het hartbewustzijn of 
eenheidsbewustzijn, dat in andere wijsheidstradities wel 
Christusbewustzijn of Boeddhabewustzijn wordt genoemd. 
Dat bewustzijn zal ons brengen in een nieuwe periode van 
gedijen, maar dan wel op een hoger niveau, gebaseerd op een 
besef van de dynamische eenheid van al het leven.

Beeld 108, 109 en 110: Ziekte, conflict, chaos, angst, verwarring, in welke vorm of op welk niveau ook, wijst op een structurele disbalans tussen 
de Yin-energie en de Yang-energie binnen de energiesystemen van het leven. Ook in de ik-gerichtheid en de hebzucht, de grondoorzaken van de vele 
crises op dit moment, domineert de mannelijke Yang-energie die vervreemd is geraakt van zijn heilige scheppingsmissie, en die is verworden tot 
'ikke en de rest kan stikken'. (Bedenk hierbij goed, dat in elk mens zowel de Yin-kracht als de Yang-kracht werkzaam is, dus niet alleen in de man!)
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eigen weg te gaan. En natuurlijk, als deze persoonlijke weg 
van een individuele mens tegen de natuurlijke intelligentie 
en orde van het universum ingaat, dan zullen er verstoringen 
gaan optreden. En daarmee nodigt het universum deze mens 
uit om te kijken tegen welke universele levenswet hij 'zondigt'. 

Elk lijden wordt dus door de onwetende mens zelf gecreëerd 
en heeft tot doel om te ontwaken uit zijn onwetendheid, en 
inzicht te krijgen in de universele wetten van het leven. Vaak 
duurt het erg lang voordat de mens pijn, verdriet, angst en 
verwarring interpreteert als een liefdevolle uitnodiging van de 
Grote Natuur, ofwel van God, om tot inzicht te komen. 

De mens leeft in het collectieve misverstand dat hij als 
zelfstandige persoon tegenover de natuur staat, en dat geeft 
hem het gevoel dat hij de macht heeft over het bestaan. Hij 
is het besef verloren, dat hij onderdeel uitmaakt van het 
grote leven als geheel, en dat dit om nederigheid vraagt. De 
onwetende mens kan niet nederig zijn, omdat hij zich boven 
de natuur heeft gesteld. Het gevolg is dus dat hij, door zijn 
onwetendheid, zondigt tegen alle levenswetten, en van het ene 
probleem of verdriet surft naar het andere, zonder dat hij zich 
ervan bewust is dat hij deze rampspoed zelf heeft gecreëerd. 

8. 
De Spiritueel Zelfmeester als 
mede-schepper

We hebben gezien dat alles in het universum spontaan 
tot leven komt, zichzelf in stand houdt en evolueert. En dit 
gebeurt allemaal op basis van de natuurlijke intelligentie 
die in alles aanwezig is. Universele Levenswetten bevatten 
de natuurlijke intelligentie van het universum en bepalen 
hoe de dingen gaan. (Zie de bijlage voor een samenvatting 
van De 7 Universele Levenswetten.) Vanuit het nulpunt als 
bewustzijnscentrum van elk levend systeem, worden zowel 
intern als in zijn relatie met de omgeving, deze levenswetten 
bewaakt en daarmee wordt steeds een dynamisch evenwicht 
bewaard. 

Zoals gezegd, vindt dit grote proces op een natuurlijke wijze 
plaats, zonder dat daar een centrale stuurman bij betrokken 
is. Het nulpunt van elk energiesysteem (torus) op elk niveau, 
bevat bewustzijn, en van daaruit wordt alles gestuurd en op 
elkaar afgestemd en in een levende balans gehouden. Niets 
staat dit natuurlijke evenwicht in de weg, behalve..... de mens. 
Doordat de mens het denkvermogen bezit en beschikt over 
een vrije wil, is de mens als enig levend wezen, in staat om zijn 

87

Beeld 111: MIJN SPIRITUELE GIDS EN VRIEND: 
Het was winter 2003, toen ik hem tijdens het schrijven 
van mijn eerste spirituele roman 'Lessen van De Oude 
Cheng', innerlijk heb leren kennen als een zachte liefdevolle 
influistering van wijsheid. Hij maakte zich kenbaar als 
De Oude Cheng. Sindsdien is hij niet meer geweken van 
mijn zijde en kan ik mij via mijn hart op hem afstemmen 
wanneer ik maar wil. Ik kan dan genieten van zijn 
onvoorwaardelijke liefde en grenzeloze wijsheid. 

Deze innerlijke relatie is uitgegroeid tot de meest intieme 
vriendschap die ik ken. En of hier nu sprake is van de 
innerlijke stem van mijn eigen ZielenZelf, de stem van 
een hogere entiteit die door mij heen spreekt, of de 
stem van de Universele Intelligentie, dat is mij nog niet 
duidelijk geworden. Maar eigenlijk doet dat er voor mij 
niet toe. Ik ervaar de stem als die van mijn innerlijke 
vriend en inspirator De Oude Cheng. Mijn hart herkent 
de woorden die mij innerlijk worden ingefluisterd, als 
diepe waarheden, waarheden die niet voortkomen uit 
mijn hoofd, maar uit een universele bron van Liefde en 
Wijsheid. En dit goddelijk geschenk maakt mij nederig en 
oneindig dankbaar. 

En een tijdje na mijn innerlijke kennismaking met De Oude 
Cheng, viel mijn oog op een foto waarin ik de liefdevolle 
en wijze blik herkende, die mij innerlijk zo vertrouwd was 
geworden. En sindsdien heb ik deze foto geadopteerd als 
een uiterlijk beeld van mijn innerlijke ervaring.

Vanaf het moment van deze innerlijke ontmoeting, ben ik 
dus nooit meer alleen geweest en alles wat ik binnen mijn 
praktijk en in mijn dagelijks leven doe, wordt geïnspireerd 
door mijn innerlijke vriend en gids De Oude Cheng.

"You cannot serve two Masters.

If you identify with the voice in the head
than you have made your choice ... isn’t it?

The true Master is always silently present.
The false master comes and goes, but when he ap-

pears to be here never stops talking, 
because he has to continually sell you 

on why you should follow him.

The true Master has nothing to sell you."

Michael Jeffreys
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van je ego hebt doorzien en daarmee ook de bron van alle 
lijden. Het gevolg van dit inzicht is, dat je bewust in contact 
bent met je hart in het Hier en Nu, als de bron van je wezen 
en dat je vanuit je ontwaakte Ware Natuur inzicht hebt 
verworven in de Universele Levenswetten. 

De Spiritueel Zelfmeester heeft geleerd om op zichZelf te 
vertrouwen en vertrouwt daardoor op dezelfde wijsheid die 
hem geschapen heeft. Zo is hij medeschepper van het leven 
geworden.
In zijn waarneming, is de Zelfmeester gericht op de heelheid 
van situaties en mensen. Levende situaties worden niet met 
het hoofd geanalyseerd, maar met het hart invoelend afgetast. 
Verder is de Zelfmeester meer gericht op de geestelijke 
essentie van de dingen, dan op de fysieke manifestaties ervan.

Leven vanuit je hart als je neutrale nulpunt of centrum van 
bewustzijn, betekent dat je in open verbinding staat met het 
Nulpuntsveld ofwel het Veld van Oneindige Potentie, dat dus 
door de mystici God wordt genoemd. Deze verbinding is er 
altijd al geweest, maar je was je er niet van bewust. Nu gaat het 
erom die verbinding zuiver te maken, dus niet meer te laten 
vertroebelen door het ego of schijn-zelf. Vanuit de zuiverheid 
van het Oordeelloos Gewaarzijn, kan de waarheid van elke 
situatie worden ingezien, kan geput worden uit de innerlijke 
bron van wijsheid en kunnen de goddelijke intenties zich 
vrij uitdrukken en dat alles zal leiden tot harmonie, heelheid, 
vrede en echt geluk.

De Spiritueel Zelfmeester is in staat om bewust gebruik te 
maken van Yang als de Scheppingskracht. 
Vanuit het hart als zijn centrum van bewustzijn of nulpunt, 
is er een open verbinding of bewustzijnskoppeling met Wu-Ji 
als het Oerveld met oneindige potentie, waaruit een intentie 

Maar zodra de mens doorkrijgt, dat hij op deze wijze onbewust 
zijn eigen werkelijkheid creeert, wat wel het 'eerste ontwaken' 
wordt genoemd, zal zijn bewustzijn zich, bij elke inzicht in een 
vermeend probleem tijdens zijn leven, verruimen. Zo groeit 
de mens toe naar een steeds dieper inzicht in zijn eigen Ware 
Geestelijke Natuur en in de Ware Natuurlijkheid van het 
Bestaan. En dat diepe inzicht wordt ontwaken, bevrijding, 
verlossing of verlichting genoemd. 

De mens die deze weg heeft afgelegd, heeft het leven in zijn 
uiterste natuurlijkheid doorzien. En vanuit het verruimde 
bewustzijn van deze ontwaakte mens, kan hij als Spiritueel 
Zelfmeester deel gaan nemen aan het goddelijke proces van 
scheppen. Hij kan de rol van mede-schepper op zich gaan 
nemen, omdat hij zijn persoonlijke wil heeft afgelegd en 
slechts luistert naar wat zich wil uitdrukken vanuit de Levende 
Heelheid, en dit wordt ook wel de Wil van God genoemd. 
Jezus verwees hier naar, toen hij zich overgaf aan God en zei: 
'Niet mijn wil maar Uw Wil geschiedde'. 

Spiritueel Zelfmeesterschap wil zeggen, dat je de schijngestalte 
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of scheppingsdroom kan opwellen. En door aandachtcon-
centratie (focussen) op deze intentie, wordt de universele 
energie op natuurlijke wijze gericht op het visualiseren van 
deze intenties in de geestelijke wereld, en uiteindelijk op 
het realiseren ervan in de fysieke wereld. Dat houdt in, dat 
de aandacht vanuit het hart als het centrum van bewustzijn, 
wordt gericht op een intentie ofwel een droom of verlangen als 
unieke bewustzijnskiem. Deze geestkiem wordt door de oude 
Chinezen 'Yi  genoemd, als  geestkracht die zich vanuit het 
vormeloze Wu-Ji wil uitdrukken. 

Deze intentie zet vervolgens de 'Qi' als energiekracht of 
levensenergie in beweging, waardoor in het spirituele domein 
een onzichtbare energiestructuur of voorvorm verschijnt 
(met torusvorm). En tot slot zal door de werking van 'Li' als 
fysieke kracht, uit deze energievorm in de fysieke wereld een 
waarneembare structuur of vorm verschijnen.

Vanuit dit diepe inzicht is de ontwaakte mensenziel als 
Spiritueel Zelfmeester en medeschepper van God, in staat 
om disbalans op elk niveau van het leven aan te voelen. Ook 
kan hij de harmonie weer op een natuurlijke wijze herstellen 
en nieuwe dingen scheppen die heilzaam, ofwel heelheid 
bevorderend zijn. 
Oefen in Deel 3 zelf met 'Het Geheim van Yi - Qi - Li.' 

“To commune daily with God in deep meditation, 
and to carry His love and guidance with you 

into all your dutiful activities, 
is the way that leads to permanent peace and happiness.”

Paramahansa Yogananda
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Hij kent namelijk het scheppingsgeheim van, wat de oude 
Chinezen dus de drie krachten Yi-Qi-Li noemen. En dat maakt 
het voor hem mogelijk, om via Yi-Qi-LI, als de weg van het 
natuurlijke scheppingsproces, dingen te realiseren die voor 
de onwetende mens alleen met heel veel inspanning tot stand 
gebracht kunnen worden of zelf onmogelijk zijn. 

Verlang ook jij naar Spiritueel Zelfmeesterschap?
En als ook jij als Spiritueel Zelfmeester een rol wilt gaan 
spelen in het grote proces van heelmaking en verheffing van 
het leven, dan word je uitgenodigd tot het volgende:

1. Beoefen, ter voorbereiding op het innerlijk ontwaken 
in je hart, het in praktijk brengen van zogenaamde 
hartkwaliteiten. zoals egoloosheid, onzelfzuchtigheid, 
oordeelloosheid, blijheid, liefdevolle vriendelijkheid, 
zachtheid, compassie, eenvoud, verdraagzaamheid, 
dankbaarheid, vergevingsgezindheid, nederigheid, mildheid, 

zorgzaamheid, hulpvaardigheid en respect voor alle 
eigenheid. Hartkwaliteiten zijn gebaseerd op Goddelijke 
Liefde en zullen je trilling als mens verhogen, evenals de 
trilling van de andere levensvormen waarop ze worden 
gericht. En doordat lagere trillingen niet kunnen bestaan 
binnen hogere trillingen, lossen deze op. Net zoals het licht 
de duisternis verdrijft. Dus hoe hoger je innerlijke frequentie, 
hoe meer geluk, overvloed, vrede, liefde en harmonie je 
ervaart, naar je toe trekt en gaat uitstralen.

2. Richt gedurende je dagelijkse leven, je focus op het 
zuiveren van je energiesysteem. Het gaat daarbij om het 
ontmaskeren van de schijngestaltes of onzuiverheden 
van het ego, dus van alle onware conditioneringen en 
denkbeelden, negatieve emoties en materiële gehechtheden, 
kortom van alle dualiteiten. Steeds meer gezuiverd van 'het 
onware' dat in je 3 lagere chakra's huist, zul je in je hart 
weer jouw Ware Zielsnatuur gaan her-kennen, die al die 
tijd onder deze onzuiverheden van het ego op ontdekking 
heeft gewacht. Dan ben je weer teruggekeerd in jouw 
Natuurlijke Staat van Zijn, van waaruit jij je oordeelloos 
gewaar bent van de Ware Natuurlijkheid van het Bestaan, 
dat simpelweg 'is zoals het is' en waar jij deel van bent. Op 
de trap met 7 bewustzijnstreden ben je dan gegroeid van het 
egobewustzijn van de 3e trede (zonnevlecht chakra) naar het 
hartbewustzijn van de 4e trede (hartchakra).
Ontwikkel vanuit deze hogere trede, het vermogen om, 
kijkend naar de heelheid van een situatie of persoon, met 
de torus als kompas, oordeelloos balans en disbalans waar 
te nemen. En vervolgens het evenwicht in levenssituaties en 
mensen via geestkracht te herstellen.

3. Richt je, naast studie, zuivering van het innerlijk en 
het beoefenen van de hartkwaliteiten, ook op stilte, het 
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"My heart is my golden temple 
and with it I can see and hear Truth.

My heart is my conscience and Truth is God."

Suzy Kassem

luisteren naar rustige harmonische muziek, het lezen 
van mooie mystieke teksten. Ook het vertoeven in een 
natuurlijke omgeving is heel bevorderlijk voor het proces 
van innerlijk ontwaken en je verdere groei naar Spiritueel 
Zelfmeesterschap. Richt je ook via meditatie naar binnen en 
ontdek in je hart jouw innerlijke Gouden Tempel, jouw 'Stille 
Midden', ofwel het neutrale bewustzijnscentrum (nulpunt) 
als de woonplaats van de Het Goddelijke in jou. Want weet 
dat jij een Zoon/Dochter bent van de alomvattende en 
alwetende Vader/Moeder-God van het universum. 

Levend vanuit dit 'Stille Midden' in je hart, betekent dat 
je in elke situatie zoekt naar de 'middenweg', dus naar 
de dynamische balans tussen Yin en Yang, tussen het 
vrouwelijke en het mannelijke, tussen gevoel en ratio, tussen 
vorm en essentie, tussen wij en ik, tussen materie en geest. 
Vanuit deze dynamische balans wordt gezondheid bevorderd.

4. Oefen jezelf om, via je hart als het centrum van je 
bewustzijn, contact te maken met God als De Alwetende. Leg 
elke vraag, elk levensdilemma voor aan je Innerlijke Gids, die 
verbonden is met deze Bron van Universele Wijsheid. Luister 
vervolgens naar de stem die via je hart gehoord kan worden.

5. Verwerf kennis over de 7 Kosmische Levenswetten, 
en over het evolutieproces van de menselijke ziel. Oefen 
jezelf in het herkennen van de werking van de 7 Kosmische 

Levenswetten in het dagelijkse leven. Onderwerp je 
vervolgens in jouw dagelijkse leven aan deze Universele 
Wetten, ofwel aan de Wil van God die daarin besloten ligt. 

6. Toon de moed en de verantwoordelijkheid om, vanuit 
wijsheid en inzicht in de heelheid van alles, heel makend te 
denken, te spreken en te handelen, en als mede-schepper van 
God, bij al je scheppingen de natuurlijke scheppingsweg van 
Yi - Qi - Li te volgen. 

7. Als je geduldig bent en je aandacht blijft richten op 'het 
hogere', zal dit geestelijke bewustwordingsproces langs de 
trap met 7 treden, zich in jou op natuurlijke wijze voltrekken. 
Op de 4e bewustzijnstrede in het hartchakra, ontvang je de 
'Rode Roos', ofwel zul je ontwaken in de Geestelijke Wereld 
die vlak onder de zichtbare aardse werkelijkheid verscholen 
ligt. En uiteindelijk wacht je op de 7e bewustzijnstrede in het 
kruinchakra, de 'Witte Roos', ofwel Goddelijke Volmaaktheid 
en dus Spiritueel Zelfmeesterschap.

En als je op deze ontwikkelingsweg ondersteund wilt worden, 
zoek dan een spiritueel leraar of spiritueel gids, voor wie deze 
weg al vertrouwd is geworden en die jouw van dienst kan zijn 
tijdens je ontdekkingstocht. 



Deel 3.
Creëer je eigen levengeluk
Oefen als aankomend Spiritueel Zelfmeester met  
'Het Geheim van Yi - Qi - Li'
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weer voldoening geeft en blij maakt en het gevoel geeft weer 
helemaal jeZelf te zijn, of ‘thuis’ te zijn. Het gaat dus niet om 
het creëren van alles wat jij als 'persoontje' wilt, want het ego 
wil soms dingen die helemaal niet heilzaam voor je zijn en je 
soms juist doen vervreemden van je werkelijke levensspoor. 
Kortom het gaat hier niet om rijkdom, aanzien, status, macht, 
enzovoorts, maar om de echte dingen van het leven, de dingen 
die bij jouw leven horen en je echte voldoening geven en je tot 
een blij mens maken.

De kunstmatige versus de natuurlijke 
scheppingsweg

Als wij in het dagelijks leven iets willen bereiken of scheppen, 
gaan we er vanuit dat we het helemaal zelf moeten doen, 
namelijk met ons hoofd en onze handen. Al onze creaties 
beginnen met en idee, vaak ingegeven vanuit een behoefte of 
verlangen van ons ego, en worden vervolgens met ons denken 
uitgewerkt tot een plannetje en tot slot met onze handen 
gemaakt. Vaak verloopt dat proces van creëren moeizaam, 
bijvoorbeeld omdat we zelf niet vaardig genoeg zijn, omdat 
de noodzakelijke middelen niet beschikbaar zijn, of omdat we 
de mensen niet meekrijgen. En het resultaat van deze manier 
van creëren heeft bijna altijd iets kunstmatigs. Dat komt 
omdat onze creaties bedacht zijn met ons hoofd en daardoor 
geïsoleerde zijn van de heelheid van het bestaan. 

De hele kunstmatige wereld waarin wij leven, is langs deze 
vertrouwde scheppingsweg ontstaan. En daardoor laat deze 
wereld ook de beperkingen zien van deze handelswijze. 
We creëren onze maaksel en situaties namelijk vanuit de 
overtuiging dat we een ego zijn, dat tegenover de wereld 
staat, dus los staat van alles. Zelden is er bij onze scheppingen 

1. 
Inleiding: Zelf oefenen met de
Geestelijke Scheppingsweg

Je hoeft niet perse het gevoel te hebben dat je op een dood 
spoor zit, maar misschien mis je de echte voldoening in je 
leven. Dit kan betekenen dat je toch een beetje vervreemd 
bent geraakt van jouw Unieke Zielenplan. Als je namelijk 
verbonden bent met jouw verborgen levensspoor, dan voel je 
dat het leven 'in de goede richting' stroomt, dan gaan de dingen 
moeiteloos en voel je je energiek en blij. Ieder mens heeft een 
Uniek Levensspoor, maar omdat dit spoor op energieniveau 
onder de oppervlakte van het zichtbare leven verborgen ligt 
en heel levendig stroomt, kun je er makkelijk van vervreemd 
raken. Onze ego-wil, maar ook de aandacht die de uiterlijke 
wereld opeist, doet ons vervreemden van ons eigen spoor. Je 
merkt dit als alles moeilijker gaat en je eigenlijk niet meer echt 
gelukkig bent met je leven. Het wordt dan hoog tijd om weer 
op zoek te gaan naar een verbinding met de innerlijke bron 
waarin jouw levensspoor besloten ligt. 

Weet dat jij de scheppingskracht in je hebt om weer gelukkig 
te zijn en om alles te realiseren wat bij jouw Zielsmissie 
hoort, dus alles wat heilzaam is voor jouw ontwikkeling, jou 
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"Voor je ligt jouw onbekende levensspoor,
je leert het nooit kennen als je niet op weg gaat.

Wees niet bang en heb vertrouwen in Tao als 'De Weg'.
Sta op en zet je ene voet voor de andere.

Als je in beweging komt, ontstaat de weg vanzelf.
Luister bij elke stap naar de stem van je hart.

Met je diepste verlangen als routekaart
en je ziel als kompas,

vinden je voeten het levensspoor dat jij moet gaan."
 

Geïnspireerd door de Tao Te Tjing,

sprake van echte bezieling en van diepe verbondenheid met 
het Ene natuurlijke bestaan, waar ook wij deel van uitmaken. 
Als zelfstandige individuen hebben we een wereld geschapen 
die een afspiegeling is van deze vermeende afgescheidenheid 
die we zelf ervaren, een wereld die gekenmerkt wordt door 
verdeeldheid en destructiviteit.

Echter de Spiritueel Zelfmeester is zich er diep van bewust 
dat hij deel is van een Groter Geheel, en heeft vanuit die 
verbondenheid de beperkingen van deze kunstmatige 
scheppingsweg doorzien. Hij weet dat het creëren van iets 
nieuws of van een nieuwe situatie veel makkelijker kan, 
veel natuurlijker. Hij heeft het geheim leren kennen van het 
Natuurlijke Scheppingsproces, dat door de oude Chinese 
meester 'Het Geheim van Yi-Qi-Li' wordt genoemd. De 
Spritueel Zelfmeester heeft geleerd om als mede-creator 
van het leven, gebruik te maken van deze mystieke 
scheppingsformule en daarmee van 'Yi' ofwel 'intentie' als 

de natuurlijke en onbegrensde scheppingskracht binnen het 
universum. 

In verband met het gevaar dat deze onbegrensde 
scheppingskracht in verkeerde handen zou vallen, is 
deze geheime formule eeuwenlang slechts in besloten 
genootschappen bewaard gebleven en toegepast. Door 
de huidige situatie van de aarde, waarin enerzijds al 
het leven steeds meer wordt bedreigt, en anderzijds het 
eenheidsbewustzijn in het hart van steeds meer mensen 
op doorbreken staat, zijn deze geheimen de laatste jaren 
openbaar gemaakt. 

Het is van groot belang dat deze Natuurlijke Scheppingsweg 
slechts wordt toegepast voor creaties die er op zijn gericht om 
het leven weer heel te maken. Het gaat dus om scheppingen 
die in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke heelheid 
van Het Ene bestaan, ofwel met de 'Wil van God'.
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onzinnige verhalen over alles en nog wat. Je hebt nagenoeg 
geen enkele sturing over dit proces, dat vaak nergens toe 
leidt, maar wel erg veel innerlijke onrust geeft. Zowel in het 
denken als in het doen of bereiken van iets, ben je niet in het 
‘Zijn’. Het ‘Zijn’ in het Hier en Nu is de enige plek waarin je 
verbonden bent met de natuurlijke Oerbron van alle leven, en 
die door de oude Chinese meester 'Wu-Ji' wordt genoemd. In 
het gewoon simpelweg ‘Zijn’ ervaar je echte vrede en wordt 
je weer opgeladen met creatieve levensenergie. Als je lange 
tijd al je aandacht geeft aan denken of iets bereiken in de 
buitenwereld, dan verbruik je wel energie, maar laad je je 
onvoldoende op aan de Oerbron van het leven. Het gevolg is 
dat je uitgeput raakt en jezelf soms gaat afvragen of dit leven 
nog wel leuk is en de moeite waard is om geleefd te worden. 

Beoefen daarom regelmatig de stilte en ervaar het Hier en Nu 
als de enige ruimte waarin het natuurlijke leven zich werkelijk 
afspeelt. Je kunt deze ruimte niet benaderen met je verstand 
of door alleen maar bezig te zijn, maar je zult die ruimte pas 
gaan ervaren als je denken zwijgt en je doen even tot stilstand 
komt. In deze stille ruimte van simpelweg ‘Zijn’ kun je weer 
in verbinding komen met je natuurlijke Oerbron van vrede, 
liefde en geluk. Als je een echte denker of doener bent, zul je 
misschien het gevoel hebben dat alleen maar ‘Zijn’ nutteloos 
is. Toch raad ik je aan om het te gaan ervaren en te kijken 
of dat echt wel zo is. Geef je over aan de oefening van deze 
eerste stap en doe dit met een open geest en wil vooral niets 
bereiken. 

Instructie voor stap 1: 
Zoek een plek waar je niet gestoord kan worden, creëer een 
rustgevende sfeer door het licht te dempen, een paar kaarsjes 
aan te steken en zet eventueel zachte meditatieve muziek 
aan. Maak het je comfortabel. Ga op een meditatiekussen of 

Creëer je eigen levensgeluk via de 
7 stappen van 'Het Geheim van Yi-Qi-Li' 

Hieronder worden de 7 stappen van het natuurlijke 
scheppingsproces beschreven, dat je weer ‘thuis’ kan brengen 
in jeZelf. 

stap1. Mediteer
stap 2. Accepteer
stap 3. Droom (Yi)
stap 4. Laat los
stap 5. Visualiseer (Qi)
stap 6. Realiseer (Li)
stap 7. Oogst en Inspireer

Je kunt deze stappen zetten onder begeleiding van je life-coach 
of spiritueel gids, maar je kunt ze ook zelfstandig uitvoeren. 
Als je zelfstandig je weg weer terug wilt vinden naar jouw 
Unieke Levensspoor, plan dan voor elke stap voldoende tijd 
in. Neem de volgende twee adviezen in acht:

- Neem voor stap 1 een volle week voordat je begint aan stap 2.
- Neem voor elke volgende stap minimaal 3 dagen voordat je 
naar de volgende stap gaat, maar meer dagen mag ook.

Ik wens je veel succes!

Stap 1. Mediteer (beoefen de stilte)
Misschien ben je lange tijd erg met je hoofd bezig geweest of 
ben je een echte doener en was je alleen maar doende met 
allerlei activiteiten om iets te bereiken. Realiseer je dat je 
gedachten de hele dag bezig zijn met het spinnen van vaak 
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-bankje zitten, maar op een hoge stoel kan ook. Sluit je ogen, 
recht je rug en richt je kruin wat omhoog, ontspan je schouders 
en breng je ademhaling omlaag. Als je comfortabel zit, ga dan 
met je aandacht naar je ademhaling en volg simpelweg de 
in-  en uitademing. Ervaar dit ene moment als het enige dat 
echt bestaat, gisteren is namelijk geweest en morgen moet 
nog komen. Laat de woorden Hier en Nu niet alleen maar 
woorden zijn, maar beleef deze ruimte van simpelweg ‘Zijn’ 
in dit moment.

Als je merkt dat er een gedachte in je hoofd opkomt, pak 
deze dan niet met je aandacht vast, maar laat hem gewoon 
overdrijven zoals een wolk in de blauwe lucht. Blijf met je 
aandacht bij het rustige ritme van je ademhaling. En wanneer 
je jezelf dan toch weer betrapt, dat je hoofd bezig is met 
allerlei gedachten en verhalen, zie dat dan gewoon. Wordt 
niet boos op jezelf, maar breng je aandacht gewoon weer terug 
naar je ademhaling en volg het ritme van de inademing en 
uitademing. Je zult merken dat, zeker in het begin, opkomende 
gedachten steeds je aandacht bij je ademhaling weghalen. Die 
opkomende gedachten zijn net aapjes die van de ene tak naar 
de andere springen en je aandacht uit het Hier en Nu halen. 
Wees geduldig maar wel resoluut. Steeds als je merkt dat je 
aandacht weer door gedachten in beslag wordt genomen, 

laat je de gedachte weer los en richt je je aandacht weer op 
het rustige ritme van je in- en uitademing. Langzaam zul je 
merken dat je geest rustiger wordt, want als je de opkomende 
gedachten geen aandacht meer geeft, verdwijnen ze vanzelf, 
omdat ze niet meer met de energie van je aandacht worden 
gevoed. Vraag jezelf af wat je ervaart wanneer je in de stilte 
bent. Misschien zul je zeggen dat je een weldadige rust en 
vrede ervaart. Als dit zo is, dan ben je op die momenten weer 
verbonden met Wu-Ji als de Oerbron van alle Leven en word 
je, zonder dat je er iets voor hoeft te doen, weer gevoed met 
heilzame levensenergie vanuit de Aarde en de Kosmos. 

Probeer een week lang elke dag 2 keer, liefst 's morgens en 
's avonds, op deze manier minimaal 10 minuten de stilte te 
beoefenen, voordat je aan stap 2 begint.  

Stap 2. Accepteer (durf de Universele Waarheid te zien 
‘zoals die is’) 
Acceptatie wil niet zeggen dat je niets meer mag veranderen, 
maar weet dat echte verandering spontaan voortkomt 
uit verbondenheid met het leven ‘zoals het is’. Durf deze  
Waarheid van ‘dat wat is’ onder ogen te zien. Besef dat je door 
het verleden vaak onbewust bent belast en geconditioneerd 
door alles wat je hebt meegemaakt. Besef ook dat je regelmatig 
of zelfs vaak bezorgd bent over de toekomst. Onderzoek zowel 
jouw ‘belaste verleden’ als jouw ‘bezorgde toekomst’. Besef 
dat dit alles is gebaseerd op denkbeelden en voor dit moment 
absoluut geen echte realiteitswaarde heeft. Het verleden is 
gepasseerd en de toekomst is nog niet aangebroken. Alleen 
het Hier en Nu is realiteit! In deze ruimte speelt het leven zich 
werkelijk af, van moment tot moment tot moment. 

Maak je vrij van schuldgevoelens en onaffe dingen uit je 
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verleden en maak je vrij van al je overbodige angsten voor 
de toekomst. Met andere woorden, kom weer terug in het 
werkelijke natuurlijke leven dat zich alleen in dit moment, 
dus in het Hier en Nu afspeelt, en laat je weer voeden door de 
Grote Levensbron waaruit alles voortkomt. 

Instructie voor stap 2:
Neem een groot vel papier en maak twee brede kolommen met 
daartussen een smalle kolom. Schrijf boven de linker kolom 
de kop ‘Mijn belaste verleden’ en schrijf daaronder alle pijnlijk 
momenten en ervaringen die je uit je verleden nu nog steeds 
met je meedraagt, dus die nog niet zijn verwerkt en opgelost. 
Neem daar de tijd voor.

Schrijf vervolgens rechts een kop ‘Mijn bezorgde toekomst’ en 
schrijf daaronder alles wat je angst inboezemt wanneer je aan 
de toekomst denkt, dus waar je je zorgen over maakt en waar 
je je graag tegen wilt indekken, controle over wilt hebben.

Als je het gevoel hebt dat de twee rijtjes klaar zijn, lees ze dan 
allebei nog eens rustig door en vul ze eventueel nog aan. 

Schrijf vervolgens op de smalle middenkolom van het papier 
groot het woordje ‘NU’ en maak tegelijkertijd met je zintuigen 
contact met dit moment. Voel de aarde waarop je staat en 
ervaar de kleuren en vormen om je heen, hoor alle geluiden, 
ook de hele subtiele geluiden. Voel je kleding op je huid en de 
lucht tegen je wangen en kijk of je geuren kunt ruiken. Besef 
opnieuw dat dit moment, het Hier en Nu, de enige ruimte is 
die echt bestaat, dus de enige natuurlijke ruimte waarin je 
alles direct kunt ervaren. Het verleden en de toekomst zijn 
projecties van onze geest en behoren dus tot de kunstmatige 
werkelijkheid die slechts uit denkbeelden bestaat. Dus ook ‘de 
belasting’ die je nu nog uit het verleden met je meedraagt en ‘de 

bezorgdheden en angsten’ die je ervaart als je aan de toekomst 
denkt, zijn slechts projecties van je geest en bestaan dus niet 
echt. Zolang jij daar aandacht aan blijft geven, lijken ze voor 
jou echt te bestaan, maar ze bestaan alleen denkbeeldig in de 
door jou zelf gecreëerde kunstmatige werkelijkheid, niet in de 
enige echte natuurlijke werkelijkheid! Besef dat alles wat je 
aandacht geeft groeit en wat je niet meer voedt met de energie 
van je aandacht, zal, als je het even de tijd geeft, afsterven of 
oplossen als sneeuw voor de zon.

Ben je bereid om de strook met jouw ‘belaste verleden’ en de 
strook met jouw ‘bezorgde toekomst’ af te knippen en deze 
achter je te laten? Je kunt er voor kiezen om dat te doen in een 
klein ritueel, omdat rituelen een krachtige werking kunnen 
hebben. Als je je werkelijk wilt bevrijden van jouw ‘belaste 
verleden’ en jouw ‘bezorgde toekomst’, dan kun je deze 
stroken bijvoorbeeld verbranden en zo alles loslaten wat je 
daar op hebt geschreven.

Je bent nu vrij van je last en zorgen. Ben je nu ook daadwerkelijk 
bereid om met je hart als innerlijk zintuig, vanuit het Hier en 
Nu, weer op zoek te gaan naar jouw Unieke Levensspoor? De 
start van de nieuwe fase van je leven begint NU!
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Behoud de middenstrook met het woordje ‘NU’ erop. Ontspan, 
en geniet van de ontstane vrije ruimte van het NU waarin je op 
dit moment verkeert en waarin weer alles mogelijk is.

Stap 3. Droom (durf vrij te dromen) (Laat 'Yi' ontwaken)
Nu je het ‘belaste verleden’ en de ‘bezorgde toekomst’ achter 
je hebt gelaten, is de weg vrij om je leven vanuit het NU weer 
vorm te geven volgens jouw Unieke Levensspoor. Besef dat 
het verwezenlijken van jouw authentieke levensspoor, dus 
jouw Zielsmissie, een heel natuurlijk proces is, waar jij alle 
scheppingskracht in het hele universum op kan gerichten. 
Geloof erin dat dit mogelijk is! Besef dat alles om je heen ooit 
begonnen is als een droom in iemands hart of nulpunt, of als 
een natuurlijke intentie binnen het Oerveld of Nulpuntsveld. 
En deze intentie werd in het oude China 'Yi' wordt genoemd. 
En hier kun je intentie opvatten als de natuurlijke bedoeling 
van De Grote Natuur, van Het Grote of van God. Intentie 
is de geestelijke scheppingskiem, die vanuit het hart in het 
universum wordt geplant (zie stadium 0 in evolutiecyclus 
Beeld 95). Durf groots te dromen over een toekomst waarin 
je echt gelukkig bent en de dingen doet die helemaal bij jou 
horen, want DAT is de bedoeling van Het Grote. Weet dat 
dit jouw geboorterecht is en besef dat in het universum alles 
overvloedig aanwezig is om jouw droom te verwezenlijken. 

Instructie voor stap 3:
Ga op een rustige plek zitten waar je niet gestoord kunt 
worden. Het is nu tijd om je diepste verlangens en dromen 
te onderzoeken. Wordt stil, voel je verbonden met de Grote 
Natuur die alles omvat en alles draagt en dus ook jou 
ondersteunt in je bestaan. Open je oordeelloze geest  en 
je liefdevolle hart voor 'Yi' als de scheppingskiem in deze 
onbegrensde Oerbron waaruit alles voortkomt. Stel jezelf 

nu innerlijk de volgende vragen: 'Wat heb ik nodig om echt 
gelukkig te zijn en een leven te leiden dat voldoening geeft? 
'Wat zijn mijn authentieke wensen, wat is mijn werkelijke 
passie?' en 'Wat maakt mij werkelijk blij en intens gelukkig?' 

Kortom: Wat is jouw 'intentie', ofwel welke droom wil door 
jou worden verwezenlijkt?

Neem de tijd en ga niet nadenken over deze vragen maar 
wacht geduldig tot antwoorden zich aandienen, luister naar 
de stem van je hart.

Pak een vel papier en schrijf je diepste dromen en meest 
authentieke verlangens op. Durf vrij te dromen, niets is gek. 
Als alles op papier staat, kies er dan één droom uit die je graag 
als eerste wilt gaan verwezenlijken.

Stap 4. Laat los (onderzoek je beperkende gedachten, 
emoties en gehechtheden en laat deze los)
Bij het opschrijven van je authentieke verlangens zijn er 
waarschijnlijk gedachten in je opgekomen als; 'Ja maar dat 
is niet realistisch.' 'Dat zal me nooit lukken.' 'Daar krijg ik 
anderen nooit in mee.' 'Wat zullen anderen wel niet denken 
als ze horen dat dit mijn diepste verlangen is?' 'Wie ben ik 
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stemmetjes hoor je in je hoofd als je droomt over een leven 
dat jou werkelijk voldoening geeft en intens blij maakt? Welke 
belemmerende gedachten moet jij dus loslaten omdat jij deze 
niet meer nodig hebt, omdat ze je nu alleen maar in de weg 
gaan zitten om echt gelukkig te zijn? 

En als je echt vindt dat je deze beperkende patronen, principes 
en overtuigingen los moet laten, bedenk dan weer een ritueel 
om dat kracht bij te zetten. Vouw bijvoorbeeld het papier met 
al jouw belemmeringen met elastiekjes om een grote steen en 
werp deze in een diep water. Doe dat heel bewust! Zo maak je 
je los van alle vermeende belemmeringen en ga je vervolgens 
doen wat je moet doen om jouw Zielsmissie te verwerkelijken.

Kortom: eis als Spiritueel Zelfmeester je rol op als 
mede-creator van het Grote Leven.

Nu ben je er echt klaar voor om jouw authentieke droom waar 
te maken. 

Stap 5. Visualiseer (maak een heel levend beeld van 
je droom, is 'Yi') (Focus je op 'Yi', zodat 'Qi' als geestelijke 
levensenergie je droom rijpt tot een onzichtbare energievorm) 
(Beeld 95, stadium 1)
Giet de droom die je het liefst verwezenlijkt ziet, nu in een 
concrete vorm. Maak er in je geest een heel levend beeld 
van, dus alsof hij al is gerealiseerd. Gebruik je voorstellings- 
vermogen, probeer echt levend voor je te zien hoe het er 
concreet uitziet als je droom is verwezenlijkt. Neem daar echt 
even de tijd voor.
Besef nogmaals, dat in het universum, dus in het Geestelijke 
Energieveld van alle leven, overvloed is aan alles. Alles kan 
geschapen worden en als Spiritueel Zelfmeester ben jij in staat 

om dit te wensen?' enzovoort. Dit zijn allemaal belemmerende 
gedachten en uitvluchten, waarmee jijzelf het spontane en 
natuurlijke proces van creatie belemmert. Probeer deze 
negatieve gedachten en emoties te wissen, door ze te vervangen 
voor precies het tegenovergestelde. 

Ook kunnen andere gehechtheden in de weg staan om jouw 
eigen Unieke Levensspoor te volgen en gewoon blij te zijn 
met een vervuld bestaan. Onderzoek daarom eventuele 
gehechtheden aan dingen en aan mensen, die jou in de 
weg staan om jouw eigen leven te leiden? Kijk ook welke 
zogenaamde verplichtingen of verwachtingen van anderen jou 
belemmeren om een gelukkig leven, JOUW LEVEN, te leiden?

Instructie voor stap 4:
Pak weer een vel papier en schrijf alles op wat jou nog 
belemmert om jouw authentieke verlangen, jouw mooiste 
droom te realiseren en zo het leven vorm te geven dat 
bij JOU hoort. Welke gehechtheden, welke patronen of 
gewoonten, welke principes, welke overtuigingen over jezelf 
en over het leven, hebben zich in jouw geest vastgezet en 
staan een werkelijk gelukkig leven in de weg? Welke negatieve 
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om de scheppingskracht van het universum te mobiliseren 
en heel scherp te richten op het realiseren van jouw diepste 
verlangen. Houd het volgende beeld voor ogen: Het licht van 
een lamp van 100 watt wordt naar alle kanten verstrooit en 
verliest daardoor zijn kracht, maar een laserbundel van 100 
watt is zo sterk dat hij kilometers ver de ruimte doordringt. 
Het gaat er dus nu om, dat je je aandacht heel sterk focust 
op het levende beeld dat je graag wilt verwezenlijken. Betrap 
jezelf op gedachten zoals; 'Ja maar dat kan ik niet, dat lukt 
toch niet.' enz. Met deze negatieve gedachten neutraliseer 
je de positieve levensenergie weer die je oproept door het 
verbeelden van je droom, en dat is nu juist niet de bedoeling. 
Door visualisatie of innerlijke verbeelding van je droom als 
geestelijke scheppingskiem, wordt de universele levensenergie 
(Qi) in beweging gebracht. 

Door een sterke focus op dat levende beeld, zal je droom in de 
onzichtbare spirituele wereld op spontane wijze rijpen tot een 
onzichtbare energievorm of blauwdruk.

Instructie voor stap 5:
Schrijf nu een liefdevolle en trotse brief aan jezelf. Je schrijft 
de brief alsof je over een jaar terugkijkt naar het jaar dat 
dan afgelopen is en waarin JIJ je droom hebt verwezenlijkt. 
Vermijd daarbij negatieve en ontkennende woorden en 
schrijf de brief in de voltooid tegenwoordige tijd, dus alsof de 
droom al is uitgekomen. Dus niet: 'Ik wil niet langer onzeker 
zijn.' maar: 'Ik voel me zeker en sta vol vertrouwen in het 
leven!' Geloof werkelijk dat het je helemaal is gelukt, twijfel 
daar geen moment aan! Probeer levendig voor je te zien wie 
jij geworden bent in het jaar waarop je dan terugkijkt, of wat 
jij in dat jaar hebt gerealiseerd? Beschrijf wat je ervaart nu jij 
je droom hebt gerealiseerd. Zet daarbij al je zintuigen in: voel, 
proef, ruik, beleef, luister, kijk om je heen. Stel dat je droom 
gaat over jouw droombaan. Schrijf dan bijvoorbeeld: 'Ik voel 
me geweldig in deze nieuwe baan, er heerst een hele fijne 
sfeer op de werkplek! Deze stoel zit heerlijk en ik kijk door het 
raam uit op een mooie natuurlijk omgeving.' Doe de brief in 
een envelop met jouw adres en een postzegel erop en doe de 
brief over precies één week op de bus. 

Stap 6. Realiseer (haal alles uit de kast om je droom nu 
daadwerkelijk te verwezenlijken) (Mobiliseer 'Li' als aardse 
energieën, om de onzichtbare energievorm van de droom in 
de zichtbare wereld te zetten) (zie Beeld 95, stadium 2 en 3)
Denk nu niet dat alles vanaf dit moment vanzelf gaat, dus 
zonder jouw echte inspanning. Nu komt het er op aan dat 
'Li', dat wil zeggen de benodigde fysieke energie, beschikbaar 
komt en er op wordt gericht om de onzichtbare energievorm 
om te zetten in werkelijke realisatie van je droom in de fysieke 
wereld.

Jij bent mede-schepper geworden van het Grote Leven, 

"Logica zal je van A naar B brengen.
Voorstellingsvermogen brengt je overal."

Albert Einstein
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ofwel van de Goddelijke Schepping, en dat vraagt dus ook om 
daadkracht, actie en verantwoordelijkheid van jou.

Wees je sterk bewust van wat jij neer gaat zetten, wat jij gaat 
realiseren. Zie het beeld steeds helderder voor ogen. Realiseer 
je dat het gaat om één van de allerbelangrijkste dingen in 
jouw leven. Betrap jezelf op eventuele negatieve gedachten en 
uitvluchten. Het komt er nu op aan, dat je volhoudt en positief 
gefocust blijft op het verwezenlijken van je droom.

Instructie voor stap 6:
Doe alles wat in je vermogen ligt om je droom nu echt te 
realiseren. Blijf al je aandacht onverstoorbaar richten op de 
verwezenlijking van je diepste verlangen. Zoek eventueel 
naar mensen die je daarbij kunnen helpen. Denk en doe niets 
wat je uit ‘de flow’ kan halen. Geloof in jezelf, geloof in de 
scheppingskracht van het universum die ook door jou heen 
werkt, geloof dat het je echt gaat lukken. Heb geduld, maar 
blijf gefocust op je droombeeld. Nogmaals, besef dat het om 
één van de allerbelangrijkste dingen in je leven gaat. Wees 
wakker voor de eerste signalen en subtiele aanwijzingen die 
de vervulling van je droom aankondigen. Denk hierbij aan een 

wintertuin waarin al vroeg onder de oppervlakte het nieuwe 
leven zich opmaakt, om zich in de lente aan de buitenwereld 
te tonen. In het begin zijn die kiemen nog niet zo sterk, maar 
vertrouw erop dat je met de gerichte positieve aandacht die 
je aan deze kiemen geeft, deze verder kunt laten groeien. 
AANDACHT IS ENERGIE! Alles wat je aandacht geeft groeit. 
Kijk maar eens naar je eigen eerdere ervaringen of dit waar is.

WAARSCHUWING: Dat alles groeit wat je aandacht geeft, 
geldt ook voor de negatieve denkbeelden die je in je hoofd 
hebt. Als je die aandacht geeft, dan voed je ze en zullen ook 
deze beelden groeien en zich in de buitenwereld willen gaan 
waarmaken. Zo werkt het natuurlijke scheppingsproces nu 
eenmaal. Merk negatieve en belemmerende gedachten die in 
je hoofd opkomen op en negeer ze. Als je ze geen aandacht 
meer geeft, dan worden ze niet langer gevoed en zullen ze 
uiteindelijk oplossen zoals een wolk tegen de blauwe lucht. 
Zonder aandacht kunnen gedachten niet blijven bestaan. Als 
het niet direct lukt om je negatieve gedachten en gevoelens 
te negeren, wees dan mild voor jezelf en wordt niet boos of 
ongeduldig. Maar wees wel heel helder en duidelijk naar 
jezelf. Besef wat er gebeurt als je ze toch aandacht blijft geven. 
Laat ze dus alsnog los, dan hebben ze geen vat meer op je en 
kun jij je aandacht weer richten op het verwezenlijken van 
jouw authentieke droom. 

Stap 7. Oogst en inspireer (jij kunt het verschil 
maken) (zie ook Beeld 95, stadium 4)
En als je droom dan uiteindelijk werkelijkheid is geworden, 
toon dan innige dankbaarheid naar het Goddelijke Oerveld 
van alle leven en naar de scheppingskracht die daarin schuilt. 
Als jij, door het verwezenlijken van je droom, de regie over je 
eigen leven hebt opgepakt, en zo weer je eigen levensspoor 
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hebt hervonden en doet wat bij jouw leven hoort en doet wat 
je het liefst doet, dan ben je een lichtbaken geworden voor 
de mensen om je heen. Als jij namelijk jouw eigen Unieke 
Levensspoor bewandelt, zoals deze in je ziel in ingeprent, 
en jouw dromen verwezenlijkt, wat anderen er ook van 
zeggen, dan inspireer jij anderen om ook te luisteren naar het 
verlangen in hun ziel,. 

Instructie voor stap 7:
Pak nog één keer een vel papier en beschrijf je dankbaarheid 
naar de Goddelijke Scheppingsbron, die je ook kunt 
aanspreken als God, Grote Geest, Grote Natuur, het Ene, het 
Al. En beschrijf ook je dankbaarheid naar alles en iedereen die 
jou dienend was tijdens jouw scheppingsweg. 

Schrijf vervolgens op wat jij het leven en de mensen om je heen 
nu te bieden hebt. Wat zijn de unieke talenten en kwaliteiten 
die jij gedurende je leven allemaal al hebt aangeleerd en 
ontwikkeld? 

En wat zijn jouw echte Zielskwaliteiten, dat zijn de kwaliteiten 
en talenten die jij bij je geboorte hebt meegebracht van 
de overkant, om in dit aardse leven tot uitdrukking te 
brengen, en daarmee het leven als geheel te verrijken? 
Jouw Zielskwaliteiten horen helemaal bij jou en je kunt ze 
herkennen, omdat het altijd dienende en heilzame kwaliteiten 
zijn, die gericht zijn op heelmaking van het leven als totaliteit. 

Dus eigenlijk vraag je je nu af: 'Waarom ben ik eigenlijk hier?' 
'Welk licht wil ik op het leven en op mensen laten schijnen 
gedurende mijn bestaan hier op aarde?'

Ik wens je een mooi en liefdevol leven, in het licht van Het 
Grote dat jou voor eeuwig draagt.
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2. De Wet van Polariteit 
Deze wet toont ons de ritmische dans tussen de twee 
oerkrachten Yin en Yang, een dynamisch spel dat de 
levensenergie Chi, Ki of prana genereert en dus aan elk leven 
ten grondslag ligt.

3. De Wet van Dynamisch Evenwicht 
Deze wet laat zien dat elke levende eenheid op elk niveau 
constant vanuit zijn hart als zijn neutrale nulpunt, op 
zoek is naar een dynamische innerlijke balans tussen Yin 
en Yang. Daardoor wordt het vanuit zichzelf een stabiel, 
zelforganiserend, zelfregulerend en zelfreproducerend levend 
systeem. De Wet van Dynamisch Evenwicht is bijvoorbeeld 
in actie in de aantrekkende en afstotende werking van 
mannelijkheid (Yang) en vrouwelijkheid (Yin) bij elke keuze 
van een liefdespartner. Ook de Wet van Karma is afgeleid van 
deze wet. 

4. De Wet van Harmonische Resonantie 
Deze wet geeft aan dat elke levensvorm vanuit zijn hart, kern 
of nulpunt als zijn bewustzijnscentrum, is afgestemd op zijn 
omringende omgeving en op energieniveau continu spontaan 
zoekt naar harmonie of balans met alle andere levensvormen 
op elk niveau. Daarbij wordt gelijke trilling aangetrokken en 
ongelijke trilling afgestoten. Deze wet toont zich bijvoorbeeld 
in de aantrekkende en afstotende werking van sympathie en 
antipathie bij de keuze van een partner of van iets of iemand 
anders. 

5. De Wet van Eenheid 
Deze wet maakt duidelijk dat alles deel uitmaakt van één 
vibrerende Levende Heelheid, waarin alles via het hart is 
afgestemd op alles en ruilt met alles. En zo wordt het Grote 
Geheel van binnenuit in stand gehouden en verder gedragen.

Bijlage  1. 
De 7 Kosmische Levenswetten 
samengevat

De Kosmische Levenswetten zijn van alle tijden en van alle 
wijsheidstradities. Geen stroming kan ze claimen, maar 
veel tradities hebben gepoogd ze onder woorden te brengen 
en legden daarbij hun eigen accenten. Alles en iedereen is 
aan deze goddelijke wetten onderworpen. Ze bevatten de 
Universele Intelligentie van het universum en bepalen de 
Natuurlijke Orde der Dingen, die in het oude China TAO werd 
genoemd. 

In het voorgaande beeldverhaal zijn alle 7 Kosmische 
Levenswetten impliciet aan de orde gekomen. Hieronder 
zijn deze 7 universele energiewetten kort samengevat. Voor 
een uitgebreidere toelichting adviseer ik je om het boek: De 
Natuurlijke Orde der Dingen van Jan Verhaar te lezen.

1. De Wet van Trilling
Deze wet leert ons dat alles binnen het universum, dus 
ook de materiële vormen die ons omringen, energie is, 
energie met een eigen trilling binnen verschillende levels of 
dimensies en dat die energie de drager is van informatie en 
Universele Intelligentie.
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6. De Wet van Analogie 
Deze wet leert ons dat het grondpatroon van het leven 
zich op elk niveau van het hiërarchisch georganiseerde 
universum herhaalt, denk aan een fractal, dus 'Zo boven zo 
onder, zo binnen zo buiten'. 

7. De Wet van de Heilige Cirkel 
In deze wet komen de eerder genoemde wetten samen. 
De Wet van de Heilige Cirkel toont ons de Goddelijke 
Werking binnen de kosmos. Deze wet laat ons zien dat alles 
permanent in verandering is en daarbij op energieniveau 
een vast patroon volgt. Immers in alles wisselt de energie 
steeds tussen Yang en Yin, tussen differentiëren en weer 
integreren, tussen geest en materie. Daardoor is elk 
levensproces cyclisch van aard en op zoek naar evenwicht 
op een steeds hogere trede van bewustzijn, en daardoor 
krijgt het cyclische proces de vorm van een steeds wijder 
wordende spiraal. Deze verruiming binnen de spiraal 
illustreert het zich steeds verder verruimende bewustzijn, 
totdat deze alles omvat.

"Proberen te leven zonder de universele wetten te begrijpen, 
is te vergelijken met proberen auto te rijden 

zonder te weten hoe je moet autorijden. 
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 bewust bent en begrijpt, 

in de problemen raken of in chaos, pijn en verwarring, 
zonder in te zien wat daar de grond van is."

Bruce Mc. Arthur (1993)
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De afbeeldingen in dit beeldverhaal komen uit vele bronnen 
die hier niet nader worden genoemd. 

De zeer aan te bevelen video Thrive (met Nederlandse 
ondertiteling) echter, mag hier niet onvermeld blijven. Zie op 
YouTube minimaal de eerste 15 minuten: 
http://www.youtube.com/watch?v=U25AtWcERko). 

Verder wordt je geadviseerd om op YouTube de 
MEDITATIEVE LEZING te beluisteren met de titel: De 
Torus als de energie-blauwdruk voor elke schepping (15 
minuten): 
https://www.youtube.com/watch?v=XJ7l3F_
Ed5A&index=20&list=UU_bd0XuZHNH8R_xouchOKUw

Wanneer je meer wilt weten over de Universele Levenswetten, 
lees dan het boek De Hele Olifant in Beeld van Marja de Vries, 
vijfde druk. Eerste druk in 2007 uitgegeven bij Ankh Hermes 
(ISBN: 978-90-202-8460-7). 

Ook wordt je geadviseerd om op het YouTube-kanaal 
'deoudecheng' van Jan Verhaar, de twee YouTube-video's te 
beluisteren met de titel: Leef in overeenstemming met TAO. 
De twee delen zijn:

Deel 1. MEDITATIEVE LEZING (ca. 45 min.): 
https://www.youtube.com
watch?v=k8fLqf47kT0&index=8&list=UU_
bd0XuZHNH8R_xouchOKUw

Deel 2. GELEIDE HARTMEDITATIE (ca. 22 min.): 
https://www.youtube.com/watch?v=E6IoSTZwG-
zc&list=UU_bd0XuZHNH8R_xouchOKUw&index=9

Ook de video GELEIDE SLAAPMEDITATIE (ca. 18 min.) is 
wellicht interessant voor jou: 
https://www.youtube.com/watch?v=P3odtUKX-
Ap4&list=UU_bd0XuZHNH8R_xouchOKUw&index=7

Tot slot word je aangeraden om op YouTube kennis te nemen 
van de video met de titel: INWIJDING door De Oude Cheng 
in 'De Weg van het Stille Midden' (ingesproken): 
https://www.youtube.com/watch?v=zlUIcon2Qdc&list=UU_
bd0XuZHNH8R_xouchOKUw&index=3

Zie verder de boeken op de volgende pagina’s.

Bijlage  2. 
Meer Weten? Video's en boeken
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“We are all different.
You have to figure out what makes you tick and what makes you happy. 

Stop looking to others for answers and start looking within. 
It takes time, but there's no hurry.

Enjoy the journey, because that's what life is all about."

Rebecca Fox



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 onder-
staande 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.
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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.

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, begon De Oude Cheng zijn wijsheden met mij te delen.

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. 

De Natuurlijke Orde der Dingen
Over de 7 Kosmische Levenswetten die op energieniveau al het leven binnen het 
universum regeren. Tijdens het bewandelen van ‘De Weg van het Stille Midden’, het 
open en eigentijdse spirituele pad voor de westerse mens dat naar bevrijding leidt, toon 
ik je de drie levels van het ‘Grote Levensspel’, elk met zijn eigen spelregels/wetten. Op 
energieniveau zijn dat de 7 Kosmische Levenswetten.

Bestaat een leven zonder lijden?
Zeven inspirerende verhalen over Spiritueel Ontwaken 
“Stel dat ik je zou vragen: ‘Bestaat een leven zonder lijden?’ Zou je dan nieuwsgierig worden 
of zou je denken ‘Wat een onzinnige vraag’? Waarschijnlijk zul je zeggen dat zo’n leven niet 
kan bestaan, omdat jij er van uitgaat dat lijden nu eenmaal onlosmakelijk met het menselijke 
bestaan verbonden is. Maar stel je de volgende situatie eens voor..."

De Geestelijke Ontwikkelingsweg van de mens
In de derde grote levensfase van de mens staat de Geestelijke Ontwikkeling centraal. Door 
de vele cyclische levens door de 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.

Een Spiritueel Licht op Schepping
Beeldverhaal over de Torus als grondpatroon of energieblauwdruk van elke schepping
Dit verhaal laat in woord en beeld zien dat elk leven ontstaat en in stand gehouden wordt 
door de wisselwerking tussen Yang en Yin, ofwel tussen geest en materie, tussen mannelijk 
en vrouwelijk, tussen de onzichtbare geestelijke binnenwereld en en de zichtbare materiële 
buitenwereld. En deze levensdynamiek toont zich in de torus als energetisch grondpatroon.e
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"The Will Of God Will Never Take You 
Where The Grace Of God Will Not Protect You."

Anonimus



Een Spiritueel Licht op Creatie 

Verhaal in woord en beeld over de Torus als grondpatroon of energieblauwdruk van elke creatie

Dit verhaal laat in woord en beeld zien, dat elk leven ontstaat en in stand gehouden wordt door de wisselwerking tussen Yang en 
Yin, ofwel tussen geest en materie, tussen essentie en vorm, tussen innerlijk en uiterlijk, tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen 
de onzichtbare geestelijke binnenwereld en de zichtbare materiële buitenwereld. En deze levensdynamiek toont zich in de torus 
als energetisch grondpatroon van elke levensvorm en elk levensproces.
De torus is de vorm die een energieveld aanneemt op elk niveau van het bestaan, van een atoom tot een melkwegstelsel. Het 
universum schept dus vanuit het Oerveld of Nulpuntsveld, continu torrussen als energetische heelheden, op oneindig veel niveaus 
en in oneindig veel unieke gedaanten, maar steeds volgens hetzelfde grondpatroon. Einstein zei het al: ‘Het universum is een 
immense torusfabriek.’ En op elk niveau bestaat de torus uit de twee tegengestelde Oerkrachten, namelijk de negatief geladen en 
naar binnen gerichte Yin-kracht en de positief geladen en naar buiten gerichte Yang-kracht. Deze krachten nemen de vorm aan van 
twee tegengestelde energie-spiralen of draaikolken (vortexen), die elkaar aanvullen en in stand houden. De ritmische beweging 
tussen de twee tegengestelde spiralen van de torus, kun je beschouwen als de ‘Kosmische Ademhaling’ van het heelal, die ook 
wel de ‘Dans van God’ wordt genoemd. Deze polariteit van de vrouwelijke en mannelijke Oerkracht, wordt vanuit het neutrale 
centrum (nulpunt) in een dynamisch evenwicht gehouden, waardoor een stabiele dynamische drie-eenheid ontstaat. 
Elke verschijningsvorm om mij heen, van de kleinste zandkorrel tot het grootste melkwegstelsel, inclusief jij en ik als levende 
wezens, evolueerde dus uit het spel tussen Yin en Yang binnen zo’n torus-vormig energetische systeem. In veel zichtbare 
natuurlijke vormen is nog duidelijk te zien, dat ze een afdruk zijn van een energiesysteem dat de grondvorm van een torus heeft, 
denk aan een sinaasappel, dennenappel of zonnebloem. De ontwikkeling van deze natuurlijke vormen volgt op energieniveau, via 
de mysterieuze Fibonacci-reeks en de daaruit voortvloeiende Gulden Snede-verhouding, de weg van de minste weerstand.
Als we dus het leven diepgaand willen begrijpen, dan moeten we het energetische grondpatroon van de torus met ons hart 
invoelend doorgronden, en deze Heilige Geometrie, vanuit een Oordeelloos Gewaarzijn, leren herkennen en durven volgen in 
ons dagelijkse leven. In het laatste deel van het boek wordt je ook uitgenodigd om deze geestelijke scheppingsweg, volgens ‘Het 
Geheim van Yi-Qi-Li’ in praktijk te brengen.


