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Dank aan Jezus en andere Spirituele Meesters...
die me de concept en het schrijven van dit boek
hebben geïnspireerd.
.

Bedank Luc Petit-Barreau voor uw vriendschap.
Dank u voor uw hulp, al jaren,
om mijn Wezen te ontdekken en te beleven.
Dit boek bestaat dankzij uw hulp
die mijn inspiratie heeft gekatalyseerd.
Marc Luyckx
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INLEIDING
DE GLOBALE VISIE VAN DIT BOEK, UITGEDRUKT DOOR EEN OUDE HINDOEÏSTISCHE
LEGENDE...
"Een oude Hindoestaanse legende zegt dat er een tijd was dat alle mensen goden waren.
Maar ze maakten zoveel misbruik van hun goddelijkheid dat Brahmâ, de meester der goden,
besloot de goddelijke kracht van hen weg te nemen en te verbergen op een plaats waar het
onmogelijk zou zijn die te vinden.
Dus het grote probleem was om een schuilplaats voor hem te vinden. Toen de kleine goden
werden opgeroepen voor een raad om dit probleem op te lossen, stelden ze dit voor: "Laten
we de godheid van de mensheid in de aarde begraven". Maar Brahmâ zei: "Nee, dat is niet
genoeg, want de mens zal graven en vinden." Toen antwoordden de goden: "Laten we dan
de goddelijkheid van de mens in de diepste oceaan gooien." Maar Brahmâ antwoordde
opnieuw: "Nee, want vroeg of laat zal de mens de diepten van alle oceanen verkennen en het
is zeker dat hij het op een dag zal vinden en naar de oppervlakte zal brengen". Toen
concludeerden de kleine goden: "We weten niet waar we het moeten verstoppen omdat er
geen plek op aarde of in de zee lijkt te zijn die de mens op een dag niet kan bereiken".
Toen zei Brahmâ: "Dit is wat we zullen doen met de goddelijkheid van de mens; we zullen
het verbergen in de diepte van zijn wezen, want het is de enige plek waar hij nooit zal denken
om het te zoeken."
Sinds die tijd, zo concludeert de legende, heeft de mens de aarde omcirkeld, verkend,
geklommen, gedoken, op zoek naar iets in hem."1
Ja, ik wilde deze hindoeïstische legende aan het begin van mijn boek plaatsen om onze
weg naar het innerlijke avontuur te markeren.
Waarom heb ik dit boek geschreven?
Er is een pad van het Wezen buiten de religies
Ik schrijf dit boek omdat ik met geluk en vrij recentelijk in mijn leven deze weg van het
Zijn, die al duizenden jaren bekend is, heb ontdekt. En toch is het niet door religies
onderwezen. Voor mij is het een nieuw innerlijk avontuur en het is een ontdekking die
mijn leven verandert. Ik ben er enthousiast over, en ik wil het delen.
Als theoloog, opgeleid in België en Rome (doctoraat), weet ik dat deze weg van het Zijn
niet bekend is en ook niet wordt onderwezen. In de theologie is mij nooit verteld over dit
pad die open staat voor iedereen, en aangekondigd was door Jezus.
1 Deze legende is bijvoorbeeld te vinden in: Michel CORMUZ, "Le ciel est en toi. Introduction à la mystique chrétienne"
2001, p. 57.
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Maar bij nader inzien vraag ik me af of de mentaliteit van 2000 jaar geleden in staat was
om de diepte en de buitengewone kracht van Jezus' boodschap te begrijpen. En misschien
was het beste wat ze toen konden doen, deze boodschap binnen een religie te houden,
alsof het in een doos zat. En wel dankzij de christelijke religie die ons trouw de boodschap
van de Bijbel en Jezus heeft gebracht. Want dankzij deze "traditie" (in de zin van het
doorgeven van de boodschap van Jezus) kunnen we er vandaag de dag over leren.
En vandaag de dag zijn we in staat om deze boodschap te herlezen met onze 21e eeuwse
ogen, die veel opener zijn en - gelukkig - ver verwijderd van de donkere tijden van de
kruistochten en de middeleeuwse inquisitie.
En daar kunnen we een onbekend en buitengewoon niveau van diepgang ontdekken,
omdat Jezus het pad van het Wezen heeft aangekondigd, en we dat niet wisten.
Het doel van dit boek is dan ook om deze weg van het Zijn, die vrij eenvoudig en voor
iedereen bedoeld is, te presenteren en te beschrijven.
Voor lezers die op zoek zijn naar dit pad van Zijn binnen hun eigen religieuze context, of
daarbuiten, zijn hier enkele boeken die nuttig en interessant kunnen zijn en sommige zijn
niet zo bekend.2
De grote uitdagingen van de 21e eeuw
André Malraux zei 50 jaar geleden: "De 21e eeuw zal spiritueel zijn of het zal niet zijn".
Ik denk dat André Malraux gelijk had3. En hier is waarom: De mensheid is nog nooit in
groter gevaar geweest voor collectieve zelfmoord. En het is de mensheid die er
verantwoordelijk voor is, want het zijn de huidige keuzes die tot de potentiële catastrofe
leiden.
In het licht van deze grote crisis is een verandering nodig, een diepgaande interne
verandering, een heroverweging, zodat er een interne en politiek-economische
transformatie kan plaatsvinden. Het pad van het Wezen dat miljoenen praktijk, kan deze
verandering helpen.
We zullen in de finale ook laten zien, dat de weg naar het Wezen ook leidt naar een
Renaissance van de wereldsamenleving. En dit proces van verandering is al begonnen.

Binnen het christendom: ik zou bijvoorbeeld de boeken van Antony DE MELLO "Quand la conscience s'éveille" 2016,
Redécouvrir la vie, 2014, Appel à l'Amour: Méditations sur le sens de la vie, 2015 en Simone PACOT's L'Évangélisation des
profondeurs 1997, Simone PACOT: Reviens à la vie! (2002) en Simone PACOT: Opening the Door to Life (2007).
Binnen de Islam zou ik bijvoorbeeld de boeken van Sjeik Khaled BENTOUNES, "Therapy of the Soul" 2013 aanraden. & "De
Islam en het Westen: Pleitbezorging voor het Samenleven" 2018, & "De Binnenmens in het Licht van de Koran".
Binnen het jodendom zou ik SHOLEM Gerson de grote stromingen van de joodse mystiek adviseren. 2014.
En voor degenen die niet in een religieuze context zijn, zou ik de boeken van Eckhart TOLLE: The Power of the Present
Moment aanbevelen. en "Nouvelle Terre." (Ariane, Montreal).
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het boeddhisme, is de beste benadering die ik ken Jack CORNFIELD, "Boeddha,
instructies voor een innerlijke revolutie". 2011. & "Na de extase, de wasserij" 2000.
3 "De 21e eeuw zal spiritueel zijn... of het zal niet zijn." André Malraux. Zie Wikipedia voor een bespreking van dit citaat.
Hij heeft nooit over Godsdiensten gesproken.
2
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Herstel van de politieke en ethische controle van de wereldeconomie
De eerste mondiale uitdaging van de 21e eeuw zal zijn om de politieke en ethische
controle over de wereldeconomie te herstellen. En dit zal niet gemakkelijk zijn. Maar het
is absoluut noodzakelijk.
Sinds ik de Europese Commissie in 1999 heb verlaten, constateer ik dat de Europese Unie
en de wereldeconomie als geheel zich steeds duidelijker ontwikkelen in de richting van
het neoliberalisme dat de politieke macht domineert. Dit neoliberalisme verarmt de
armen en de middenklasse in Europa en de VS, om nog maar te zwijgen van de rest van
de wereld waar de lagere klassen nog meer gemarginaliseerd en hongerig zijn. Aan de
andere kant worden de rijken schandalig rijk met loonverschillen waar we niet meer over
durven te praten omdat ze zo sociaal onfatsoenlijk zijn geworden.
Ethische evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes
Het tweede punt is de ethische beoordeling van onze wetenschappelijke en
technologische keuzes. Op technologisch vlak, en in het bijzonder de ontwikkeling van de
kunstmatige intelligentie (AI = Artificial Intelligence), wanneer we luisteren naar de
uitspraken van Ray Kurzweil, die de Singularity University in Palo Alto, Californië, heeft
opgericht,4 en de Transhumanisten,5realiseren we ons dat ze van plan zijn om geleidelijk
aan het menselijk brein en uiteindelijk de hele mens te robotiseren... om "zijn prestaties
te verbeteren". Dit roept fundamentele ethische vragen op. Voor deze zogenaamde
visionairs dreigt de rol van tovenaarsleerlingen te spelen, zonder zichzelf ethische vragen
te stellen.
Heroriëntatie en herdefiniëring van de groei naar volledige en reële duurzaamheid
En pas als deze eerste twee kwesties zijn opgelost, kunnen we het derde probleem
aanpakken. Het is inderdaad een kwestie van heroverweging en heroriëntatie van de
post-neoliberale economische groei in de richting van volledige en reële duurzaamheid.
Talrijke Colloquia en Congressen in “France Culture”, in de Europese Commissie6en in de
UNESCO hebben tevergeefs geprobeerd de publieke opinie te waarschuwen.

"Singularity University" à Palo Alto, Californië (https//su.org). Zie Ray KURZWEIL: "The Singularity is near: When
Humans transcend biology" 2006.
5 Zie de Franse Vereniging voor Transhumanisme: https://transhumanistes.com
6 De UNESCO heeft bij verschillende gelegenheden geprobeerd de publieke opinie te waarschuwen voor dit soort
kwesties. Maar het tij keert niet. Er is niet genoeg media-aandacht.
De Europese Commissie heeft in 2004 een opmerkelijk congres over "convergerende technologieën" gehouden, waarin
nu werd voorgesteld om ethiek en raadpleging van de burgers in het middelpunt van de besluitvorming vooraf (preproject) te plaatsen. Maar de auteurs van dit opmerkelijke bewustzijn zijn naar elders overgebracht. En niemand heeft
nog gesproken over deze intelligente houding van de Europese Commissie.
Michel Cazenave (+ 2018) en "France Culture" publiceerden in 1980 ook het verslag van een prestigieus en intelligent
symposium over het thema "Wetenschap en geweten: de twee lezingen van het universum".(In het Frans)
Maar de stilte van de media over deze onderwerpen is oorverdovend.
4
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Om dat te doen, moeten we ons niveau van bewustzijn verhogen...
Zoals de Preambule van het "Manifeste de la Transdisciplinarité" zeer goed opmerkt7, is
de hedendaagse uitdaging de materiële en spirituele zelfvernietiging van onze soort". Want
wetenschap en technologie hebben zich in een razend tempo ontwikkeld, terwijl ons
gevoel voor ethiek is blijven steken en misschien zelfs is teruggelopen.
De grote uitdaging van deze politieke controle is dus menselijk, maar ook ethisch en
spiritueel. We hebben een hoger niveau van bewustzijn nodig om deze nieuwe politieke
kwesties vanuit het diepst van ons bewustzijn en onze ziel te kunnen begrijpen en
begrijpen. En niet alleen op individueel niveau, maar ook op collectief niveau.
Naar onze mening is dit de kern van het ethisch-spirituele vraagstuk en tegelijkertijd van
het grote politieke vraagstuk aan het begin van de 21e eeuw. En ik ben ervan overtuigd dat
wanneer ons bewustzijnsniveau en ons ethisch engagement gestegen zijn, we de opkomst
zullen zien van de nieuwe politieke klasse die we nodig hebben om deze nieuwe
fundamentele kwesties te beheren.
Gelukkig zijn er al belangrijke elementen die in de goede richting wijzen en wijzen op een
transformatie van onze beschaving. Op de "Cellule de Prospective" leerde ik deze
onderaardse signalen te identificeren als "zwakke signalen" (signaux faibles).
Drie zwakke signalen wijzen op deze toename van het bewustzijn
1° zwak signaal: de motor van de beschavingsverandering draait snel en niemand
kan het stoppen.
Onze moderne industrieel-kapitalistische beschaving heeft twee mogelijkheden van
collectieve zelfmoord uitgevonden: nucleaire oorlog en oneindige groei in een eindige
wereld.
Maar er is heel goed nieuws. En dat is het eerste positieve signaal. Het collectieve
onbewuste van de mensheid heeft al gekozen voor collectief overleven, omdat de
menselijke burger een toekomst voor zijn kinderen en kleinkinderen wenst. En zo zijn er
velen van ons die, vaak onbewust in de diepte, onze waarden van de dood (collectieve
zelfmoord) omzetten in waarden van het leven (de mensheid wil overleven).
We houden er niet van om te praten over het gevaar van de dood dat boven ons hoofd
hangt. Wij geven er de voorkeur aan deze doodsbedreiging te negeren. Maar het neemt
een belangrijke plaats in ons individueel en collectief onderbewustzijn. Het is dan ook op
dit niveau van diepte dat deze verandering van waarden geruisloos plaatsvindt.
En het is heel belangrijk om te begrijpen dat deze verandering van waarden van de dood
naar waarden van het leven, de motor is van de voortdurende verandering van de
beschaving die niemand kan stoppen. Als Willis Harman (+1997), een lid van het Stanford
Research Institute in Silicon Valley en directeur van de Institute of Noetic Sciences,
merkte op:
"We ervaren een van de meest fundamentele veranderingen in de geschiedenis: de
transformatie van het geloofssysteem van de Westerse samenleving. Geen enkele
7

Zie de CIRET-website: http://ciret-transdisciplinarity.org/chart.php

9

politieke, economische of militaire macht is te vergelijken met de kracht van een
verandering in onze gedachten (mind). Door bewust hun beeld van de werkelijkheid te
veranderen, veranderen de mensen de wereld8".
Niemand is dus in staat om deze voortdurende verandering van de beschaving tegen te
houden. Niemand kan het tegenhouden. Er is het eerste positieve zwakke signaal.
2° zwak signaal: een mogelijkheid
“Widerverzaüberung” of “réenchantement”.

tot

individuele

en

collectieve

De tweede positieve aap is de buitengewone kracht voor beschaving en
paradigmawisseling. Deze kracht komt voort uit het potentieel voor
“Widerverzaüberung”. Er verschijnt een nieuwe adem voor onze zielen, geesten en
lichamen. Een nieuwe collectieve hoop. "Ja, dat kunnen we". Ja, we kunnen onze
wereldbeschaving naar een geweldloze en milieuvriendelijke toekomst sturen. Het is
mogelijk en het gebeurt. Deze tweede kracht van individuele en collectieve hoop is ook
aan het werk en is ook zeer krachtig, maar niet erg zichtbaar. Het is een belangrijk "zwak
signaal".
En een deel van de burgers voelt het, beseft het en ziet dat het energieniveau stijgt, en dat
de nieuwe waarden die binnenkort de nieuwe beschaving zullen domineren, van een
hoger, subtieler energieniveau zijn, en dit betovert ons van binnenuit. Ik denk aan de
miljoenen burgers die anders leven, permacultuur bedrijven, een heleboel nieuwe
"biologische" producten produceren, die ethische banken creëren, "steden in transitie",
die gratis voedsel (het "ongelooflijke eetbare" of “Incredible edible”) produceren op de
stoepen van de steden, etc...
Want zoals Einstein al zei, de enige manier om onze problemen op te lossen is het
verhogen van onze energie en het veranderen van ons paradigma en9 wereldbeeld.
Dit concept van "reenchantment" komt van de socioloog Max Weber, die schreef dat de
rationele, machinistische en materialistische moderniteit de wereld heeft ontgoocheld. 10
En zo komen we bij de voorbereiding van de nieuwe beschaving uit deze mentale
gevangenis die de moderniteit is geworden, en herontdekken we in onze verbazing de
betovering van het leven en de natuur die ons omringt. Sommigen van ons ervaren de
reëelheid al in het diepst van ons leven. En dit brengt ons bij de "scheppers van de
cultuur".

Willis HARMAN: "Global Mind Change" 1995 & Une nouvelle vision de la Conscience transforme le monde. Franse
vertaling door Ariane, Montreal, 2014. Willis was een van de geniale denkers van Silicon Valley in de jaren negentig.
Samen met Harlan Cleveland en Peter Drucker domineerden zij de debatten op hoog niveau over wereldwijde
paradigmawisseling met Jim Garrison, de bedenker van de "State of the World Forum 1995-2000". Helaas was er geen
omschakeling en het huidige niveau van denken is gedaald...vrij laag. Over het geheel genomen is de dominante visie in
Silicon Valley teruggevallen tot het niveau van het vorige industriële paradigma. Het is een schande.
9 Einstein maakte duidelijk dat het onmogelijk is om een probleem op te lossen op het niveau waarop het zich voordoet.
Om een oplossing te vinden, moet je de manier waarop je denkt veranderen, het niveau van denken verhogen, het
paradigma veranderen,
10 Max WEBER, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme (protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme).
Plon/Pocket, 2010, zie pagina 117, 134, 177 en 179. In het Duits is de "Disenchantment of the World" "Entzaüberung der
Welt" (zie ook "Max Weber" op Wikipedia).
8
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3° zwak signaal: een miljard “scheppers van cultuur” beginnen een innerlijke weg
naar het Wezen.
Het derde zwakke signaal van verandering is de opkomst van "cultural creatives".
Willis Harman stelde in 1996 voor dat ik Paul H. Ray in Californië zou ontmoeten. Deze
onorthodoxe socioloog had het Noord-Amerikaanse politieke landschap geanalyseerd en
had de aanwezigheid ontdekt van wat hij "cultural creatives" of scheppers van cultuur
noemde. En ik denk dat hij zijn uitdrukking ontleende aan Arnold Toynbee,11die uitlegde
dat toen de wereld zich van het agrarische naar het industriële tijdperk bewoog, een zeer
klein aantal burgers op toekomstige industriële waarden anticipeerde. Hij spreekt van
een "kleine minderheid" (een zeer kleine minderheid). Vandaag de dag hebben we echter
te maken met een grote groep die 35% van de bevolking vertegenwoordigt. Is dit een
teken dat de verandering nog dieper en belangrijker is dan waar Toynbee het over had?
Volgens de Europese statistieken waarover wij beschikken12, zijn er in feite tussen 25 en
35 procent van de Europese burgers, die nu al in stilte de waarden van morgen beleven.
Vaak zijn ze op lokaal niveau betrokken, herontdekken ze hun familie en hun koppel, zijn
ze geïnteresseerd in alternatieve geneesmiddelen, nieuwe ideeën en andere culturen. En
een van hun kenmerken is juist de ontdekking van een dimensie van innerlijke groei.
Volgens deze statistieken zijn er dus tussen de 100 en 200 miljoen Europeanen die op
zoek zijn naar een spirituele dimensie. Men zou kunnen zeggen dat ze op zoek zijn naar
het pad van het Wezen, binnen of buiten een religie. Dat is veel.
Maar volgens onze informatie13 zijn er ook 300 miljoen Chinezen en 300 miljoen moslims
die, in hun specifieke culturele context, ook cultuurscheppers zijn die de innerlijke weg
naar hun diepste wezen herontdekken.
Wereldwijd denk ik dat we er rekening mee kunnen houden dat er één of twee miljard
burgers in de wereld zijn die op zoek zijn naar het Wezen.
En tegelijkertijd worden wij, de burgers van de wereld, uitgedaagd door deze
fundamentele spirituele kwesties die van invloed zijn op het menselijk overleven.
De zwakke signalen die worden opgewekt geven ons hoop, omdat we serieuze redenen
hebben om te overwegen dat onze wereldbeschaving begint te stijgen in niveau van
bewustzijn, en dat we zijn begonnen met het versterken van onze ethische visie om de
21e eeuw onder ogen te zien.
Dit boek probeert deze spannende weg naar het Zijn uit te leggen.
Acht hoofdstukken
In hoofdstuk 1 beschrijf ik heel snel mijn drie levens en het pad van het Wezen dat ik aan
het eind van mijn leven ontdek en ervaar. En ik bewonder het van binnenuit. Hoofdstuk 2
Arnold TOYNBEE: "A study of History", deel II. Londen, 1934. p. 242.
De Europese Commissie heeft Paul H. Ray in 1997 in Europa uitgenodigd en we hebben Eurostat gebruikt om het
bestaan van "cultural creatives" in Europa te meten. Zie het verslag op mijn website
www.marcluyckx.be/Français/articles: "de waarden van de Europeanen". In dit verslag wordt gesproken over 21% van
de "scheppers van cultuur" in de Europese Unie in 1997. Maar dit aantal is sindsdien toegenomen. Het wordt geschat
op 35%, vandaag in 2019. Maar ik geloof niet dat er nieuwe precieze statistische maatregelen voor de EU zijn.
13 Zie details over deze cultuurmakers in mijn eerste boek pp. 60-78. Mijn eerste boek is onder een andere titel
beschikbaar in Open Source op mijn website www.marcluyckx.be/français/livres.
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nodigt ons uit om samen deze weg van het Zijn te ontdekken die Socrates en Plato hadden
ontdekt. En deze ontdekking kostte Socrates zijn leven.
In hoofdstuk 3 zullen we begrijpen dat het ook deze manier van zijn is dat Jezus is gekomen
om te verkondigen en te verrijken op een uiterst gedurfde manier. En deze proclamatie
heeft hem ook het leven gekost. Maar hij is de enige man in onze geschiedenis die erin
geslaagd is zijn lichaam te transformeren en zo zijn dood op een geheel nieuwe manier te
transformeren. Hij heeft zichzelf getransfigureerd.
Hoofdstuk 4 is gewijd aan de terugkeer van het heilige vrouwelijke wezen dat duizenden
jaren lang is onderdrukt en gemarteld. En de figuur van Hadewijch van Antwerpen, de
beroemde begijnhoeder, zal ons helpen begrijpen hoe cruciaal en bepalend de bijdrage
van het heilige vrouwelijke is op deze weg van het Zijn in de 21e eeuw. De Iraanse
mystieke dichter Rûmi, die het moslimsoefisme diepgaand heeft beïnvloed, is een van de
enige mannen die zich op deze mystieke weg van de Goddelijke Liefde durfde te wagen.
Hoofdstuk 5 presenteert ons de meest poëtische teksten van dit boek over de weg van het
Zijn. Ze zijn geschreven door Pierre Teilhard de Chardin.
Hoofdstuk 6 vertelt ons over twee grote getuigen van deze weg van het Zijn. Het zijn Sri
Aurobindo en de Moeder (Mirra Alfassa), die het lef hadden om in de 20e eeuw in een zeer
religieus India de weg naar het goddelijke innerlijk (innerlijk Wezen) aan te kondigen,
voorbij de religies. En ze creëerden een stad die deze proclamatie bestendigt: Auroville.
In hoofdstuk 7 presenteer ik de mooiste parels van Aldous Huxley's boek "Eeuwige
Filosofie". En ik voeg de beschrijving van de grote filosoof Henri Bergson van de "Donkere
Nacht van het Geloof" toe, die een belangrijke en vrij frequente stap is op het pad van het
Wezen.
Hoofdstuk 8 Alle getuigen in het boek hebben een positieve visie op de toekomst van de
mensheid, en ze kondigen elk op hun eigen manier een belangrijke transformatie van onze
beschaving aan. Het is volgens ons het plan voor de Ascensie van de Mensheid dat wordt
gerealiseerd. De weg van het Wezen opent zich dus op een Renaissance van het collectief.
We zullen dit thema van de Renaissance ontwikkelen door Willis Harman te volgen.
De eindconclusie biedt ons een synthese van de weg en leidt ons voorbij de dood naar het
Goddelijke Licht.
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HOOFDSTUK 1 :
MIJN LEVEN EN MIJN PAD NAAR HET ZIJN
Drie levens...
Vandaag, op de leeftijd van meer dan 75 jaar, kan ik zeggen dat ik minstens drie levens
heb gehad.
1° Leven: katholieke priester en theoloog
Eerst studeerde ik wiskunde (ingenieur), daarna filosofie en theologie. En, ik werd een
katholieke priester in 1967, op 25-jarige leeftijd. Vervolgens werd ik naar Rome gestuurd
voor een doctoraat in de Griekse en Russische theologie, in het Italiaans, dat ik in 1972
voltooide. Daar ontmoette ik kardinalen van zeer hoge kwaliteit, maar ook behoorlijk wat
corruptie. Ik had de kans om de beste maar ook de slechtste van de katholieke kerk te
observeren. Dit eerste leven eindigde in 1979, toen ik besloot te gaan trouwen. Dus ik
werd door het leven gedwongen op zoek te gaan naar een nieuw beroep. En ik had de
ervaring van werkloosheid, wat niet gemakkelijk is om mee te leven.
2° Leven: bij de "Forward Studies Unit" van de Europese Commissie
En in 1990 werd ik uitgenodigd om deel uit te maken van de beroemde "Cellule de
Prospective" die Jacques Delors, toenmalig voorzitter van de Europese Commissie, net
had opgericht. Het was geweldig interessant. Ik was verantwoordelijk voor ethiek,
filosofie, religies, geschiedenis en sociologie. Ik heb deelgenomen aan de oprichting van
het "Comité voor bio-ethiek van de Europese Commissie". Ik heb ook het Europese
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programma "De ziel van Europa" in het leven geroepen. Delors was in 1992 van mening
dat het na het Verdrag van Maastricht, dat de eenheidsmunt in het leven heeft geroepen,
dringend noodzakelijk was om een politiek Europa tot stand te brengen. En daarvoor
moesten de burgers enthousiast zijn over zijn project van een solidair Europa, dat
gekenmerkt wordt door sociale rechtvaardigheid en milieurechtheid. Een Europa waarin
de economische groei ten dienste staat van de burgers en waarin de mensenrechten
worden gerespecteerd.
Hier is een van zijn beroemde zinnen: "Als we in de komende tien jaar niet in staat zijn om
dit Europa een ziel te geven, zullen we het spel hebben verloren14".
Helaas werd zijn boodschap uit 1993 niet gehoord door de staatshoofden die de
tegenovergestelde richting kozen van een zielloos radicaal neo-liberalisme en het gebrek
aan politieke constructie van de EU, dat vandaag fataal is.
3e leven: na de "Forward Studies Unit": boeken en conferenties over de verandering
Na mijn verblijf in de cel, dat eindigde in 1999, begon ik na te denken over alles wat ik had
gezien en gehoord tijdens tien jaar van reizen en wereldwijde contacten, onder andere
met regeringsadviseurs in Europa, China, de Verenigde Staten, Japan en andere geleerden
en wijzen over de hele wereld. Overal ter wereld ontmoette ik een minderheid van deze
beleidsadviseurs die zich bewust waren van de (paradigma)veranderingen die zich
voltrokken. Maar er werd meestal niet naar hen geluisterd, ook niet in het Witte Huis.
Toen ik in 1999 de Commissie verliet, waren mijn hoofd en mijn hart vol met zeer
interessante en nieuwe informatie over de veranderingen die zich in de wereld
voltrekken. En mijn eerste boek, gepubliceerd in 2001, was als een bevrijding, een
geboorte, omdat ik erin slaagde een eerste synthese te maken van deze veranderingen
(van paradigma's) die ik zowel op Europees als op mondiaal niveau heb waargenomen15.
In 2010 publiceerde ik een tweede boek16 over de verandering van de beschaving. Ja, de
wereld is vandaag de dag begonnen met een echte transformatie van de
wereldbeschaving, ook al praten we er niet veel over. Dit tweede boek is ook in het Engels
en Italiaans gepubliceerd17 en staat in Open Source op mijn website.
Mijn persoonlijke weg naar mijn Wezen: 5 positieve bommen ontploffen in mijn leven
Een sessie voor zakelijke leiders... die schieten met boogschieten.

Voir https://docs.wixstatic.com/ugd/112b78_1b86af8d87c5497d80751003d9d74636.pdf : De “Note de Dossier”
704bis/92 van de "Cellule de Prospective" in 1992 vat de toespraak van Delors tot de Europese religieuze en
humanistische leiders samen. (De verwijzing verwijst naar mijn site www.marcluyckx.be).
15 Marc LUYCKX GHISI: "Au delà de la modernité, du patriarcat et du capitalisme : la société réenchantée". L'Harmattan
2001. (beschikbaar op mijn website: www.marcluyckx.be).
16 Marc LUYCKX GHISI: "Surgissement d’un nouveau monde : Valeurs, vision, économie politique… tout change. » (Alphée
(+) 2010, & L'Harmattan 2013) Vertaald in het Engels en Italiaans. Open Source op mijn website.
17 Al mijn boeken staan in Open Source op mijn website (www.marcluyckx.be) met een andere titel en presentatie.
14
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Ik had het geluk dat ik in 2013 door Guibert del Marmol, medeoprichter van
"Cardelmanagement 18 ", werd uitgenodigd voor een sessie die voorbehouden was aan
bedrijfsleiders. We waren met z'n zessen. Op de eerste dag stelde Luc Petit-Barreau19, de
andere medeoprichter van CardelManagement en co-host, ons voor om met boogschieten
te schieten in een doelwit dat zich op 10 meter afstand bevindt, en we hebben het alle zes
gemist. We zijn er ook niet in geslaagd om een 4 meter lange balk in een stabiele balans
over te steken.
Maar na twee dagen van lichaams uitlijningsoefeningen: drummen, contact met de grond,
ademhaling, ontspanning en andere lichaamsoefeningen, stelde Luc voor om opnieuw te
proberen te schieten. En hij raadde ons aan om ons mentaal los te laten, ons lichaam in
onze plaats te laten mikken en ons ego te ontkoppelen. En we schoten met z'n zessen in
het midden van het doelwit. En we zijn allemaal in perfecte balans over de balk gegaan.
Het was een ontdekking voor ons allemaal. En voor mij een totaal nieuwe ervaring. Het
was de eerste keer in mijn leven dat ik de precisie en intelligentie van mijn lichaam
ervaarde.
Eerste positieve bom:
Mijn lichaam spreekt tot mij voorbij mijn geest
Na deze sessie, in juni 2013, bood Luc aan me te helpen. En ik ontdekte, op 73-jarige
leeftijd, een nieuw spiritueel pad, met zijn hulp. Het pad naar het Wezen in mij.
Het eerste wat hij me vroeg was om elke dag een uurtje op de grond te gaan liggen in mijn
tuin. En kijk of ik iets kon voelen. En gedurende 29 dagen heb ik niets gevoeld. Ik voelde
helemaal niets. Ik voelde niets.
Ik stond op het punt om volledig ontmoedigd te raken en alles te laten vallen. Toen ik
ineens dacht dat ik misschien iets waarnam... maar via andere kanalen dan de rationele
kanalen die ik gewoonlijk gebruikte. Dus ja, er kwam een signaal van de aarde, als een
genezende energie. Maar was het zeker? Ik wist het niet zeker. Hoe dan ook, het was
nieuw. En ik wist niet hoe ik die informatie moest verwerken. Het was alsof een ander
deel van mij iets nieuws zag.
En ik begreep dat na drie weken van blokkade en hevige weerstand, mijn geest, die ik als
een almachtige leefde, voor het eerst begon te twijfelen en te erkennen dat er - misschien
- andere kanalen van waarneming in mij waren.
Geleidelijk aan vertelde ik mezelf dat dit andere deel van mij misschien wel mijn lichaam
was, en tegelijkertijd mijn ziel. Ik begon te begrijpen dat mijn lichaam mij een boodschap
stuurde, omdat het de energie van de Aarde waarnam.
Tijdens de sessie met de bedrijfsleiders had ik het belang van het lichaam en de kracht
van de uitlijning ervaren. Maar deze keer was ik alleen in het ontdekken van de
mogelijkheid dat mijn lichaam me een bericht stuurde. Daar zat ik vast. Iets in mijn leven
was voor altijd veranderd. Een eerste positieve bom.

"CardelManagement" is een klein Belgisch bedrijf dat zich toelegt op de innerlijke ontwikkeling van ondernemers en
bedrijfsleiders. Guibert del MARMOL: "Tomber Plus Haut". 2014.
19 Zie zijn recente boek: Luc PETIT-BARREAU: "Métamorphose d'un businessman: l'intelligence intérieure au service de
la crise." L'Harmattan, Parijs, 2014.
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Plotseling ontdekte ik dat er iets anders was dan mijn verstand. En ik begon via nieuwe
kanalen een nieuwe energie waar te nemen die in mij binnenkwam en tegelijkertijd in mij
was, ik weet het niet. Maar, een energie die me voordelig leek. En bovendien was het via
mijn lichaam dat ik met deze energie in contact kon komen.
Het klinkt eenvoudig, maar voor mij was het een positieve bom die mijn innerlijk systeem
van perceptie en mijn visie op mezelf volledig transformeerde.
Ik heb 70 jaar lang het voorrecht gegeven aan mijn mentaal voor 99%.
Want het grootste deel van mijn leven was ik 99% geestelijk bevoorrecht. En ik had mijn
lichaam 73 jaar lang beschouwd als een "vuilnisbak". In mijn jeugd hoorde ik in het
Seminarie nog vele toespraken over versterving (in ’t latijns"mortificatio"), wat letterlijk
betekent "het lichaam doden om de ziel te bevrijden". En ik denk dat veel burgers, zelfs
de jongste, zich niet bewust zijn van de wonderen die ons lichaam ons kan brengen om de
diepte in te gaan.
En plotseling begon ik me af te vragen of mijn lichaam niet mijn belangrijkste hulpmiddel
zou worden op dit nieuwe pad van menselijke en spirituele transformatie. Het was een
pad waar niemand me eerder over had verteld. Verbazingwekkend. Het was het
tegenovergestelde van wat ik in mijn jeugd had geleerd.
Neem de tijd voor jezelf en mediteer elke dag
Enige tijd geleden gaf ik een lezing voor bedrijfsleiders in een APM-club in20 Brussel. En
aan het eind adviseerde ik de aanwezige bedrijfsleiders om 10 minuten per dag te nemen
om te proberen te mediteren.
Een half jaar later, op een grote bijeenkomst van de APM-clubs in de Benelux, kwam een
bedrijfsleider mij bedanken: "Ik heb uw APM-conferentie in Brussel bijgewoond en ik heb
uw advies opgevolgd. En mijn leven is getransformeerd. Ik wilde je dat vertellen en je
bedanken."
Mijn ervaring van de afgelopen jaren laat me duidelijk zien dat ik elke dag de tijd moet
nemen om te mediteren. En ik ben geleidelijk aan een uur per dag gaan mediteren. Dit is
duidelijk makkelijker voor mij, die met pensioen is en niets te doen heeft. Het is moeilijker
voor een druk persoon. Het is aan elke persoon om zijn eigen ritme te vinden.
Maar één ding is me duidelijk. Als ik niet elke dag een tijd van innerlijkheid neem, heb ik
het gevoel dat ik niet op weg ga naar mijn innerlijke licht, op het pad van het Wezen. En
ik voel dat mijn innerlijke energie weer daalt.
Meditatie als een verbinding die mijn ziel voedt

De APM (Association pour le progrès du Management) clubs brengen regelmatig bedrijfsleiders samen om na te
denken over de middellange en lange termijn. 5000 bedrijfsleiders in Frankrijk, België en Zwitserland. Zie hun website
https://www.apm.fr/.
20
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Ik ken meditatie sinds mijn opleiding aan het Seminarie 50 jaar geleden. En het is voor
mij mijn hele leven geweest, eerder een verplichting, en een mentaal proces en zeker niet
een fysiek proces. Niemand heeft me ooit iets anders geleerd.
En ineens ontdek en ervaar ik iets heel anders. Met behulp van mijn lichaam en mijn adem
is meditatie een tijd geworden waarin ik mijn innerlijke batterijen oplaad, waarin ik
transformatieve energieën en innerlijk licht opberg. Ja, ik sluit me aan bij wat ik geleidelijk
aan zal ontdekken als de energie van het Zijn.
Meditatie: Ik ben afgeleid, maar het maakt niet uit: ik steek de stekker erin.
Ik heb grote bewondering voor boeddhistische monniken die zich op een ongelooflijke
manier weten te concentreren. Maar persoonlijk ben ik er niet erg toe in staat. Ik denk
niet dat ik het ooit zal kunnen, en in ieder geval gaan mijn inspanningen niet in die
richting. En dus zitten mijn meditaties vol met afleidingen, en ik vind het oké. Maar ik ben
er en ik besluit me te verbinden met het Wezen. En ik steek de stekker erin, om mezelf op
te laden. En de stroom stroomt steeds beter in mijn lichaam en in mijn cellen, ook al blijft
mijn geest met afleidingen in cirkels ronddraaien.
Dus meditatie is mijn dagelijkse kost. Ik laad mijn batterijen op. Ik sluit me aan. Ook al
begrijp ik nog niet helemaal hoe het allemaal werkt. Maar ik voel het leven in mij groeien.
Mijn leven heeft meer en meer betekenis. En ik begin, van tijd tot tijd, innerlijke vreugde
te voelen.
In principe is meditatie een moment waarop ik - geleidelijk aan - de kracht geef aan mijn
lichaam en de cellen van mijn lichaam, om me te verbinden met wat ik elke dag duidelijker
ontdek, als de wonderlijke energie van mijn innerlijk Wezen. En dit, zonder me al te veel
zorgen te maken over mijn geest, die een beetje verloren is, wat begrijpelijk is.
En ik leer langzaam door mijn buik te ademen, na 70 jaar door mijn bovenborst te hebben
geademd. En deze kunst van het ademen ontdek ik als zeer belangrijk.
Dit is wat Aziaten al duizenden jaren weten door het beoefenen van yoga, Tai Chi en
vechtsporten.
En ik heb het gevoel dat mijn lichaam die tijd elke dag nodig heeft. Het maakt niet uit wat
mijn geest doet. Wat echt belangrijk is, is dat mijn lichaam verandert en ik het toelaat. Dat
is wat ik begin te begrijpen en te beseffen.
Mijn lichaam leidt me naar mijn diepte, naar mijn ziel...
In een paar jaar tijd ben ik vooruitgegaan op dit nieuwe innerlijke pad, geleid door mijn
lichaam en mijn adem. En ik begin mijn diepte te raden, mijn diepe ziel. Ik kan het soms
wel. En deze diepte is als eeuwig, als voorbij tijd en ruimte21. Ik denk dat ik de mantra "Ik
ben wat is" begin te leven. Ik denk dat het Wezen op de bodem van mijn ziel zit. Het is geen
continu proces, maar flitsen van bewustzijn, gevolgd door soms intense mist.

Deze kenmerken zullen in dit boek vaak worden beschreven, in Hadewijch, Jezus, De Moeder en Aurobindo, maar
ook Huxley die William LAW citeert, enz.
21
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Maar hoe meer ik de basis-mantra "Ik ben wat is" voordraag, hoe meer ik het gevoel heb
dat ik telkens weer verlicht wordt door een witte lichtstraal die op me afkomt.
En terwijl ik leer om de basis-mantra "Ik ben wat is" te zeggen, realiseer ik me dat deze
mantra door God zelf aan Mozes is gegeven in het verslag van de "brandende struik" in de
Bijbel22. En deze mantra werd op een buitengewone manier uitgevoerd door Jezus. Dit is
nieuw voor mij.
En een grote mantel van lijden valt uit zichzelf af.
Na een jaar van oefenen voelde ik op een ochtend, toen ik wakker werd, een grote mantel
van lijden uit het verleden van mijn schouders glijden en op de grond vallen. Ik was net
verlost van een enorme hoeveelheid leed die ik in mijn huidige leven had ervaren en
misschien ook wel leed vanuit mijn vorige levens. Ik weet het niet. Maar het belangrijkste
is om ervan af te komen. Ik was me bewust geworden van dit lijden in de jaren van
therapie die ik heb gedaan. Maar in mijn ervaring hebben de therapieën me bewust
gemaakt. Ze hebben me niet geholpen om ervan af te komen. En opeens had ik het gevoel
dat ze weg waren. En ik heb het gevoel dat ze niet zullen terugkomen. Dat is echte
innerlijke genezing. Ik ben vol dankbaarheid en ik dank het leven. Ook al ben ik me er ook
van bewust dat er later nog andere lagen moeten worden verwijderd.
De weg van het Wezen
Beetje bij beetje realiseerde ik me dat ik het pad van het Wezen in mij aan het ontdekken
was en dat dit pad mij genezing bracht, maar ook een diepe vreugde, een parfum van
geluk. Mijn leven kreeg een nieuwe betekenis. Het werd een pad van innerlijke
transformatie naar het licht.
Ik had weer zin om Plato te lezen. En ik heb het herlezen met een heel ander visie omdat
ik zelf veranderd was. Ik begreep ineens dat Plato en Socrates al 2500 jaar geleden deze
weg van het Zijn, die ik vandaag ontdekte, hadden aangekondigd. Ik was bezig mezelf te
verbinden met een duizenden jaren oude weg van de mensheid.
Het terugwinnen van mijn goddelijke natuur als Jezus
Terwijl ik bleef mediteren, had ik ook zin om het evangelie te herlezen. En ik kwam de
woorden van Jezus tegen die in de Griekse tekst volhoudt dat "het koninkrijk van het
Goddelijke (van de Hemel) is in U"23. Dus ik realiseerde dat voor mij in mijn christelijke
context, het Wezen dat ik in mij ontdek ook het Goddelijke is. Ik heb dus ontdekt dat mijn
diepe aard goddelijk is. En dat dit de fundamentele boodschap van Jezus was die ik tot op
heden niet had begrepen en waarover niemand in de theologie met mij had gesproken.

22
23

Exodus 3:14. We zullen hierover praten in het hoofdstuk over Jezus...
Lucas 17:21. Zie het hoofdstuk over Jezus.
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Jezus komt diep van binnen om ons te vertellen dat we van goddelijke aard zijn. Maar dat
wij mensen als het ware dit bewustzijn van onze goddelijkheid uit ons geheugen hebben
gewist. En dat dus de zin van ons leven is om het bewustzijn van onze goddelijkheid te
herstellen. Ik ontdekte een onvermoede diepte van de boodschap van Jezus die ik ondanks
al mijn theologische studies niet had begrepen. Het is prachtig.
We zijn dus geen lichamen met misschien wel een ziel zoals onze huidige materialistische
beschaving beweert, maar we zijn zielen die hebben geaccepteerd om te incarneren, om
onze goddelijkheid te herontdekken door en door onze incarnatie.
En ik ontdekte ook de legende van de Hindoegod, Brahmâ, die de goddelijke kracht van
de mens diep in zijn hart verbergt, zodat hij die nooit zal vinden.24
"Sero te amavi": Pas laat in mijn leven hield ik van je...
Aan het einde van de middelbare school, die we in België de “humaniora" noemen, liet
onze leraar ons teksten vertalen uit het Latijn, passages uit de Biecht van Sint-Augustinus.
En er klonk ineens een zin in mij: "Sero te amavi"25.
"Het was pas laat in mijn leven dat ik van Je begon te houden, Schoonheid zo oud en
Schoonheid zo nieuw. Oh, het was pas laat in het leven dat ik van Je hield! Want U was in mij
en ik stond buiten mezelf, en dat was waar ik U zocht. "
Aan het eind van zijn leven begreep Augustinus eindelijk dat het goddelijke diep in hem
zat en daar op hem wachtte. Terwijl hij zijn leven lang op zoek was naar God buiten.
Ik zou hetzelfde over mezelf kunnen zeggen. Pas laat in mijn leven ontdek ik het wonder
van het goddelijke licht van het Wezen, in de diepte van mijzelf. Dank aan het leven.
Tweede positieve bom:
Leren liefhebben in geweten
Ik heb samen met mijn vrouw deelgenomen aan een retraite van een week voor koppels,
genaamd "Faire l’Amour en Conscience".26 Het was een totaal nieuwe en transformerende
ervaring voor ons. Er is veel in ons veranderd als gevolg van deze ervaring. Dit is de
tweede positieve atoombom op mijn pad.
Een nieuwe waarheid blies in mijn gezicht. Plotseling realiseerde ik me in mijn concrete
leven dat het mogelijk is om mijn relatie met seksualiteit diepgaand te heruitvinden. En
dat het absoluut noodzakelijk is om het seksuele paradigma op mondiaal niveau opnieuw
uit te vinden na duizenden jaren van stilte.
De geestelijke weg van de mensheid in de 21e eeuw is een weg die veel meer geïncarneerd
moet worden. We worden allemaal uitgenodigd om de spirituele kracht van ons lichaam
te herontdekken door middel van een seksualiteit die op een totaal andere en totaal
spirituele manier wordt beleefd.
Zie aan het begin van de inleiding
Biecht van St. Augustinus, boek 10, nr. 38. "Sero te amavi, pulchritudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi! Et ecce
intus eras et ego foris et ibi te quærebam."
26 Deze retraite werd georganiseerd door Anne en Jean-François DESCOMBES. Zie hun website:
www.amourenconscience.ch
24
25
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We opereerden in "conventionele seksualiteit."
We realiseerden ons dat we functioneerden zoals iedereen, in een seksualiteit die we
"conventionele seksualiteit" kunnen noemen. En het is een seksualiteit van "doen", gericht
op het enige doel van het bereiken van een orgasme. Al ons seksueel gedrag is onbewust
gericht op dit ene doel, dat we absoluut moeten bereiken, anders hebben we het gevoel
dat we gefaald hebben. Men kan zeggen dat deze seksualiteit dwangmatig is en...
vermoeiend.
We hebben een andere visie ontdekt: de bewuste seksualiteit van het Zijn...
We hebben ontdekt dat er een andere, meer spirituele visie op seksualiteit is die bekend
is en wordt onderwezen in sommige Indiase (Tantra) en Chinese (Tao) scholen die in de
minderheid zijn en te weinig bekend zijn.
Om deze nieuwe weg in te slaan, dit nieuwe paradigma van de seksualiteit, beseften we
dat we ons eerst moesten verinnerlijken en leren om in de "Aanwezigheid" te zijn, eerst
naar ons eigen lichaam en ook, geleidelijk aan, naar het lichaam van de ander. Dit
veronderstelt het openen van de deur naar het binnenste van zichzelf27.
In feite gaat het om het beoefenen van het pad van het Wezen door het lichaam en de
incarnatie, in het kielzog van dit boek, maar het intensiveren van onze incarnatie door de
seksualiteit van het Wezen.
De intense circulatie van energieën als een versneller op het pad van het Wezen
We hebben ook een nieuwe sleutel ontdekt over de circulatie van energie in het mannelijk
en vrouwelijk lichaam. Als we zoveel mogelijk in de aanwezigheid zijn, begint de energie
te draaien, om te circuleren tussen onze twee lichamen. En deze circulatie wordt steeds
krachtiger. Het verhoogt de energie van ons beide lichamen, in stilte. Het is
verbazingwekkend en krachtig om te ervaren.
Zo wordt de seksuele relatie een steeds krachtiger stroom van liefdesenergie tussen het
mannelijk en het vrouwelijk lichaam. En deze energiecirculatie groeit in intensiteit maar
ook in subtiliteit. Want hoe meer de partners zich weten te verinnerlijken, hoe meer ze in
staat zijn om de hogere frequenties van energie en liefde te zenden en te ontvangen. En
hoe hoger de frequenties, hoe dichter de energieën bij de Goddelijke onvoorwaardelijke
liefde komen.
We zijn dus goed op weg om te zijn, en we ontdekken een nieuwe versneller die voor
iedereen toegankelijk is.

Anne en Jean-François DESCOMBES "Le Slow Sex: s'aimer en conscience" Hachette Paris 2017. Hun boek is zeer
educatief en gemakkelijk te vinden. Ze zijn met name gebaseerd op de geschriften en seminars van Diana Richardson
die verschillende boeken heeft geschreven, waaronder "Slow Sex" vertaald in het Frans door Hélène Naiean, en
uitgegeven door Almasta, en "L'extase sexuelle" vertaald door Sabine Roland en uitgegeven door Le Gange.
27
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De centrale rol van het bewustzijn
De absolute noviteit voor ons was "bewustzijn". "Liefde in het geweten" is wat? In het
begin waren we een beetje verloren, omdat het echt nieuw was om de meditatieve
praktijk toe te passen op onze lichamen die de liefde bedrijven. Toen herinnerden we ons
dat we "mindfulness" of "mindfulness-meditatie" hadden beoefend. En dat het eigenlijk
ging om het beoefenen van deze meditatieve staat van verbinding met onze innerlijke
energie, niet alleen op onze meditatiestoel maar ook en vooral tijdens het bedrijven van
de liefde. En het was niet gemakkelijk in het begin, en het was ook niet gemakkelijk. Maar
we hebben het geleidelijk en gelukkig ervaren. En dit "bewustzijn" wordt ook wel
"aanwezigheid" genoemd.
Transformatie van seksualiteit in liefde
En persoonlijk voelde ik dat dit pad niet alleen mogelijk was, maar dat het absoluut
belangrijk en noodzakelijk was om het te leven en het op grote schaal te verspreiden.
Ik voelde ineens in mijn lichaam dat dit pad als een transformatie van seksualiteit in liefde
was. Ik had het gevoel dat ik werd overvallen door een golf van diepe en
onvoorwaardelijke liefde. En deze liefde was van een kwaliteit die ik niet kende en die ik
net zo veel hoger zag dan alles wat ik in mijn leven had gekend. Het was een openbaring
voor mij via mijn lichaam dat de essentie van het (goddelijk) Wezen, onvoorwaardelijke
liefde is. Het werd me ineens gegeven om via mijn lichaam het bestaan van dit diepe
niveau van onvoorwaardelijke liefde te intuïtiveren.
Genezing en therapeutische dimensie
We ontdekten en vonden ook dat dit nieuwe, meer geïnternaliseerde en in principe meer
beschaafde functioneren van de seksualiteit ook genezend en therapeutisch was.
Genezer in de zin van organen en onze cellen die weer leken te gaan leven. Het was een
nieuwe indruk. Het is als een energetische regeneratie van onze cellen.
Maar ook therapeutisch in de zin van het genezen van onze diepgewortelde neurosen
door de jaren heen. Ja, we hadden allebei het gevoel dat we aan een nieuw en verkwikkend
avontuur begonnen. En we voelden dat het echt een weg was van snelle en effectieve
transformatie, die door ons en door de overgrote meerderheid van onze medeburgers
volledig werd genegeerd.
En hoe meer we vooruitgang boeken in dit nieuwe avontuur, hoe meer we het gevoel
hebben dat we genezen, zonder dat we precies weten waar vandaan. Maar we voelen ons
steeds beter.
Het lijden van het verleden komt terug... om genezen te worden...
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Ook op dit punt hebben we ervaren dat ons lijden in het verleden, onze verschillende
neuroses ineens duidelijker worden en dus veel gênanter. Maar we hebben geleerd niet
bang voor ze te zijn, en vooral niet te proberen ze vakkundig te verbergen zoals we dat
meestal doen. We begrepen dat deze negatieve kanten van onze persoonlijkheden juist
verschenen, zodat we ons er beter van bewust konden worden en ze zo geleidelijk aan
konden genezen door aanwezigheid, licht en liefdevolle vriendelijkheid voor onszelf.
In de afgelopen jaren hebben we lange tijd gewerkt met de "PRI" methode 28 . En we
hebben begrepen dat we allemaal kinderziektes hadden en dat we allemaal verplicht
waren om schelpen te bouwen om te overleven. Ja, maar op volwassen leeftijd beginnen
deze schelpen te worden verward met een doelwit en zichzelf op maximale alertheid te
stellen en ter verdediging voor het overleven, en dit, voor een habbekrats, voor een
onbeduidend detail. Maar de reden is dat dit "detail" in ons onbewustzijn het
aanvankelijke gevaar van onze kindertijd oproept. Dit detail is in feite slechts een trigger.
Maar het lokt een ongecontroleerde, disproportionele en repetitieve reactie uit.
En we hebben geleerd om ons ervan bewust te worden dat we in ons professionele leven,
maar ook in onze koppels, ons leven besteden aan het projecteren van de mechanismen
van bescherming van onze kindertijd op degenen die we het meest liefhebben. En deze
projecties kunnen agressief of zelfs destructief zijn voor de relatie. Ze zijn erg pijnlijk voor
de meeste koppels. Maar niemand durft erover te praten. Rustig, alsjeblieft.
En deze projectiemechanismen zijn zeer moeilijk te deactiveren, zelfs gedeeltelijk. Want
het cruciale punt is bewustwording. Het is natuurlijk veel gemakkelijker om de neurosen
van de ander te zien dan de eigen neurosen.
En we hebben ontdekt dat deze bewuste seksualiteit een nieuwe genezingsweg is die
inwerkt op onze oude beschermende mechanismen door ons bewustzijn te vergroten en
te versnellen.
Liefde voor zichzelf helpt ons om in de aanwezigheid te zijn...
Hoe helpen we onszelf om in de aanwezigheid te zijn? Hoe komen we bij dat bewustzijn
door de liefde te bedrijven? Een eenvoudige sleutel is om van jezelf te houden. We zullen
hier meer over praten in het hoofdstuk over Jezus. Ik moet leren om liefde naar mezelf te
sturen, om het bewustzijn van mijn innerlijke licht, van mijn innerlijke wezen te
vergroten. Het is mijn warme innerlijke licht dat me van mezelf doet houden.
Derde positieve bom: Ik begon mijn cellen intenser te voelen leven...
We zullen verder zien dat Moeder, de geestelijke medewerkster van Aurobindo en de
stichteres van Auroville, tot ons spreekt over de transformatie van de cellen van haar
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lichaam. De eerste keer dat ik over dit onderwerp hoorde in Auroville, waar ik 8 jaar heb
gewerkt,29begreep ik niets. Ik kon niet zien waar het om ging.
Maar vandaag voel ik soms een tintelend gevoel, en het is alsof er nieuw leven in de cellen
van mijn lichaam ontwaakt. Dat is de manier waarop ik me voel, en dat is alles wat ik weet.
Maar ik voel steeds duidelijker dat mijn cellen blijven ontwaken en langzaam
transformeren. Ja, mijn lichaam leidt me naar mijn transformatie en naar het licht van het
Wezen.
Ik voel dat ik evolueer omdat ik ook de boodschap van Jezus over de transfiguratie en de
transformatie van zijn lichaam en zijn dood beter begin te begrijpen. Er gaat een nieuwe
deur open op het gebied van de transformatie van mijn cellen en het DNA van mijn cellen.
En ik voel dat de cellen van mijn lichaam het pad van het licht beter kennen dan mijn geest
en intellect. Ik vraag mijn bewustzijn om mijn cellen toestemming te geven om te
transformeren. En daarvoor moet ik mijn ego loslaten, wat niet gemakkelijk is.
En hier word ik me er langzaamaan van bewust dat het ook heel belangrijk is in dit proces
van transformatie van mijn cellen, om verbinding te maken met de kristallijne energie van
de Aarde. Deze Aarde-Gaia energie is belangrijk om de cellulaire transformatie te fixeren.
Ik weet niet waarom of hoe, maar ik leef het.
Vierde positieve bom:
Het opgeven van mijn "persoonlijkheid" om in mijn wezen te leven...
De vierde bom klinkt als de boeddhistische boodschap van het sterven aan het ego. Maar
het is ook, zoals we zullen zien, het hart van de diepe inwijdingsboodschap van Jezus, die
door de meeste apostelen en discipelen zeer slecht werd begrepen.
Ik begrijp vandaag ineens dat ik het einde moet accepteren van wat ik niet ben. En wat ik
NIET ben, is het hele lichaam van het lijden dat mijn "persoonlijkheid" is geweest in mijn
hele leven, of mijn "ego", en heeft me in staat gesteld om te overleven als een klein kind.
En ik kan alleen maar opgeven waar ik me bewust van ben geworden. Hoe meer ik me
bewust word van mijn schaduwrijke gebieden, hoe meer ik ze kan verlichten en ze
vervolgens kan verlaten. Ja, op een bepaalde manier, ik sterf aan mijn ego, zoals in het
boeddhisme. Of om "af te zien van wie ik ben" zoals Jezus30vroeg. Het is een krachtige
positieve bom.
En ik begrijp ook dat ik, om mijn "persoonlijkheid" op te geven, op iets stabiels moet
leunen. Ik heb een steunpunt nodig. En deze nieuwe steun is mijn ziel, mijn Diep Wezen.
Daarom moest ik helemaal naar mijn wezen komen. Het is om een nieuw steunpunt te
hebben om de omkering te kunnen maken, om mijn persoonlijkheid te verlaten en zo mijn
leven volledig te transformeren, om te leven op het niveau van de diepte van mijn Wezen
en mijn ziel. Dit is de diepe betekenis van het pad van Zijn voor mij vandaag.

Ik ben van 2005 tot 2013 benoemd tot “Member of the Auroville International Advisory Council” ( Lid van de
Internationale Adviesraad van Auroville) door het Indiaanse "Ministerie van Human Resources".
30 Dit proces wordt ook gesymboliseerd in de "Tarot de Marseille", door de "beulskaart" die accepteert om afstand te
doen van alles wat het niet is. Het lijkt erop dat deze Tarot de Marseille door de Tempeliers is gecreëerd als een
symbolisch middel om de inwijdingsboodschap van Jezus, die de Tempeliers hadden herontdekt, over te brengen.
29
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De vier bommen: Naar een nieuw tijdperk waarin onze lichamen ons leiden naar het Zijn...
In principe zijn de 4 positieve bommen die me letterlijk schudden, omverwerpen en
transformeren op mijn pad van Zijn, allemaal verbonden met mijn lichaam en mijn "body
of suffering"31.
Het is belangrijk voor de lezer om zich te realiseren dat zelfs een oude theoloog, op het
einde van zijn leven, ook een heel andere visie op zijn lichaam kan ontdekken en er
toegang toe heeft dan de geest (1e bom), een nieuwe visie op de seksualiteit van het Zijn
(2e bom), een nieuwe visie op de transformatie van de cellen van zijn lichaam (3e bom),
en ten slotte een omkering van zijn leven door afstand te doen van zijn persoonlijkheid
en zijn lichaam van het lijden (4e bom).
Conclusie: herwaardering van het lichaam als tempel: we veranderen het tijdperk.
Mijn indruk is dat we een nieuw tijdperk binnengaan. We gaan naar een nieuwe betekenis
van onze aardse incarnatie. Het tijdperk waarin de religies ons een (monastieke) weg van
seksuele onthouding lieten zien om naar het goddelijke toe te gaan, is aan het einde
gekomen.
En het uitstekende nieuws is dat deze nieuwe visie op het lichaam en de seksualiteit, maar
ook op het lichaam van het lijden dat ons als "persoonlijkheid" dient, in staat is om ons
allemaal op een krachtige en snelle manier vooruit te helpen op het pad van het Wezen.
En bovendien is het een pad dat voor iedereen openstaat en ons leidt naar de essentie van
het Zijn dat Onvoorwaardelijke Liefde is.
Als we accepteren dat we allemaal zielen zijn die het risico van incarnatie hebben
geaccepteerd, dan is de inzet van onze incarnatie op deze aarde het volledig benutten van
deze incarnatie, via ons lichaam dat de Tempel van het Goddelijke is.
Een vijfde positieve bom...
Terwijl ik dit boek sluit, wil ik de lezer vertellen over mijn laatste ontdekking, mijn vijfde
"positieve bom".
Ik leefde lange maanden van "meditatie in het donker", waarbij ik het gevoel had
afgesneden te zijn van het licht, op zijn plaats te blijven en zelfs in cirkels rond te lopen.
Was het de "nacht van de ziel" waar Henri Bergson zo elegant over spreekt, ik weet het
niet, maar misschien wel.
En op een mooie dag in september, tijdens mijn ochtendmeditatie, zag ik plotseling, of
liever gezegd, ik zag mijn eigen licht, in het centrum van mezelf. Dit licht was zichtbaar en
niet zichtbaar. Het was van een hogere energie en daarom moeilijk om duidelijk te zien.
En ik begreep ineens dat het licht van mijn wezen was. Wat een wonder.
En ik had zin om in een stoel te zitten. En ik voelde die stoel veranderen in een troon. Ja,
ik had de kracht om in mijn innerlijke wezen in mijn innerlijke licht te troon te stoten.

31

De uitdrukking "body of suffering" komt van Eckhart TOLLE.
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En daar voelde ik dat ik in contact kwam met mijn goddelijke kracht, de kracht van mijn
Wezen. Verbazingwekkende ontdekking. Het was volkomen nieuw voor mij om mijn
goddelijke lichtgevende kracht te voelen en er niet bang voor te zijn.
En ik besefte ook dat ik nooit meer terug zou gaan. Ik had een voet in een nieuwe wereld
gezet. Ik was de rivier overgestoken en had de "andere oever" bereikt. En ik had het
voorgoed vastgehouden. Nog niet uit het water, maar vastgemaakt.
Een paar dagen later had ik het gevoel dat ik "naar de Eenheid, en naar de Ene" moest
gaan. Maar hoe? En weer tijdens mijn meditatie zag ik in mij de aanwezigheid van een
grote goudgele vlam. En ik had de indruk dat een stem tegen me zei: "Het is de Ene, en jij
zit erin".
Ik realiseerde me toen dat ik in Eenheid met de Bron, met Jezus, met mijn goddelijke zelf
en met het Wezen was. En ik ervoer een begin van betovering, van “réenchantement”, van
innerlijke verlichting. Het was maar een voorproefje. Maar ook daar had ik duidelijk het
gevoel dat ik nooit meer terug zou gaan. En ik voelde een begin van diep geluk. Een
vreugde die me langzaam binnendrong. Dank aan het leven. Dank aan het wezen in mij.
Dank u voor dit prachtige pad van het Wezen dat vandaag voor mij opent, als ik mijn
schrijven sluit.
En ik heb het gevoel dat we allemaal uitgenodigd zijn op deze weg. Het staat open voor
iedereen. Dat is de boodschap van dit boek.
En veel mensen ontdekken het, overal op aarde.
Deze weg is tegelijkertijd volledig individueel en meer en meer collectief.
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HOOFDSTUK 2:
HET PAD NAAR HET WEZEN BIJ SOCRATES EN PLATO:
SUPER SLEUTELS VOOR ONS EIGENTIJDSE LEVEN
In de inleiding zijn we ons bewust geworden van de geestelijke uitdagingen van deze 21e
eeuw. En de Platonische analogie van de grot is een opvallende metafoor van onze tijd: de
meerderheid van de burgers wordt vast met een ijzeren kraag aan de onderkant van de
grot en kijkt naar "televisie", terwijl onze beschaving met uitsterven wordt bedreigd. Maar
laten we luisteren naar Socrates.
Socrates is een van de eerste denkers van 32 onze beschaving die de weg naar het Wezen
heeft ontdekt en aan zijn leerlingen heeft geopenbaard. Deze weg was niet religieus, maar
spiritueel, zonder het te zeggen. Hij werd ter dood veroordeeld "omdat het schadelijk was
voor de godsdienst van zijn tijd". En weinig tijdgenoten begrepen het pad dat hij
beschreef. Sommigen hebben het gewoon genegeerd. Veel westerse "filosofen" hebben er
eeuwenlang een totaal rationele en mentale interpretatie van gemaakt, waardoor het
Socratische concept van dialectiek verarmd is geraakt.
Deze mentale interpretatie heeft inderdaad de Initiatic dimensie van de boodschap van
Socrates terzijde gelaten, die mij essentieel lijkt en die ons zeer interesseert in ons
onderzoek naar de weg van het Zijn.
Plato en enkele van zijn andere discipelen hadden de diepte van zijn boodschap begrepen
en waren diep geschokt en gebroken om hun Meester op deze manier behandeld te zien
worden. Plato's werk moet worden opgevat als een verklaring, een rechtvaardiging en
een briljante hommage aan een grote Meester van de wereldgedachte en een grote
initiatiefnemer van het pad van het Wezen.
Het Grotverhaal: een beschrijving van de weg naar het Licht en naar het Wezen
Zoals we weten heeft Plato 33 de leer van Socrates doorgegeven, die zelf niets heeft
geschreven.
De eerste grote tekst die ik voorstel om te vertellen en te interpreteren is het "Verhaal van
de Grot" dat in boek VII van de Republiek staat34.
Socrates besluit om met zijn leerlingen te praten over onderwijs. Hij vertelt dat de mannen
onderin een grot zitten met een ijzeren kraag om hun nek en enkels die voorkomt dat ze
achter hun rug naar het licht bij de ingang van de grot kijken. Ze kijken dus alleen maar
naar de bodem van de grot, waar schaduwen van poppen met elkaar zwaaien en praten.
Deze schaduwen worden geproduceerd door andere mannen die achter een lage muur in
Er is natuurlijk ook de grote Pythagoras en enkele grote "Presocraten". We zullen het hier niet over hen hebben.
We baseren ons op de vertaling van Elie Chambry (gedrukte tekstversie of webversie), namelijk die van de Belles
Lettres: "Plato Complete Works: The Republic Books IV - VII". Belles Lettres. Parijs, 2015
32
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(ISBN 978-2-251-00221-7).

De Republiek Boek VII: v. 514 a, -- 517 a. Dezelfde tekst (Open Source) is in een volledige Franse versie zonder het
Grieks te vinden op het web: http://ugo.bratelli.free.fr/Platon/PlatonRepublique.pdf. p. 47 tot 50.
34

26

het midden van de grot zitten. Ze schudden verschillende voorwerpen voor het vuur dat
achter hen wordt aangestoken. Er is dus een permanente en sprekende show van
"poppen" die op de bodem van de grot wordt geprojecteerd.
Plato's tekst zegt, "Ze lijken op ons, zeg ik "35. En in feite klinkt het als hedendaagse burgers
die vandaag naar de televisie kijken, "in de grot".
Socrates legt uit dat het belangrijk is te begrijpen dat deze mannen zich niet voorstellen
dat er een andere realiteit kan zijn dan de schaduwen in de diepte van hun grot en dat
daarom deze schaduwen waar ze naar kijken de enige realiteit, de enige waarheid zijn.
Want er kan natuurlijk geen andere realiteit zijn, omdat ze die nooit hebben gezien of
waargenomen. Een andere realiteit is voor hen dan ook volstrekt ondenkbaar.
Socrates gaat verder. Laten we ons voorstellen dat een van deze mensen onthecht is en
gedwongen wordt zich om te draaien en naar de objecten bij de ingang van de grot te
kijken, hij zou verblind worden door de kracht van het licht en niets meer zien. In plaats
daarvan zou hij de neiging hebben om te bevestigen dat wat hij aan de onderkant zag meer
echt was, omdat hij verblind is en niets meer ziet.
Als hij nu bovendien gedwongen wordt om naar het licht zelf te kijken, zullen zijn ogen
zeer pijnlijk zijn. Als hij dan gedwongen wordt de rotsachtige helling te beklimmen naar
de uitgang van de grot en wordt blootgesteld aan het zonlicht, zal hij volledig verblind en
verontwaardigd zijn om in totale verblinding te worden meegesleept.
Als deze mens er eindelijk uitkomt, zal hij moeten wennen aan het zien van de dingen
daarboven. Eerst ziet hij alleen nog maar schaduwen, daarna beelden van mannen die in
het water worden gereflecteerd. Want pas later zal hij de realiteit zelf kunnen zien. In het
begin is het 's nachts dat hij de maan en de sterren gemakkelijker zal zien. Uiteindelijk zal
hij de zon kunnen zien zoals die is. En hij zal dan kunnen begrijpen dat het deze zon is die
de seizoenen mogelijk maakt en de oorzaak is van alles wat er bestaat, ook in de diepte
van de grot.
Op dat moment zal deze ontsnapte persoon zich eindelijk gelukkig voelen met de
verandering, en hij zal medelijden hebben met zijn collega's onderaan. Hij zal de lof en de
eer die ze onderaan uitwisselen als nietig beschouwen. En hij zal klaar zijn om alles te
verdragen in plaats van terug te keren naar de grot.
Uiteindelijk eindigt Socrates zijn verhaal met een vraag die zijn eigen dood aankondigt :
als hij terug de grot in ging om te proberen ze allemaal te overtuigen om naar buiten te
komen, zou hij dan niet in levensgevaar zijn? Dat is zeker, wordt hij beantwoord.
Met deze finale zin speelt Plato op de tragische dood van Socrates.
Onderwijs is een weg naar het Zijn: kinderen uit de grot halen.
Over onderwijs gesproken, Socrates legt uit dat echt onderwijs zou bestaan om kinderen
uit de grot te halen, en hen de weg naar het licht van het Wezen te laten zien, en de
noodzaak om zich te bevrijden van de ketens die de mensen op de bodem van de grot
opsluiten.

35

De Republiek Boek VII: v. 515 a.
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En hij vindt dat veel mensen nooit het goddelijke licht van binnen zullen ontdekken. Ze
brengen hun leven door met het kijken naar televisie, wat een eigentijds expressief beeld
is van de schaduwen van de grot.
De zin van het leven is dus om naar de zon te gaan die het goddelijke Licht van het Wezen
symboliseert. En we moeten er maar aan wennen, want in het begin zien we niets, zozeer
zijn we verblind door de intensiteit ervan. En om daar te komen, moeten we ons eerst
ontdoen van de ijzeren kettingen die ons op de bodem van de grot opsluiten. Dan moeten
we de rotsachtige helling beklimmen die naar de uitgang leidt om de grot te verlaten, in
plaats van ons leven te besteden aan het overwegen van schaduwen en deze schaduwen
te beschouwen als de enige mogelijke realiteit (zoals onze Televisie). De boodschap van
Socrates en Plato is dan ook dat het doel van het leven en het onderwijs is om deze
(rotsachtige) weg naar het Zijn te ontdekken.
Maar als we Socrates en Plato vergelijken met de Aziatische traditie, zien we dat er een
tweede essentieel element is in de initiatische visie op de wereldse wijsheid: het licht van
het Wezen bevindt zich ook in de diepte van ieder van ons. Dit tweede element is niet
expliciet opgenomen in de Grote rekening.
Maar andere teksten over onderwijs, in Plato en Socrates, brengen elementen die in de
richting gaan van deze tweede dimensie (het Wezen zit in de diepte van idereen).
Het doel van het onderwijs: "Ken uzelf en u zult het universum en de Goden kennen."
Het doel van het onderwijs is niet om de wetenschap in de ziel te plaatsen, maar om haar
naar het goddelijke licht te keren. Dit klinkt als kritiek op het hedendaagse
onderwijssysteem.
"518 b: "... Onderwijs is niet wat sommigen beweren dat het is. Zij beweren inderdaad
dat de wetenschap in de ziel moet worden gezet, waar zij niet is, alsof het zicht in de
ogen van de blinden wordt gezet.
- Dat doen ze inderdaad, zegt hij.
Elke ziel heeft daarbinnen de mogelijkheid om te leren en een orgaan voor dit doel.
Opvoeding is dus om de ziel naar het Wezen te keren.
518 b: "Nu, zeg ik, het huidige vertoog laat zien dat elke ziel het vermogen heeft om
te leren en een orgaan heeft voor dit doel, en dat net als het oog dat alleen van de
duisternis naar het licht kon worden gekeerd door het hele lichaam tegelijkertijd te
draaien, dit orgaan met de hele ziel moet worden afgewend van vergankelijke dingen,
totdat het in staat wordt om de aanblik van het Wezen en het helderste deel van het
Wezen te dragen, en dit noemen we het Goede, nietwaar?
Ja. Onderwijs, ik herhaal, is de kunst van het draaien van dat orgaan en het vinden
van de makkelijkste en meest effectieve methode om dat te doen."
Want hij legt uit dat deze ziel, "behoort tot iets goddelijks".
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"Dit vermogen om te weten... lijkt zeker te behoren tot iets goddelijker dat nooit zijn
kracht verliest... (518 e).
En dan is er nog deze spreuk uit het fronton van Apollo's tempel in Delphi: "Ken uzelf en u
zult het universum en de Goden kennen". Deze spreuk is overgenomen door Socrates en
Plato en verwijst expliciet naar de Griekse inwijdingsstroom gesymboliseerd door de
Pythia van Delphi.
Het doel van het onderwijs is in de eerste plaats zichzelf te leren kennen om je diepste
wezen te ontdekken. En daarom eerst uit de grot te komen. En door het ontdekken van de
eigen goddelijke diepte ontdekt men ook de diepe en initiërende betekenis van het
universum en de goden. We zijn op het pad van het Wezen. Socrates was bekend met de
kringen van Delphi, wat de initiërende interpretatie van Socrates versterkt.
Hebben onze onderwijssystemen (UNESCO) dit Socratische onderwijsconcept
wereldwijd geïmplementeerd? Zou het geen tijd zijn om er nog eens op terug te komen en
de maieutiek van Socrates in de 21e eeuw te implementeren, en zo de studenten te helpen
om te weten wie ze zijn, om zo het universum en de goden te kennen?
De Maieutiek van Socrates: bevallen met de hulp van de welwillende goden
En in de Theætetus36beschrijft Plato uitvoerig de Maieutiek die de pedagogische methode
van Socrates is. Het bestaat erin de leerling te laten bevallen van de37 kennis die in hem
aanwezig is, van wat hij al weet. Socrates sluit zich dus aan bij de eeuwige wijsheden in
zoverre hij van mening is dat de kennis al in de holte van ieders ziel zit en dat deze
aangeboren kennis van goddelijke orde is. Onderwijs is dus een vorm van bevalling. En
deze bevalling wordt gekoesterd door de goden zelf. Want, zegt hij, "de goden zijn niet
kwaadaardig, en ik ben ook niet kwaadaardig". Ik oefen mijn methode met liefde en
welwillendheid, met de hulp van het goddelijke."38
Pas op, dit visioen van welwillende goden is in strijd met de Griekse religie van die tijd. En
het zet Socrates op gespannen voet met de hele Griekse godsdienstmythologie, want de
goden worden niet beschreven als welwillend, maar juist als zeer menselijk. Dit zal in het
proces van Socrates in herinnering worden gebracht. Een van de beschuldigingen zal
betrekking hebben op het beeld van de Goden dat hij onderwijst, wat te positief is.
De filosoof is degene die is opgestegen, maar hij moet de staat dienen...
De filosoof is dus degene die uit de grot is gekomen en die heeft geleerd te kijken naar het
Goddelijke Licht, de wereld van de ideeën. De filosoof is op het pad van het Wezen dat zijn
leven verandert.
We lezen met belangstelling de presentatie van de maieutiek van mevrouw Chloé Tittli, van de vereniging Budé:
http://www.persee.fr/doc/bude_0004-5527_2009_num_1_1_2320
37 Het Griekse woord "μαιευω" betekent bevallen. Socrates' moeder was een vroedvrouw.
38 Plato "de Theætetus": 151 d.
36
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"De filosoof die leeft met wat is gewijd en goddelijk is, wordt gewijd en goddelijk,
volgens zijn menselijke natuur. Maar de massa beoordeelt hem vaak onterecht."39
Maar het is ook nodig om politici en elitemensen te verplichten zich naar het licht van het
Zijn te keren.
"Het is dus aan ons, de stichters van de Staat, om de elite te verplichten, zich tot de
wetenschap te wenden, die wij zojuist als de meest sublieme van allemaal hebben
erkend, om het Goede te zien en de opstijging te maken waarover wij hebben
gesproken. "40
En Plato voegt het concept van Ascensie (ανάβαση) toe dat wat de Grote Wijsheid "De
Opgestegen Meesters" noemt oproept. De filosoof bevindt zich op deze weg van
"opstijging". Maar hij mag niet juist in het licht blijven, buiten de grot. Het gevaar voor de
filosoof is om in het Licht te blijven en te weigeren om terug te keren naar de Grot, waar
het politieke spel wordt gespeeld, in het domein van de schijn.
Maar wanneer zij deze superieure regio hebben bereikt en voldoende hebben
nagedacht over het Goede, laten we dan oppassen dat we hen toestaan wat we hen
vandaag de dag toestaan. "Wat is dat? Om daarboven te blijven en niet naar beneden
te komen naar onze gevangenen, noch deel te nemen aan hun werk en hun min of
meer schattige eer."41
Idealiter worden de grotten van de wereld dan ook bestuurd door mensen die het
goddelijke licht hebben ontdekt. Dit is nog niet het geval.

Het proces tegen Socrates: hij wordt beschuldigd van het schaden van de religie.
Het is 399 voor Christus. Socrates is 70 jaar oud en wordt publiekelijk beschuldigd door
Meletos, een tragische dichter, gesteund door een politicus genaamd Amytos.
De aanklacht is drievoudig:
 Hij herkent de stadsgoden niet...
 Het introduceert nieuwe godheden
 Hij corrumpeert jonge mannen
Zoals we kunnen zien, heeft de beschuldiging vooral betrekking op de schade die Socrates
heeft toegebracht aan de Griekse religie van zijn tijd en dus aan de jeugd.
We kunnen zien dat de promotors van de weg naar het Wezen door de geschiedenis heen
vaak zijn bestreden door georganiseerde religies. De weg naar het Wezen werd niet
gewaardeerd door de religieuze benadering van zijn tijd, omdat het een goed
39

Plato "De Republiek" VII, (500 d)
Plato "De Republiek" VII, (519 c)
41 Plato "De Republiek" VII, (519 d)
40
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gedefinieerde weg voorstelde (heilige geschriften) en beheerd werd door een
geestelijken. Het is een andere optie, maar een die in de loop van de geschiedenis - vaak
met geweld - tegen de beoefenaars van de weg naar het Zijn is geweest. Het geval van
Socrates is een belangrijk voorbeeld van dit geweld van religies, al 2500 jaar geleden.

CONCLUSIE VAN HOOFDSTUK 2:
Mijn analyse van de gedachte van Socrates en Plato bevestigt dat zij deze inwijdingsweg
naar het Wezen hebben aangekondigd, geleefd en geleerd. Het is duidelijk dat deze
interpretatie een verdere ontwikkeling verdient en het zou een zeer spannend filosofisch
werk zijn om te doen. Het doel van dit boek is echter niet om dit diepgaande filosofische
onderzoek te doen, maar om de weg van het Zijn zo goed mogelijk te beschrijven. En hier
zijn een aantal sporen die tevoorschijn komen:
Plato en Socrates tonen ons, door het verhaal van de grot, een visie op de zin van het leven
en opvoeding als een moeilijk ("rotsachtig") pad dat uit de schaduwgrot leidt, naar het
Schone, het Goddelijke Licht of/en het Wezen.
De maieutiek van Socrates vertelt ons ook dat de kennis van het Wezen al in het diepst
van ieders ziel aanwezig is. Opvoeding is dus een geboorte, die de persoon in staat stelt
om te worden wat hij of zij is in de diepte, en dit met de hulp van de goden, die welwillend
tegenover de mensen staan, in tegenstelling tot de goden van de Griekse religie.
Tijdens het proces tegen Socrates was de belangrijkste beschuldiging dat hij een gevaar
vormde voor de Griekse religie van zijn tijd, en dus ook voor de jeugd.
Bij het afsluiten van dit filosofische hoofdstuk denk ik aan twee grote filosofen uit de 20e
eeuw: Martin Heidegger en Jean-Paul Sartre42. Beiden hebben hun hele leven naar het
Wezen gezocht. Ze hebben de reflectie van de 20e eeuw diepgaand beïnvloed en de vraag
naar het Wezen en de noodzaak van het onderzoek ervan te stellen. Zo hebben ze de weg
voorbereid die vandaag voor een groeiend aantal burgers in de wereld, wordt geopend.
Dankzij hen vinden we na 25 eeuwen stilte in de 21e eeuw weer de weg naar het Wezen,
en kunnen we zeggen "I AM what IS", en onszelf in de diepte transformeren.

42

Martin HEIDEGGER: "L’Être et le temps" Gallimard, 1986. & Jean-Paul SARTRE: L'Être et le Néant Gallimard, 1976.
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HOOFDSTUK 3:
DE FUNDAMENTELE BOODSCHAP VAN JEZUS DIE WE
PASSEREN: ZIJN WEG NAAR HET WEZEN EN ZIJN
TRANSFIGURATIE

1° DEEL: JEZUS EN DE WEG VAN HET WEZEN

Mijn hypothese: Jezus wilde geen nieuwe religie creëren...
Na een levenslange theologische reflectie kom ik tot de conclusie dat Jezus geen nieuwe
religie wilde creëren.
En als Jezus niet is gekomen om een nieuwe religie aan te kondigen, wat is Hij dan wel ons
komen aan te kondigen? Wat is dan zijn centrale boodschap?
En ik ontdek dat Jezus deze weg van het Wezen heeft aangekondigd en beleefd, die hem
volledig transformeerde, omdat het waarschijnlijk een belangrijk deel van zijn
oorspronkelijke boodschap was, die 2000 jaar geleden ongelukkig door te weinig mensen
werd begrepen.
Hoe lees je de oude teksten van de Bijbel? We eten de "Big-Mac".
In mijn theologische vorming heb ik "exegese" geleerd, dat wil zeggen een
wetenschappelijke techniek om oude teksten kritisch en dus diepgaand te benaderen en
te begrijpen.
Het principe is heel eenvoudig. Als je een bladzijde van de Bijbel leest, lees je de ene zin
en het is mogelijk dat de volgende zin honderden jaren later is geschreven. Omdat heilige
auteurs meestal de regel respecteren dat ze geen enkele zin uit de heilige tekst kunnen
verwijderen. Maar het is niet verboden om andere zinnen toe te voegen, "om beter uit te
leggen ".
En zo zijn oude teksten als Mac Donald's "Big Mac" sandwiches, opgebouwd uit meerdere
lagen die je in één hap opeet. Maar deze verschillende lagen, of sandwiches, kunnen
honderden jaren uit elkaar zijn geschreven.
En dus moeten we ons ervan bewust zijn dat als we bijvoorbeeld een passage uit de Bijbel
of uit de Koran lezen, we noodzakelijkerwijs het hele broodje in één keer opeten. Maar
de wetenschappelijke benadering van de exegese leert ons dat we in dezelfde passage
een authentieke zin van Jezus kunnen tegenkomen, dan een "verduidelijking" door de
evangelist 40 jaar later, en dan de interpretaties door de eerste christelijke
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gemeenschappen 100 jaar later. En soms worden er zelfs doctrinaire correcties laat
ingebracht door de Kerk, twee eeuwen later.
En we zijn vandaag in staat om, door middel van taalkundige en andere technieken, de
datum van elk vers van de Bijbel te bepalen.
Laten we niet vergeten dat het huidige evangelie, "Het Nieuwe Testament", gefixeert was
in de 4e eeuw na Christus in het Concilie van Nicea in 325. Het is alsof de inhoud van de
toespraken en de verslagen van het leven van een 17e eeuwse denker vandaag was
vastgestaan, 300 jaar later. Het is dan ook begrijpelijk dat er in de loop van deze drie
eeuwen tekst veranderingen hebben plaatsgevonden.
Een van de criteria van authenticiteit is het publieke misverstand en de afwijzing.
In dit hoofdstuk zal ons werk bestaan uit het bekijken van de oudste plakjes van de
evangelieteksten, die waarschijnlijk teruggaan tot Jezus zelf.
Hoe doe je dat? Een van de belangrijkste criteria voor de authenticatie van zinnen die
teruggaan tot Jezus zelf, is het identificeren van zinnen die niemand begreep en/of die de
tijdgenoten van Jezus diep schokten. Een voorbeeld van een onverklaarbare en super
schokkende zin is "Voor Abraham was, ben ik". En dus werden deze mysterieuze zinnen
waarschijnlijk als zodanig bewaard, omdat iedereen zich ze zo schokkend herinnert en
er geen manier was om ze uit te leggen of te becommentariëren, omdat niemand ze
begreep. Maar gelukkig durfden ze die niet te verwijderen, althans die niet.
De Theologische Bronnen op het pad van het Wezen onderwezen door Jezus: geen!
Voor zover ik weet zijn er geen theologische geschriften beschikbaar die spreken over
deze hypothese van een pad naar het Wezen door Jezus aangekondigd. Volgens mijn
historische en theologische kennis, toen het christendom de officiële religie van het
Romeinse rijk werd, gebruikte het alle kracht van organisatie en controle van het rijk om
alle geschriften die niet in overeenstemming waren met de officiële christelijke religie te
verwijderen. Het was politiek zinvol. Aangezien de "seculiere arm" ook werd gebruikt om
de "ketters", die als zodanig door de Paus werden verkondigd: Gnostici, Arianen,
Pelagiërs, Manicheeërs, Docetisten, Nestorianen, etc., weg te houden, te verbannen, zelfs
op te sluiten.
Slechts één uitzondering: Hesychasme en Gregorios Palamas, op de Atosberg.
De enige uitzondering is, bij mijn weten, in de orthodoxe traditie met betrekking tot het
Hesychasme43 en in het bijzonder met betrekking tot de monniken van de berg Athos, in
Griekenland. Want deze visie is gebaseerd op een unitaire en niet-dualistische
antropologie die het menselijk lichaam definieert in continuïteit met de ziel, die zelf van
goddelijke oorsprong is. En dus is het doel van het spirituele leven om het lichaam te
43

Zie ook het Wikipedia-artikel over Hesychasme
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transformeren, zodat het geleidelijk aan door goddelijke energieën wordt goddelijk
gemaakt.
En wanneer het lichaam wordt getransformeerd, bereikt het wat de hesychastische
monniken door de eeuwen heen hebben beleefd en geleefd en wat zij "Hesychia" (ησυχια)
noemen, wat diepe innerlijke vrede betekent, vandaar de term "hesychasme" die
rechtstreeks afkomstig is van dit Griekse woord. Deze theologische traditie maakt
onderscheid tussen de goddelijke essentie die niemand kent en de goddelijke energieën
die ons lichaam en ons hele Wezen44kunnen transformeren. Deze visie werd met name
gepopulariseerd door Gregorios Palamas, een van de grootste theologen van de
Orthodoxie, op de berg Athos.
En vanuit het oogpunt van de weg van het Wezen, heeft Palamas duidelijk gelijk. Het is bij
mijn weten een van de christelijke stromingen die het dichtst bij het pad van het Wezen
staat. En deze stroming is ook een van de enige die de kloof heeft overbrugd tussen het
christendom en de visie op de wijsheden van Azië, die ook gebaseerd zijn op een unitaire
antropologie.
Maar deze visie was verworpen, zelfs belachelijk gemaakt45 door de westerse theologie
die gebaseerd is op een dualistische antropologie. En deze dualistische antropologie werd
definitief bevestigd en bezegeld door de theologische synthese van Thomas van Aquino.
Zo begreep de westerse theologie Palamas niet, en sloot ze zich definitief af van het pad
van het Wezen.
Nag Hammadi
Andere theologische bronnen die ons wat andere informatie geven dan de door de
christelijke religie geautoriseerde bronnen zijn de Nag Hammadi manuscripten46 die rond
1950 werden ontdekt. Ze bevatten fragmenten van "apocriefe" evangeliën, d.w.z. die niet
door de Kerk worden erkend. En deze "andere evangeliën", waarvan alleen nog maar
fragmenten overblijven, geven een heel andere kijk op Jezus, de apostelen en Maria
Magdalena, die bijvoorbeeld in een passage uit het Evangelie van Filippus wordt 47
beschreven als "de vrouw van Jezus... en de favoriete discipel van Jezus, die hij op de mond
kuste". Deze manuscripten bevatten veel teksten. En de lijst gaat maar door. Je hoeft alleen
maar op het web te kijken.
De andere informatiekanalen zijn "gekanaliseerd", dus "geïnspireerd".

44

COURBAN, Antoine. "Een zekere transparantie van het lichaam? Le corps relégué de la tradition hesychaste ", Les
Cahiers du Centre Georges Canguilhem, vol. 1, nr. 1, 2007, pp. 33-55.
45 Met name door een zekere Barlaam die aan de katholieke kant een gedenkwaardige polemiek tegen Hesychasme en
Palama's heeft georkestreerd. Barlaam had van Hesychasme niets begrepen!
46 Ecrits Gnostiques: La Bibliothèqye de Nag Hammadi, onder leiding van Jean-Pierre Mahé en Paul-Hubert Poirier,
Bibliothèque de la Pléiade, 2007, zie ook James ROBINSON: "Les Manuscrits de Nag Hammadi 3 Tomes. Er is ook een
uitstekende gratis Franse vertaling op het web van alle Nag Hammadi teksten die door de Université de Laval in Quebec
zijn geschreven: https://www.naghammadi.org/accueil/.
47 Het lijkt erop dat het op dit door de kerk "apocrief" verklaarde Evangelie van Philip is dat Dan Brown zich zou hebben
gebaseerd op het schrijven van "The Da Vinci Code".
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De andere bronnen die over deze nieuwe visie rapporteren, kanaliseren bronnen die geen
"wetenschappelijke waarde" hebben, althans in de huidige visie van ons Newtoniaanse,
analytische, materialistische en mechanistische "wetenschappelijke" paradigma.
Maar in principe bestaat de Bijbel zelf uit honderden “Channelings”. Want de schrijvers
van de Bijbel en de profeten worden door de Traditie als "geïnspireerd" beschouwd, wat
klinkt als een soort kanalisatie van het goddelijke in hen. Mijn keuze was dus om deze
nieuwe boeken in "channeling" te lezen, omdat ze op een dag beschouwd konden worden
als een voortzetting van de inspiratie, van de verbinding van de mens met het goddelijke.
Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn, want op dit gebied zijn er, zoals zo vaak, de beste
en de slechtste die naast elkaar bestaan, of zelfs met elkaar vermengd zijn.
Een van de boeken die mij het meest verontrustte, interesseerde en inspireerde is dit vrij
recente boek dat werd gedicteerd door Maria Magdalena, 48 gekanaliseerd naar Tom
Kenyon en gekopieerd door Judi Sion, zijn vriendin. Tom Kenyon is een van 's werelds
toonaangevende specialisten in spirituele genezing door middel van muziek.49 Dit boek
laat een heel ander landschap zien. Een heel ander beeld van Jezus, Maria Magdalena en
van hun relatie.
Jezus was een Grote Ingewijde
Enkele recente publicaties verklaren dat Jezus, zijn moeder Maria, zijn grootmoeder
Anne 50 en zijn vader Jozef grote ingewijden waren. Zowel Maria als Maria Magdalena
hadden een zeer vergevorderde inwijding in de cultus van Isis in Egypte gevolgd.
Het is mogelijk dat Jezus jarenlang zeer vergevorderde inwijdingen heeft gevolgd in
Egypte, maar ook in Azië. Hij is een van de mannen die door al zijn inwijdingen het meest
het goddelijke in hem heeft bereikt. Deze recente publicaties bevestigen dat Jezus een van
de mensen is die het pad van het Wezen in zichzelf het meest volmaakt heeft voltooid.
En het sensationele nieuws is dat het mogelijk is voor elke man om dezelfde transformatie
te bereiken, als hij het pad van het Wezen volgt, dat al duizenden jaren bekend is en door
Jezus op meesterlijke wijze opnieuw wordt aangekondigd. En zo kan ieder mens zich met
hem identificeren, en hetzelfde of zelfs grotere dingen doen:
"Hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Hij zal grotere werken
doen dan mijnen."51
Onze krachtigste rem. We durven het niet te geloven...

Tom KENYON & Judi SION: The Magdalena manuscript - The Alchemies of Horus and the Sexual Magic of Isis. 2006. In
"The Manuscrit" vertelt Marie-Madeleine dat ze een armband droeg van de ingewijden van Isis, die een gouden slang
voorstelt die in zijn staart bijt. Toen de apostelen deze armband zagen, associeerden ze hem met verhalen die
circuleerden over de "heilige prostitutie" van de cultus van Isis. Dus noemden ze haar een "prostituee."
49 Zie zijn zeer interessante site: https://tomkenyon.com
50 Zie bijvoorbeeld Claire HEARTSONG: "Anna, Grand’mère de Jésus" Ariane, Montreal, 2009. Voor zover ik weet bevat
dit boek een van de beste beschrijvingen van de regeneratie van de cellen van het lichaam door spirituele oefening.
51 Johannes, Chap. 14, v. 12.
48
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Onze krachtigste rem is dat we het niet durven te geloven. We durven niet te geloven dat
we ons lichaam en onze ziel kunnen transformeren, zoals Jezus zichzelf transformeerde.
En omdat we het niet durven geloven, denken we er niet eens aan om Jezus te vragen om
"de werken die hij gedaan heeft" te kunnen doen, en zeker niet om "nog grotere" werken
te doen.
Jezus opent de weg naar het Wezen voor alle mensen. En hij voegt er liefde aan toe.
De boodschap van Jezus is volgens onze interpretatie van de teksten in overeenstemming
met die van Boeddha, Pythagoras, Lao Tzu, stichter van het Taoïsme, enz. Maar hij voegt
een aantal nieuwe en interessante elementen toe.
Aan de ene kant is het project van Jezus om de weg van het Wezen te openen voor alle
mensen, te beginnen met de eenvoudigste: "Zalig zijn de armen van geest" die niet vol met
zekerheden zijn, "Zalig zijn de reinen van hart" die een hart hebben dat openstaat voor de
liefde. Het Koninkrijk der Hemelen is voor hen en in hen.
Hij is de eerste Meester in de geschiedenis die echt de weg naar het Wezen wil
democratiseren en openstellen voor iedereen. Hij probeerde uit alle macht alle vormen
van elitisme uit te bannen. Maar hij dringt aan op twee voorwaarden. Het is een kwestie
van een open hart te hebben, als "kleine kinderen". Ik zou vertalen "laten we durven onze
controlerende mentaal en onze ego te deactiveren".
Boeddha werkte ook in dezelfde richting en hij hielp miljoenen mannen en vrouwen om
verlichting te bereiken. Maar het boeddhistische pad is in de loop der eeuwen vooral een
monastiek pad geworden, dat daarom niet voor alle mensen volledig toegankelijk is.
Dit pad is noch monastiek, noch ascetisch: het is voor iedereen toegankelijk.
En dus, zelfs als Jezus contact had met nogal kloosterlijke groepen zoals de "Essene
gemeenschappen", en de Essenen zelf, is het duidelijk dat hij "eet en drinkt met de
tollenaars en met de zondaars52". Hij neemt expliciet en duidelijk afstand van alle vormen
van ascese en monnikendom. Om de eenvoudige reden dat de monastieke manier "elitair"
is, omdat ze alle mensen die een gezin hebben, dat wil zeggen de meerderheid van de
bevolking, buiten beschouwing laat.
Jezus vernieuwt dus echt op wereldniveau door de weg naar het Zijn radicaal te
democratiseren, en door deze los te koppelen van de verplichting van het kloosterleven,
die zelfs het boeddhisme niet helemaal heeft kunnen vermijden.
Er is dus een manier om het Wezen in zichzelf te ontdekken, zonder verplicht te zijn een
monastiek pad te volgen en zonder een ascetisch leven te beoefenen. Als sommigen voor
het kloosterpad kiezen, is het hun keuze, hun pad. Maar het is niet de weg die Jezus
aanbeveelt. Jezus heeft nooit aanbevolen om als monniken te leven.

Zie Lucas 7, 34, is expliciet: "De Zoon des Mensen kwam en at en dronk, en je zei: 'Zie een veelvraat en een dronkaard,
een vriend van belastinginners en zondaars'...".
Zie ook Matteüs Chap. 9 v. 11: "De Farizeeërs zeiden tegen zijn discipelen: Waarom eet uw leraar met tollenaars en
zondaars? Jezus zei: ..."Ga en begrijp wat het betekent: ik wil barmhartigheid, geen opoffering." (Hosea 6:6).
52
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De door Jezus aangekondigde weg is eenvoudig: het tegenovergestelde van de wereldse
spiritualiteit.
Een andere zin van Jezus is belangrijk. "Voor mijn juk is het gemakkelijk en mijn last licht."
En Chouraqui's vertaling hier is interessant:
"Ja, mijn juk is nuttig en mijn lastenverlichting. Kom naar me toe, iedereen die
vermoeid en overwerkt is, ik geef je rust. Neem mijn juk op je,... je zult troost vinden
voor je wezens."53
Het troost van je wezens. Maar dit is de weg naar het Wezen die Chouraqui ons met zijn
oorspronkelijke vertaling aangeeft.
Nu, sinds duizenden jaren, hebben alle wijzen het spirituele pad beschreven als moeilijk,
zelfs zeer moeilijk en gereserveerd voor enkelen.
En Jezus komt ons vertellen dat zijn juk zachtmoedig en behulpzaam is, en dat de weg
eenvoudig en licht is. Dit is het tegenovergestelde van alle wereldse wijsheid, vooral de
Aziatische wijsheid, maar ook de monastieke wijsheid thuis.
De zeer sterke boodschap van Jezus is dat dit pad eenvoudig is, niet ingewikkeld. Hier
vernieuwt Jezus echt door zich te verzetten tegen de hele spirituele traditie van de wereld.
De weg naar het door Jezus aangekondigde Wezen is eenvoudig. Dit betekent niet dat het
gemakkelijk is.
Persoonlijk besef ik dat het veel eenvoudiger is dan ik me had voorgesteld, en in ieder
geval veel eenvoudiger dan wat de ascetische leerboeken me hebben geleerd. Maar ik
moest leren om meer te vertrouwen op mijn lichaam en mijn innerlijk licht dan op mijn
geest en mijn ego dat alles wil controleren. Ik moest leren om te vertrekken zonder te
weten waar ik heen ga, een beetje zoals Abraham die "vertrok zonder te weten waar hij
heen ging"54.
De ontdekking van het goddelijke in ons is vooral een transformatie van het hart, in en door
de Liefde.
De centrale boodschap van Jezus is dat het Goddelijke niet alleen het Licht is (verlichting
in Boeddha), het Goddelijke is ook en vooral Liefde. De evangelist Johannes is degene die
deze dimensie van de Goddelijke liefde het duidelijkst laat zien:
"Mijn geliefde, laten we elkaar liefhebben, want de liefde komt van God, en iedereen die
liefheeft is uit God geboren en komt tot de kennis van God. Wie niet liefheeft, heeft God
niet leren kennen, want God is liefde." 55

Matteüs 11:30. André Chouraqui is een geleerde die de Semitische talen goed kent. Hij heeft een uitstekende en
originele vertaling van de hele Bijbel gemaakt die meer en beter de Hebreeuwse context van de tijd van Jezus
weerspiegelt. "Bijbel" Desclée de Brouwer. 2003. (in het Frans).
54 Paulus' Brief aan de Hebreeën, 11, 8. Het was St. Paulus die deze beroemde formule heeft uitgevonden.
55 1° Brief van Johannes, 4, 7-8.
53
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Dus Jezus is duidelijk: de enige weg naar het goddelijke is door de liefde. Probeer niet
"God te zien", want dat pad is een doodlopende weg. Sinds "God, niemand heeft hem ooit
gezien56". Dit is een zeer gewaagde maar zeer ware uitspraak die Johannes hier herhaalt.
En Johannes gaat verder:
"Mijn geliefde, als God ons op deze manier heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar
liefhebben. God, niemand heeft ooit aan hem gedacht. Als we elkaar liefhebben, woont
God in ons en is zijn liefde in ons vervuld.57"
En deze liefde manifesteert zich aan mensen wiens harten gewoon open zijn. De weg is
snel en eenvoudig.
"Het is barmhartigheid die ik wil, geen opoffering.58"
We zijn dus helemaal niet in een ascetische of opofferende benadering. En dit is echt
nieuw in de geschiedenis. Jezus toont ons een weg naar het hart, naar onvoorwaardelijke
liefde. Het is de meest directe en eenvoudige weg naar het goddelijke in ons, naar het
"Koninkrijk van God" dat in ons is. Dit is geweldig nieuws. Maar we hebben het 2000 jaar
geleden niet begrepen.
Het Koninkrijk van God is in jou.
Want over dit "Koninkrijk van God" waarover Jezus zo vaak spreekt, 59 is de zeer
belangrijke boodschap dat het "in" ons is, in ons 60 . Het begint allemaal met deze
aankondiging van Jezus.
Helaas vertaalt de Latijnse versie van de Bijbel genaamd "De Vulgaat" het Griekse woord
"entos" (εντός) wat "binnen" betekent, met "intra" in het Latijn61 wat "binnen" betekent,
maar ook "onder". En zo vertalen de meeste hedendaagse Bijbels "onder u" in het Frans
en in het Nederlands. Hier worden we geconfronteerd met een duidelijke
tegenstrijdigheid van de oorspronkelijke boodschap, maar wel een die waarschijnlijk
beter past bij de religieuze visie van het ontluikende christendom 62 . De vertaling van
Chouraqui is de enige die anders is: "Ja, het Koninkrijk van Elohims is in jou".
Bij het lezen van de Bijbel vandaag is het daarom soms moeilijk om de ware boodschap
van Jezus te vinden.
En toch is deze boodschap volgens ons eenvoudig: we hoeven ons alleen maar te
verbinden met het goddelijke (of de Vader) in ons, om verliefd te zijn en ons aan te sluiten
Johannes 1,18
1° Brief van Johannes, 4, 11-12.
58 Matteüs 9:11.
59 Dit is een van de centrale thema's van zijn onderwijs in de drie synoptische evangeliën: Matteüs, Marcus en Lucas.
60 Lukas 17, 21: εκει ιδού γάρ η βασιλεία τού θεου υμών έστιν.
61 Voor de Griekse en Latijnse tekst baseren we ons op Eberhard NESTLE "Novum Testamentum Graece et Latine", editie
1962. De Latijnse tekst is die van de "VULGATE", de officiële vertaling van de Bijbel in het Latijn. De Griekse tekst houdt
kritisch rekening met de verschillende bekende versies en citeert andere historische bronnen en manuscripten die in
aantekeningen voor vele verzen worden genoemd.
62 Inderdaad, als het goddelijke in elke gelovige aanwezig is, vermindert de behoefte aan georganiseerde religie.
Misschien is dit wat er nu gebeurt.
56
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bij de Eenheid. Ja, het is een kwestie van durven geloven dat het goddelijke in ons zit.
Iedereen kan het nu doen. Dit is echt het "Goede Nieuws"63, dat de mensheid 2000 jaar
geleden niet heeft kunnen horen of begrijpen. Dit Goede Nieuws is echter een van de
centrale ideeën van de boodschap van Jezus.
Sommige waarnemers merken op dat we vandaag meer bereid zijn om deze visie van
Jezus te horen, te begrijpen en vooral in praktijk te brengen in ons leven: de mensheid en
ieder mens wordt uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het koninkrijk van het goddelijke,
in de eerste plaats in hemzelf.
Maar dit Koninkrijk kan ook een kosmische dimensie hebben voor de mensheid.
Maar het Koninkrijk is ook het Plan van Hemelvaart voor de Mensheid...
In het begin van de Synoptiek (Matteüs, Marcus en Lucas) is er een lange passage die "De
Parabels van het Koninkrijk" heet. En Chouraqui denkt zelfs dat de belangrijkste
boodschap van de Synoptica juist deze verkondiging van het Koninkrijk van God is. Maar
uiteindelijk liet de theologie mij niet begrijpen wat deze beroemde Goede Boodschap van
het Koninkrijk van God, die deze centrale boodschap van Jezus is, inhield. En dit "Goede
Nieuws" is zo belangrijk dat het de naam van het Evangelie is geworden.
Bij het lezen van deze gelijkenissen realiseer ik me vandaag dat Jezus ons waarschijnlijk
het plan voor de Hemelvaart van de Mensheid wilde aankondigen. Maar niemand begreep
het 2000 jaar geleden. Maar niemand heeft het sindsdien nog begrepen, in de boezem van
het christendom. Radiostilte, dus, voor 2000 jaar. Misschien kunnen we veronderstellen
dat Jezus dit plan van Hemelvaart tweeduizend jaar van tevoren heeft aangekondigd.
De eerste gelijkenis of "parabel" (Chouraqui) die tot mij spreekt is die van de "schat in het
veld"64. Ja, het vinden van een schat in een veld is echt goed nieuws voor elk individu. En
voor mij is de ontdekking van de weg van het Wezen aangekondigd door Jezus, een schat
die mijn leven heeft veranderd. En ja, ik ben bereid alles te verkopen, om dit veld te kopen
en vervolgens deze schat te exploiteren die bijdraagt aan mijn verheffing.
Maar op collectief niveau zijn de gelijkenissen die mijn aandacht trekken eerst de
gelijkenis van het "mosterdzaadje"65 en daarna de gelijkenis van de "zuurdesem in het
deeg"66.
Dit koninkrijk is klein, als een mosterdzaadje. Het kan duizenden jaren duren om zich te
ontwikkelen tot een enorme boom die de menselijke geschiedenis zal transformeren. Het
zal misschien, door zijn kracht als grote boom, een Ascensie van de Mensheid uitlokken,
zoals we die vandaag de dag, in de 21e eeuw, veel beter begrijpen.
En dit Koninkrijk veroorzaakt ook een onzichtbare transformatie van het hele deeg, zoals
de zuurdesem die erin oplost en het transformeert door het te laten rijzen. Het beeld is
sterk, het deeg is echt zuur op het fysieke niveau, en dit roept voor mij de Ascensie, het
verhogen van het energieniveau en het bewustzijnsniveau van de Mensheid op. En de
analogie van deze zuurdesem zou ook de hedendaagse opkomst kunnen oproepen van de
miljarden "scheppers van cultuur", die in de inleiding worden genoemd, die onze
Het woord "evangelie" (ευαγγελιον) betekent "goed nieuws" in het Grieks.
Matteüs 13, 44 & Mark 4, 23 & Lucas 14, 35
65 Matteüs 13, 31 & Mark 4, 30-32 & Lukas 13, 18-19
66 Matteüs 13, 33 & Lukas 13, 20-21
63
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mondiale samenleving zo onzichtbaar en onweerstaanbaar veranderen als een
zuurdesem.
En op collectief niveau is er ook een tweede reeks parabels van het Koninkrijk, "Het koren
en het kaf" 67 en "Het net" 68 . Hier is het thema dat de vijand (of de crimineel volgens
Chouraqui) 's nachts op het goede zaad tarreert. En het is niet mogelijk om de tarra's te
plukken voor de oogst. Hetzelfde geldt voor de vis die gevangen wordt. Er zijn er die
worden bewaard en die worden weggegooid. Er zijn dus krachten die zich verzetten tegen
dit plan voor Hemelvaart. Wat zijn dat? Zijn die krachten in ons? De "Parabel van de
Zaaier"69 lijkt dat te zeggen, want het legt ons uit dat bramen en onkruid in ons zitten en
dat ze het goede zaad kunnen verstikken. Maar net daarna vertelt «De verklaring van de
tarra's"70 ons expliciet dat "het veld de wereld is" en dat "de tarra's de zonen van de boze
zijn". Er zijn dus negatieve krachten die de komst van het Koninkrijk belemmeren. Maar
we zullen ook verder zien dat Jezus nooit in een tweeledige benadering is, goed-kwaad,
goddelijk-duivels.
Dus het gaat allemaal om het transformeren en het bewegen in de richting van Eenheid.
Maar niet iedereen doet het. En degenen die dat niet doen zullen worden verbrand als kaf.
Transformeer jezelf (metanoia) om in de EEN te gaan
Jezus gebruikt vaak het woord "metanoia"71 (μετανοια), wat in het Grieks betekent dat
we onze persoonlijkheid onze “νους “ moeten veranderen. En het Griekse "nous" betekent
meer dan de geest, het is ook de ziel, het geweten, de diepe intelligentie en visie van het
leven. En dus vraagt Jezus ons om ons bewustzijnsniveau, onze manier van kijken naar
het leven, onze opvatting over de zin van ons leven, volledig te transformeren.
Meer nog, hij nodigt ons uit om ons bewustzijn en ons energieniveau te verhogen, zodat
we net als hij kunnen zeggen: "De Vader en ik zijn één". Jezus nodigt ons uit om samen
met hem de weg van het Wezen in te slaan, naar de Eenheid met de Bron/Vader.
Helaas hebben christelijke vertalingen van de Bijbel deze vertaald als "bekeerling". Dit is
niet vals, maar vormt een aanzienlijke verarming van het begrip "metanoia". En deze
vertaling, die bovendien is vereenvoudigd in "te stoppen met zondigen", lijkt mij deze keer
de centrale boodschap van Jezus te missen.
Leren houden van jezelf
Iedereen in het Westen kent de woorden van Jezus: "Heb je naaste lief als jezelf". Deze
boodschap van Jezus is zeer krachtig. Want hij bedoelt letterlijk dat als we er niet in slagen
om van onszelf te houden, het voor ons ook niet mogelijk is om van anderen te houden.
Ik ontdek zelf deze diepte van betekenis aan het eind van mijn leven. Verbazingwekkend.
En ik realiseer me tegelijkertijd, dat ik mijn hele leven niet wist hoe ik van mezelf moest
Matteüs 13:24-30.
Matteüs 13:47-49.
69 Matteüs 13:3-9, & Marcus 4:2-9 & Lukas 8:5-8
70 Matteüs, 13, 36-43
71 Het woord "metanoia" (μετανοια) komt 22 keer voor in het Nieuwe Testament. Het is dus een belangrijk concept.
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houden. En dus was mijn manier van liefhebben nogal zwak, ondanks al mijn
inspanningen.
En van mezelf houden is ontdekken en beseffen dat "ik ben wat is", dat het goddelijke in
mij is en dat ik een tempel van het goddelijke ben.
Er zijn maar weinig plaatsen in het christendom waar deze eigenliefde wordt
gesuggereerd. Persoonlijk ken ik alleen “Maximos Omologitos” 72 in het hart van de Oostorthodoxe theologie, die ik tijdens mijn doctoraat tot in detail heb kunnen bestuderen.
Een zin die niet wordt geassimileerd of zelfs verworpen... door Jansenisme.
Helaas lijkt het erop dat deze essentiële boodschap niet begrepen of geassimileerd is door
het Westerse christendom. In de theologie is mij nooit verteld dat ik van mezelf moet
houden. Het is duidelijk dat dit tweede deel van de zin "vergeten" is en terzijde is
geschoven. Zeer weinig christenen hebben dit tweede deel van de zin begrepen en zeer
weinig christenen hebben het in de praktijk gebracht.
Een van de redenen zou het Jansenisme kunnen zijn, in België uitgevonden door
Jansenius 73 (1585-1638), bisschop van Kortrijk en hoogleraar aan de Katholieke
Universiteit van Leuven, België.
Jansenisme verspreidt zich met succes vanuit de Universiteit van Leuven (Be). En het
werd bijvoorbeeld uitgebreid besproken in Parijs in de conflicten tussen de Jansenisten
(Pascal) en de Jezuïeten. En dit ondanks de veroordeling door de kerk in 1653.
Het jansenisme is zeer aanwezig in het noorden van Europa, onder de katholieken maar
ook onder de gereformeerden74. In het bijzonder gaat het om een soort minachting voor
zichzelf, en zeker voor het lichaam en de seksualiteit, maar ook voor het leven hier
beneden. Onder invloed van dergelijke stromingen is onze westerse cultuur al
eeuwenlang doordrongen van een echte minachting voor het lichaam.
Maar meer in het algemeen werd het leven op aarde aan de gewone christen voorgesteld
als een tranendal dat moest worden doorkruist voordat hij de hemel zou bereiken, waar
"alle tranen van onze ogen zullen worden weggeveegd".
Ik kende dit visioen van mijn grootmoeder die de "Imitatie van Jezus Christus" als een
bedboek had. En ikzelf zong in mijn jeugd elke avond in het seminarie, de zeer beroemde
hymne "Salve Regina", die spreekt over de "Vallei der Tranen".75
Irenaeus HAUSHERR "Philautie: de la tendresse pour soi à la charité selon Maxime le Confesseur ». Pontificio Istituto
Orientale, Rome, 1952. Hausherr, die jarenlang les gaf aan het Pontificio Istituto Orientale in Rome, liet zien dat
“Maximos Omologitos” dit onderwerp heeft ontwikkeld. Hij legt uit dat dit Griekse concept van "Philautia" meestal duidt
op het gebrek aan egoïsme, maar het heeft ook een zeer belangrijke positieve dimensie die verwijst naar het
Evangeliegebod om van zichzelf te houden.
73 De "Toren van JANSENIUS" bestaat nog steeds, hij is te bereiken vanaf de Heilige Damiaanplein, in Leuven, België.
Vandaag herbergt het een school. Jansénius zou daar zijn beroemde werk "Augustinus" hebben geschreven dat na zijn
dood in 1638 werd gepubliceerd. Het jansenisme werd in 1653 door de kerk veroordeeld.
74 Soortgelijke tendensen van minachting voor het lichaam zijn ook te zien bij sommige hervormers. De film "Babette's
Feast"
legt
dit
op
bewonderenswaardige
wijze
uit.
Te
bekijken
op
het
web.
https://www.youtube.com/watch?v=P8XngMaMVcA
75 Dit zijn de woorden van de "Salve Regina". "Salve Regina, Mater Misericordiae Vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle."
"Heil, O Koningin van Barmhartigheid: ons leven, onze zoetheid en onze hoop, heil! Verbannen kinderen van Eva (in deze
wereld) roepen we uit. We zuchten, kreunen en huilen in deze tranenvallei."
72
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En zo hebben stromingen als het Jansenisme ons belet om het tweede deel van Jezus'
gebod in praktijk te brengen. Het is jammer.
Maar er moet nog dieper worden nagedacht over dit "vergeten" van zichzelf te houden.
Om van zichzelf te houden moet men een positieve mening hebben over zichzelf. Helaas
heeft het christendom ons een pessimistische kijk op onszelf gegeven. En het hart van
deze pessimistische visie is vooral verbonden met de erfzonde, die ons voor altijd
getekend maakt door het kwaad, door de onuitwisbare smet van een zonde die buiten ons
om is en die niet de onze is.
Nu was deze pessimistische visie helemaal niet de visie van Jezus die erop aandringt dat
we juist het koninkrijk van het Goddelijke in ons moeten ontdekken. Het is duidelijk zeer
positief en het is absoluut fascinerend om deze Jezus van de diepste laag te herontdekken.
Het is een heel andere visie die we vandaag kunnen "blootleggen", in de zin van het
verwijderen van de deken die de waarheid verbergt. Zelf ben ik enthousiast over wat ik
steeds meer ontdek.
Plato ook verkeerd vertaald
En deze christelijke stroming verwees vaak naar Plato's zin76 "Het lichaam is de gevangenis
van de ziel" 77 . En dus moesten we verstervingen doen, dat wil zeggen dat we sterven
moten, en dit lichaam, deze gevangenis, moesten doden om onze ziel te bevrijden. Het was
normaal en logisch, om onze ziel te bevrijden.
Maar als we beter kijken, zien we dat we ook hier collectief en eeuwenlang hebben
vertrouwd op een misschien bevooroordeelde vertaling van Plato's tekst. De eerste
betekenis van het Griekse woord voor gevangenis (σημα) is "zichtbaar teken", en de
tweede, meer afgeleide betekenis is "het graf" omdat het zichtbare teken van de
overledene is. En ten slotte is er nog een derde, nog meer afgeleide betekenis die "de
gevangenis" is, aangezien het graf als een gevangenis is.
De letterlijke vertaling van Plato's zin is: "het lichaam is voor ons aan de ene kant het
zichtbare teken van onze ziel, aan de andere kant". 78 . Volgens deze nieuwe betekenis
moeten we, om onze ziel te ontwikkelen, aan ons lichaam werken door ze lief te hebben.
Kortom, we vinden Jezus' gebod om van onszelf te houden 79 door ons lichaam erbij te
betrekken.
Inderdaad, als we Jezus volgen en ernaar streven ons te verenigen met het Wezen (met
de Vader) in ons, zullen we geleidelijk een nieuwe kwaliteit van liefde voor onszelf en voor
anderen ontdekken. Maar dit is een fundamentele transformatie van onze manier van
liefhebben, die gevoed wordt door het goddelijke in ons en die door ons lichaam gaat.

Ik heb deze zin vele malen gehoord tijdens mijn 8-jarige theologische opleiding.
Hier is de citaat van Plato in de Gorgias: "και το μεν σώμά έστιν ημίν σήμα δε ψυχης." (Γοργίας 493, XLVII). De
aanwezigheid van de twee voorzetsels μεν en δε laat zien dat Plato in deze zin een harmonieus evenwicht tussen lichaam
en ziel wil induceren. Dit is heel anders dan de gebruikelijke vertaling.
78 Maar om deze nieuwe vertaling te rechtvaardigen is uiteraard een grondige studie van Plato's visie op het lichaam
nodig. Dit valt buiten het bestek van dit boek.
79 Ik erken dat Plato zelf over het algemeen een nogal negatief beeld heeft van het lichaam en de seksualiteit, althans
van de seksualiteit met vrouwen.
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Jezus verdrijft demonen. Er is geen weg naar het Zijn zonder dat we "onze demonen" onder
ogen zien: onze negatieve gedachten die ons "bezitten" en in de weg staan.
Wat is de betekenis van de vele passages in het evangelie waar Jezus demonen uitdrijft?
Op het pad van het Wezen moeten we ook leren om onze "demonen" uit te drijven, dat wil
zeggen, de negatieve gedachten die ons "bezitten" als ware parasieten, ware demonen 80.
En dit is niet gemakkelijk. Gelukkig kunnen en moeten deze duistere gedachten verlicht
worden door ons innerlijke licht van het 81 bewustzijn. En het licht doet de schaduwen
verdwijnen. Wij geloven dat dit de diepe betekenis is van de vele plaatsen waar Jezus
demonen verdrijft. Laten we deze krachtige passage niet vergeten:
"Ik ben het licht van de wereld. Hij die achter mij aan komt, zal niet in de duisternis
lopen. Hij zal het licht hebben dat leidt tot het leven."82
In de duisternis worden we geconfronteerd met "onze demonen" in onze
schaduwgebieden of persoonlijke duisternis.
Persoonlijk heb ik ontdekt dat ik wat blinde vlekken heb. En ze zijn gerelateerd aan
verborgen lijden uit mijn kindertijd. Meestal kunnen deze schimmige gebieden projecties
produceren die als "demonen" in mijn leven en het leven van mijn geliefden zijn. Gelukkig
heb ik door de therapie geleerd om me hiervan bewust te worden. Maar later leerde ik ze
te verlichten met mijn innerlijke licht, om ze te laten verdwijnen. En op een dag gaan ze
weg, of in ieder geval de eerste laag ervan, als een grote lijdensweg die op de grond valt.
Dank aan het leven.
En zo heb ik in mijn leven ervaren dat "licht de duisternis verdrijft en tot leven leidt". Dit
is de weg die Jezus heeft aangegeven. Maar werd het begrepen door de mensen van zijn
tijd?
De kern van de inleidende boodschap: afstand doen van onze persoonlijkheid
Na onze innerlijke demonen te hebben uitgestoten, nodigt Jezus ons uit tot het hart van
de initiatief-transformatie, de verzaking aan onze persoonlijkheid om ons te identificeren
met ons diepe Wezen.
Maar het is nog steeds een woord dat niemand begreep. Jezus zegt:
"Als iemand achter mij aan wil komen, laat hem dan zichzelf verloochenen (dagelijks
zijn kruis opneemt) en mij volgen."83

80Anne GIVAUDAN: Formes Pensées, Découvrir et Comprendre leur influence sur notre santé et sur notre vie,

Tome 1, 2003
+ Tome 2: Formes Pensées, le chemin de la transmutation, 2004''.
81 Johannes 1:5: "En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen" De duisternis slaagt er nooit
in om het licht te doven. Het is juist het licht dat de duisternis geleidelijk aan doet verdwijnen.
82 Johannes 8:12.
83 Lucas 9:23 en Matteüs 16:24-28, en Marcus 8:34--9,1 Ik geef hier de voorkeur aan de (franse) vertaling van Louis
Second, de bekende protestantse Bijbel.
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Laten we het eerste deel van de zin nemen die uitnodigt tot zelfverloochening in de tijd,84
want de gemiddelde vorm van het werkwoord geeft aan dat dit proces in de tijd gespreid
is.
Hier kondigt Jezus ons het hart en de essentie van het initiatieproces en de weg van het
Wezen aan. Om vooruit te komen op het pad van het Wezen, moeten we op een bepaald
moment afstand doen van onze "persoonlijkheid", 85 dat wil zeggen, we moeten ons
bevrijden van de schelpen die ons ego heeft gevormd om het kleine kind te laten
overleven. En om vooruit te komen, moeten we accepteren om te kantelen in onze diepte,
in ons diepe Wezen, in onze ziel.
En ook hier ben ik er vrij zeker van dat bijna niemand de diepe betekenis van Jezus'
woorden heeft begrepen. Op het niveau van de analyse van de teksten staan we dus
waarschijnlijk voor een authentiek woord van Jezus.
Maar wat heeft de traditie inhoudelijk gedaan? Het heeft deze onbegrijpelijke zin
behouden. En het voegde "vriendelijk" een verklaring toe, lang nadat Jezus was gestorven
en opgestegen. En deze opmerking is "en dagelijks zijn kruis opnemen".
De betekenis van deze zelfverloochening is om eindelijk het lijden van het leven op aarde
te accepteren (wat een tranenvallei is) en daarom zijn kruis te dragen zoals Jezus zelf
deed. Het is een nogal vrome uitleg die ik respecteer, maar het mist de diepe boodschap
volledig.
Geen dualiteit van Goed en Kwaad in Jezus
Ik constateer ook dat er in het visioen van Jezus geen dualiteit is van goed en kwaad, noch
God-duivel, noch schaduw-licht, noch rechtvaardige-zondaar, noch zonde-genade. Het
kwaad bestaat volgens hem niet, maar kan een sterke kracht zijn die zich tegen het licht
verzet, als het niet door het licht van ons geweten wordt verlicht. Jezus is helemaal in de
EEN. Hij zegt het en herhaalt het. En in de EEN is er duidelijk geen ruimte voor de dualiteit
van Goed en Kwaad.
De dualiteit van goede-kwaad, god-demon, en vooral zonde-genade werd in de eerste
eeuwen in de Evangeliën geïntroduceerd door de "officiële" interpretatie. En dat is
begrijpelijk, want deze dualiteit is veel gemakkelijker te assimileren en uit te leggen dan
het proces van analyse en eliminatie van onze eigen schimmige gebieden, dat
noodzakelijk is, om de weg naar de Eenheid in te slaan.
Het pad naar de EEN
Want de boodschap van Jezus is nooit in dualiteit. Zijn pad is een pad naar de Eenheid.
Laten we de beroemde passage uit Johannes lezen:

Het Griekse woord is αρνησασθω wat vertaalt naar "laat hem in een proces van verzaking zijn".
Sommige kaarten van de "Tarot de Marseille", zoals "De Kluizenaar" en "De Opgehangene", brachten dezelfde
inleidende boodschap van verzaking aan onze persoonlijkheid over, waarschijnlijk via de Tempeliers die aan de voet
van de Tarot zouden staan.
84
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"Dat ze allemaal Eén mogen zijn, zoals u, Vader, in mij bent, en ik in u.86".
En deze andere zin die nog meer inleidend is:
"Ik en de Vader zijn één87"
In het christendom hebben we de diepe betekenis van deze weg naar de Eenheid niet
begrepen. En dus zijn deze zinnen geïnterpreteerd als een oproep tot de eenheid van de
kerken, of zelfs tot de eenheid en de verzoening van het menselijk ras. Het is ook
geïnterpreteerd als een bewijs dat Jezus goddelijk was en dus de tweede persoon van de
Drie-eenheid.
Maar hier ontdekken we een diepere betekenis, die van de weg naar de Ene. En we
ontdekken dat we ook kunnen lezen: "Laat iedereen naar de Ene gaan, naar de innerlijke
eenheid. En deze Eenheid is de Eenheid van mijn ziel met het Goddelijke. Zoals u
Vader/God/Wezen, bent u in mij en ik ben in u, want ik, Jezus, ben gekomen om mijzelf te
identificeren met het goddelijke, met het Wezen dat in mij is, en dus "ik ben" het
Goddelijke.
Jezus spreekt dus over de weg van het Wezen als een weg naar de Eenheid, naar
identificatie met het Wezen in ons, met het goddelijke in ons, met het Koninkrijk van God
dat in ons is.
Zo begrijp ik de zinsnede "De Vader (het Wezen) en ik zijn één". Zo toont Jezus ons een
democratische weg naar de ontdekking van het goddelijke in ons, dat wil zeggen de weg
van het Wezen, die door ons geloof in dit goddelijke in ons wordt afgelegd, en onze
ontdekking dat dit progressieve wonen van het goddelijke in ons mogelijk is, door de
openheid voor de liefde.
Want zodra we dit innerlijke licht in ons ontdekken, begint het zijn werk van
transformatie, van transfiguratie, op voorwaarde dat we ons ego en onze controlerende
geest loslaten en laten gaan. En dit licht produceert geleidelijk aan de transformatie van
ons hart op de weg naar de liefde van het Zelf, van anderen en van het Wezen/God/Vader.
De krachtige "Ik Ben" mantra...
Jezus sprak deze verbazingwekkende zin van Johannes, die 2000 jaar geleden nog
helemaal niet werd begrepen. Integendeel, het is een schandaal geweest voor het publiek
van de Joodse luisteraars.
"Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, voordat Abraham was, ben ik. "88
Het evangelie vertelt ons dat het publiek van zijn tijd diep geschokt was en helemaal niet
begreep wat Jezus probeerde uit te leggen.
In feite sprak Jezus eenvoudigweg over de fundamentele mantra "Ik ben wie ik ben" (of ik
ben wat ik ben) die door God aan Mozes werd geopenbaard in de "Brandende
Johannes 17, 21. "ίνα πάντες έν ωσιν καθως, πατερ εν εμοι, καγω εν σοι".
Johannes 10, 30. "εγω και ο πατηρ εν εσμεν".
88 Johannes 8, 58. "αμην λεγω υμιν, πριν Αβρααμ γενεσται εγω ειμι".
86
87

45

doornstruik"89. Jezus is op het pad van het Wezen en hij leeft het "Ik Ben" dat hem voorbij
de tijd doet gaan. En dus, voordat Abraham was, "Ik ben", want in de mate dat ik
geïdentificeerd ben met het goddelijke, met het Wezen in mij, ben ik meer en meer buiten
en buiten de tijd. Dus "Ik ben" voor Abraham.
Bovendien herhaalt Jezus alleen wat al in de Bijbel is geopenbaard in het antwoord van
God aan Mozes. Mijn hypothese is dat de "Ik ben wie ik ben" die aan Mozes is geopenbaard
de fundamentele mantra van de Bijbel is. En deze door God zelf geopenbaarde mantra
leidt ons recht naar het pad van het Wezen.
Maar het was moeilijk, zo niet onmogelijk, voor de Farizeeërs en de Joodse elites om deze
totaal nieuwe benadering van hun traditie te90begrijpen.
Uiteindelijk ben ik er vrij zeker van dat deze zin teruggaat tot Jezus zelf, omdat hij in die
tijd en door de eeuwen heen zo schokkend was.
Hier is nog een andere zin die wellicht ook een diepere interpretatie heeft.
Ik ben de weg, de waarheid, het leven91.
Ik vraag me af of Jezus niet in plaats daarvan heeft gezegd:
Ik Ben: (het is) De Weg, de Waarheid en het Leven.
Dit zou betekenen: als je wilt doen wat ik doe, moet je de mantra die door God aan Mozes
is geopenbaard internaliseren en in uw meditatie herhalen: "Ik ben wie is" of kortweg "ik
ben". En dit is de Weg van het Wezen. En dit Wezens pad leidt naar de waarheid en naar
het leven.
Deze interpretatie lijkt misschien ongewoon. Maar het wordt me steeds duidelijker. Jezus
was op deze weg van het Wezen en hij beveelt het iedereen aan.
In ieder geval, als Jezus het op deze manier zei, werd het waarschijnlijk niet begrepen. En
zo werden zijn woorden uiteraard omgezet in een versie die voor het publiek
gemakkelijker te begrijpen was. Verander gewoon de interpunctie.
Een andere interpretatie van de "verloren zoon": samen met de Vader onze ontdekking van
het Wezen vieren.
Ik word verleid door een ongewone interpretatie van deze gelijkenis. Ook al erken ik dat
deze interpretatie technisch (exegetisch) niet erg direct is. Het is een meer symbolische
Exodus 3:14: De Oecumenische (Christelijke) Franse Vertaling (TOB) v,14: "God zei tot Mozes: 'Ik ben wie ik zal zijn'.
Maar Chouraqui vertaalt v.14: "Elohim zei tegen Mozes: "Ehiè ashèr èhiè !- "Ik ben wie ik ben". Onze keuze is de vertaling
van Chouraqui. De Nederlands Willibrordvertaling van de Bijbel vertaalt “Hier ben ik”.
90 Het was voor de vrome Joden van die tijd bijna onmogelijk te begrijpen dat het nodig was om te herhalen "Ik ben wie
ik ben". Want de Joodse religie had het strikt verboden om de goddelijke naam YAWEH uit te spreken, die zou worden
geïdentificeerd met de mantra "Ik ben wat ik ben" in vers 15: "En Elohim zei tegen Moshe: 'Ik ben wat ik ben: "Gij zult tot
het gezegende Israël zeggen: IAWEH (Adonai), de Elohim van uw vaders", de Elohim van Abraham, de Elohim van Is'hac
en de Elohim van Ia'acob, heeft mij naar u gestuurd". Dit is mijn naam in eeuwigheid. Dit is mijn geheugen van cyclus tot
cyclus." (Chouraqui).
91 Johannes 14, 6. "εγω ειμι η οδος, και η αληθεια και η ζωη".
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en meer "spirituele" interpretatie, maar het lijkt me zeer coherent met de nieuwe visie die
ik voorstel.
In de gelijkenis van de verloren zoon92 ging de Vader elke avond de heuvel op om te kijken
naar de terugkeer van zijn zoon. Misschien heeft deze gelijkenis een veel diepere
betekenis. De Vader-moeder-bron "gaat elke dag de heuvel op", want hij/zij "wacht" op
ons, om ons goddelijk licht in onszelf te ontdekken en te ontwikkelen, vanuit de diepte
van ons mens-zijn en onze incarnatie.
Ons individuele en collectieve leven als mens bestaat uit het voluit spelen van de
incarnatie. Individueel en collectief. En we worden uitgenodigd om te ontdekken dat onze
incarnatie er is om ons toe te laten onze goddelijkheid, ons Wezen, opnieuw toe te eigenen
tijdens dit geïncarneerde leven.
En in plaats van de weg van de ascese te nemen, moeten we de weg van onze incarnatie
ten volle spelen, en ons lichaam en onze cellen laten handelen en transformeren, en zo
langzaam ons lichaam transformeren.
En de Vader-Moeder wacht al duizenden jaren elke dag op ons, op de top van de heuvel.
Ik vind dat het een zeer sterk beeld is van de krachtige en onvoorwaardelijke Goddelijke
liefde, die al eeuwig wacht op de top van de heuvel, en die we… eindelijk begrijpen.
Maar de oudste van de twee broers, die zichzelf nooit onheil heeft aangedaan, is niet blij
met het feest. Ik durf te zeggen dat hij bijna geen enkel risico van incarnatie heeft
genomen. Hij lijkt meer op een monnik. Hij lijkt geen vrouw te hebben. Noch om van het
leven te hebben genoten, noch om te weten hoe het leven is. Hij doet gewoon zijn plicht,
dat is alles. En de Vader zei tegen hem: "Maar je bent altijd bij mij, en alles wat van mij is,
is van jou." (v. 31). Mijn goddelijkheid is ook voor jou. Het is de jouwe. En hij begrijpt het
niet. En hij mokt in zijn hoekje.
En de Vader voegt eraan toe:
Uw broer was dood en hij leeft93 (teruggekeerd naar het Wezen), hij was verloren en
hij is gevonden (hij heeft het spoor van zijn goddelijke essentie gevonden), dus we
moeten ons verheugen.
Daarom is dit het grote feest. Want de verloren zoon symboliseert de mensheid die naar
huis terugkeert en haar goddelijkheid (levend, gevonden, herrezen94) herontdekt door
het risico van de meest totale, zelfs extreme (verloren, dode) incarnatie. En de Vader
beveelt ons deze herontdekking te vieren - eindelijk - door de Mensheid van onze
Godheid: "De Vader en ik zijn één".
Hier is mijn interpretatie van de "verloren zoon" die de betekenis van onze terugkeer naar
de Vader/Bron verdiept. Het gaat om het herstel/ herontdekken van ons Diep Wezen
en/of onze Goddelijkheid. Van ons wordt verwacht, en we worden door onze incarnatie
Lucas 15:11-32.
Lukas 15, 32: "Ο αδελφος σου ουτος νεκρος ην και εξησεν, και απολωλωλως και ευρεθη".
94 Chouraqui introduceert het woord Verrijzenis in v. 32. "Want dit uw broer was dood, en is verrezen..."
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uitgenodigd, om onze kracht en ons goddelijk licht te vinden. En de Vader wacht op ons
boven de heuvel.
Dus ook wij kunnen vandaag leren om net als Jezus "De Vader-Moeder en ik zijn één" te
zeggen en het te beleven. Dit is onze weg van transformatie, van transfiguratie, van
divinisatie.
En deze ontdekking van mijn goddelijkheid, van mijn Wezen, is voor mij, als een terugkeer
naar mijn ware identiteit, in de armen van de Vader-Moeder die boven de heuvel staat te
wachten.
Was Jezus getrouwd met Maria Magdalena?
Laten we teruggaan naar het onlangs verschenen boek dat een channeling van Maria
Magdalena zelf uitzendt 95 . Hierin legt Maria Magdalena uit dat ze na tweeduizend jaar
stilte, heeft besloten zich uit te spreken om de feiten over haar leven en haar intense en
heilige relatie met Jezus te herstellen. Ze stuurde haar bericht naar een Amerikaans
echtpaar op vakantie in Europa96.
Maria Magdalena vertelt ons dat de bruiloft in Kana haar bruiloft met Jezus was:
Yeshua en ik waren getrouwd volgens de rabbijnse traditie. In de evangeliën wordt
gezegd dat Yeshua tijdens een huwelijksceremonie water in wijn veranderde. Ze
vergeten te vermelden dat dit huwelijk van ons was. Het feit was bekend97.
In gesprekken met joodse vrienden die bekend zijn met de context van die tijd, legden zij
mij uit dat het totaal ondenkbaar was dat een rabbijn als Jezus, die in de Synagogen sprak,
niet zou getrouwd zijn volgens de rabbijnse traditie.
Deze hypothese van het huwelijk van Jezus is dus niet alleen plausibel, maar ligt ook voor
de hand in de historische context van de tijd en van de joodse gevoeligheid in die tijd. En
in deze zelfde joodse context was het celibaat van Jezus als rabbijn aan de andere kant
heel ondenkbaar.
En volgens het "Testament van Maria Magdalena" dat we zojuist hebben geciteerd, zullen
we ontdekken dat Jezus heilige seksualiteit in zijn eigen leven met Maria Magdalena, zijn
vrouw, heeft geïmplementeerd.
Heilige seksualiteit met Maria Magdalena hielp de transfiguratie van Jezus.
Jezus is de enige Grote Ingewijde in de Geschiedenis die misschien zeer intens, met Maria
Magdalena, een seksualiteit heeft geleefd, die niet alleen bewust, maar ook werkelijk
heilig, inwijdend en uiterst krachtig was, tot het punt waarop hij geholpen werd zijn eigen
Tom KENYON & Judi SION: Le Manuscrit de Marie-Madeleine. Les alchimies d’Horus et la magie sexuelle d’Isis.
Traduction Française par Ariane, Montréal, 2008.
96 Volgens de criteria van de officiële christelijke theologie heeft dit boek geen wetenschappelijke of theologische
waarde.
97 Tom KENYON, Ibidem. Zie vooral p. 319.
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dood te transformeren en zijn transfiguratie te voltooien, zoals we later in dit hoofdstuk
zullen zien.
Toen Yeshua en ik de liefde bedreven, zoals jij het noemt, begonnen onze slangen op
onze stekels te klimmen, onze "Djeds". We deden dit tegelijkertijd en op het moment
van ons wederzijds orgasme werd de lading die door de eerste lagen in het
bekkengebied van ons lichaam werd losgelaten, naar boven gestuwd, naar de troon
aan de bovenkant van het hoofd (de coronaal), waardoor de hoogste centra van de
hersenen werden gestimuleerd.
Op dit moment van seksuele extase, fixeren we onze bewuste aandacht op onze "ka"lichamen. De extatische toestanden zijn voedsel, een bron van kracht voor het "ka"lichaam, en zoals ik al heb uitgelegd, maakt elke input van "ka"-kracht maakt ons
lichaam meer magnetisch. Het trekt aan wat de ingewijd verlangd. 98
Het is zeer belangrijk om hier de centrale rol te onderstrepen die vrouwen spelen in het
heilige initiatieproces:
De seksuele magie van Isis is gebaseerd op het aangeboren vermogen van het
vrouwelijk wezen om de magnetische energieën te gebruiken om de diepe niveaus
van bewustzijn te openen door zich over te geven aan de seksuele energieën en de
paden die zich op deze manier openen.
Wanneer een vrouw zich diep geliefd en gewaardeerd voelt, zoals ik bij Jeshua was,
komt er iets diep in haar los, zodat ze op het moment van het orgasme door
oncontroleerbare spasmes wordt geschud. Als ze zich veilig voelt en deze wendingen
de vrije loop laat, als ze ze zich laat bezatten, dan opent zich een magnetische
draaikolk (vortex) met een aanzienlijke kracht, een draaikolk die zich in haar
baarmoeder centreert.99
En Jeshua haalde er grote kracht uit. Deze toename van de energie van zijn geestelijk
lichaam stelde hem in staat om wonderen te verrichten:
... Voor hem was elke verbintenis met mij een manier om zijn 'ka' te consolideren.100
Het legt ook uit dat de meest geavanceerde praktijken in staat zijn om energie vrij te
maken die vergelijkbaar is met een nucleair wapen. Dit is wat Yeshua en Maria Magdalena
de nacht voor Gethsemane beoefenden. En die nacht verwekten ze een meisje genaamd
Sahra.
In de meest geavanceerde praktijken van de seksuele magie van Isis, laat de ingewijde
zijn twee slangen opstijgen in de "ka" van de vrouw, en de vrouw laat haar twee
slangen opstijgen in de "ka" van de man. De cataclysmische kracht van deze praktijk
is vergelijkbaar met de energie die vrijkomt bij een kernwapen. De magnetische
tsunami die zich massaal verspreidt, zal de "ka" een kracht geven die verder gaat dan
Tom KENYON & Judi SION: "Le testament de Marie-Madeleine" Ariane, Franse vertaling. p. 31.
KENYON, Ibidem p 32.
100 KENYON, Ibidem p 33.
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wat denkbaar.... Is. Het is aan deze geavanceerde praktijk van de "ka" dat Yeshua zich
de nacht voor Gethsemane overgaf.101
En deze inwijdingspraktijk, deze cataclysmische kracht gaf hem de kracht om door de
dood te gaan door deze te transformeren. Dit is wat we hierboven noemden, zijn
transfiguratie.
De buitengewone intensivering van het magnetisch potentieel in zijn "ka" gaf hem de
kracht om het lijden en de taak die hem wachtte bij zijn laatste initiatie door het
portaal van de dood te confronteren. Zozeer zelfs dat zijn fysieke lichaam oploste in
de samenstellende elementen door een vuurzee van licht en hitte, die de Kerk de
verrijzenis noemt... In feite was het slechts de zichtbare weerspiegeling van een veel
diepergaand effect in hem. Het magnetisme van zijn "ka" ligt aan de basis van dit
resultaat, want het was door zijn "ka" in volle macht dat hij in staat was om de infrawereld en de dood zelf te doorkruisen.102
En Maria Magdalena en Yeshua wisten dat hun seksuele inwijdingsrelatie de
transformatie van Yeshua's dood tot doel had, dat wil zeggen, zijn transfiguratie.
"Toen Yeshua en ik bezig waren met de seksuele praktijken van Isis, wisten we dat
(de transformatie van zijn dood) de reden was voor onze relatie. Voor hem was elke
verbintenis met mij een manier om zijn 'ka' te versterken.103
En hier is ook een getuigenis van de relatie tussen Maria Magdalena en Jezus na zijn dood
en transformatie op Paasochtend. Jezus is aanwezig en zichtbaar in zijn “ka” lichaam:
"Dus op die eerste nacht van de reünie was mijn hart gevuld met vreugde om weer bij
hem te zijn en ik voel het vandaag net zo duidelijk en sterk als toen. Hij kwam iets
voor middernacht en vertrok bij dageraad. Tijdens die uren dat we allebei lagen,
waren onze "ka"-lichamen weer met elkaar verstrengeld, geen behoefte om te
spreken. We communiceerden telepathisch. En zonder de fysieke seksuele daad, de
slangenkracht in hem verenigd met de slangenkracht in mij, en ze stegen op langs het
heilige pad langs de ruggengraat naar de zetel van de top van de schedel (de
coronaal). Dit dompelde me onder in een extase van pure gelukzaligheid. Zo hebben
we elkaar vele jaren ontmoet."104
Maria Magdalena spreekt ook over de tragische stilte van de Kerk sinds tweeduizend jaar,
die een van de snelste en meest dynamische wegen naar onze goddelijke realisatie heeft
geblokkeerd.
"In mijn ogen is het een grote tragedie dat de Kerk - meer bepaald de Kerkvaders - de
heiligheid en het geheim van onze (seksuele) identiteit als kwaad heeft
KENYON, Ibidem p 32.
KENYON, Ibidem p 33.
103 KENYON, Ibidem p 33.
104 KENYON, Ibidem p. 23.
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gestigmatiseerd. En dat, al zo'n tweeduizend jaar lang, de meest dynamische en een
van de snelste wegen naar de goddelijke realisatie is vervormd."105
Zoals Maria Magdalena opmerkt, is het na 2000 jaar stilte tijd om de Waarheid te
herstellen en de mensheid de heilige seksualiteit te laten herontdekken als een van de
belangrijkste en geprivilegieerde wegen naar transformatie en het geluk van het dagelijks
leven.
Jezus verkondigt zichzelf als "Zoon van de mens".
In de Evangeliën definieert Jezus zichzelf het vaakst als "Zoon van de mens". Er zijn meer
dan 80 passages in de Evangeliën waar Jezus zichzelf op deze manier definieert. We
kunnen dus zonder ons te vergissen zeggen dat dit een punt is waar Jezus echt op heeft
aangedrongen.
Jezus brengt zijn tijd door met het uitleggen aan zijn toehoorders dat hij volledig menselijk
is, punt uit. Een mens die zeker diverse en buitengewoon krachtige inwijdingen heeft
gevolgd, maar een mens zoals wij. En dit is zelfs een van de sleutels tot zijn boodschap: hij
is een man zoals iedereen, en deze man is op een zeer krachtig (initiërend) pad van
transformatie en transfiguratie.
En zo is de kern van zijn boodschap dat deze weg toegankelijk is voor alle mensen, juist
omdat Jezus de “Zoon van de Mens” is, omdat hij een man is zoals wij allemaal. Dit is een
van de dingen waar hij het meest op aandringt.
Ik heb de indruk dat deze aandrang als een geanticipeerde verwerping is van elke
vergoddelijking van zijn persoon door de geschiedenis106.

DEEL 2:
DE TRANSFIGURATIE EN TRANSFORMATIE VAN DE DOOD
Dit is het moeilijkste deel van dit hoofdstuk. Maar het is noodzakelijk om deze zeer
belangrijke en centrale boodschap van Jezus over de Transfiguratie en de transformatie
van de dood aan de orde te stellen.
De transfiguratie: centrale boodschap van Jezus?
KENYON, Ibidem p 35.
Ik was zelf getuige van de gewelddadige conflicten binnen de Pondicherry Ashram, rond een neiging -in minderheidtot een vergoddelijking van de figuren van de Moeder en Sri Aurobindo. Dit is precies het tegenovergestelde van hun
boodschap en hun persoonlijke wens. Zie het hoofdstuk over dit onderwerp. Mijn ervaring is dat de druk voor de
divinisatie in hagiografisatie (de constitutie van verfraaide en geïdealiseerde levensverhalen van spirituele figuren) erg
groot is. En het heeft altijd bestaan.
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De centrale boodschap van Jezus is daarom waarschijnlijk dat ieder mens geroepen is om
zichzelf te transfigureren, net zoals hijzelf dat 2000 jaar geleden tijdens zijn leven in
Palestina heeft gedaan. Hij manifesteerde zijn staat van transformatie slechts één keer op
de berg Thabor, voor drie van zijn apostelen: Petrus, Jacobus en Johannes107. Hoe kunnen
we deze transfiguratie van Jezus begrijpen?
Het lichaam transformeert zich energetisch
Jezus neemt de drie uitgekozen apostelen terzijde. En hij onthult hen dat hij al ver genoeg
is gekomen op het pad van het Wezen en de innerlijke verlichting. Hij staat niet alleen in
het licht, maar zijn lichaam heeft niet meer dezelfde consistentie. De cellen van zijn
lichaam zijn in de loop der jaren beetje bij beetje getransformeerd. Zozeer zelfs dat zijn
lichaam vloeiender is geworden, en van een veel hogere vibratie. En het straalt een
extreem intens wit licht uit, maar dat zien we alleen onder bepaalde omstandigheden. Het
is een "metamorfose"108, een transfiguratie, een verandering in de consistentie van Jezus'
lichaam. Deze verandering is voor het moment onzichtbaar. Maar het zal later zichtbaar
worden, als blijkt dat hij zich in een oogwenk van de ene kant van het meer van Tiberias
naar de andere kant beweegt. (Wonderbaarlijke vissen).
En Jezus weet dat zijn transformatie nog niet zichtbaar is en dat het nodig is om in een
hogere energie vibratie te zijn om het waar te nemen. Hij hielp de drie apostelen dan ook
om naar een hoger energieniveau te komen, zodat ze de lichtgevende transformatie van
zijn lichaam even konden zien. Want de tijd was gekomen om zijn centrale boodschap aan
hen uit te leggen en te manifesteren. En de apostelen voelen dit hogere energieniveau als
een welzijn. En ze zien het witte licht dat uit zijn lichaam straalt. Maar ze verstaan niet
Jezus’ hoofdboodschap over zijn eigen inwijdingsweg en transfiguratie, die ook de hunne
en de onze zou kunnen zijn. Ze wachten eerder op een Messias die het lot van Israël
politiek zal veranderen. Ze zitten meer in het historische exterieur dan in het interieur.
Aan de andere kant roept de centrale boodschap van Jezus in deze 21e eeuw ons op dat
de tijd is gekomen en dat de mensheid haar energieniveau en haar bewustzijnsniveau aan
’t verhogen is. En de weg wordt voor ons opgespoord door dit "Koninkrijk van God of van
het Goddelijke" dat zich in de diepte van ieder van ons bevindt en dat juist deze
mogelijkheid voor alle mensen is om goddelijk te worden, om te worden getransfigureerd.
Ieder mens is geroepen om zichzelf te transformeren, het energetisch niveau van al zijn
cellen te verhogen,109het DNA van elke cel110te mobiliseren en te transformeren, en zijn
lichaam te transformeren, zoals Jezus ons enkele ogenblikken liet zien.

Deze tekst is te vinden in Lukas 9:28-36, Matteüs 17:1-8 en Marcus 9:2-8. Het is niet bij Johannes thuis.
Matteüs en Marcus gebruiken het Griekse woord μεταμορφωσις (metamorfose: verandering van de vorm die in het
Grieks morfè = μορφη wordt genoemd) om te spreken over de Transfiguratie.
109 Deze interpretatie sluit heel duidelijk aan bij Aurobindo en de Moeder, die in het volgende hoofdstuk spreken over
de progressieve transformatie van de cellen van hun lichaam.
110 Sommige wetenschappers hebben een nieuwe discipline gecreëerd die epigenetica wordt genoemd. Ze hebben
ontdekt dat 70% van ons DNA (Wikipedia. Epigenetica), "Junk DNA" is, in de zin dat we niet weten waarvoor dit
belangrijke deel van ons DNA gebruikt kan worden. Sommige spirituele wezens roepen de mogelijkheid op dat Boeddha
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En deze transfiguratie verandert de relatie tot de dood...
En Jezus komt ons ook vertellen dat het voor alle mensen mogelijk is om hun relatie met de
dood te veranderen. Als het lichaam wordt getransfigureerd, gemetamorfoseerd, sterft het
niet op dezelfde manier, of sterft het helemaal niet, dan stijgt het op. Het Nieuwe
Testament vertelt dit expliciet. Maria zijn moeder is ook opgestegen111.
Jezus is dus, in de zin van de wereldse wijsheid, een "Opgestegen Meester", net als Mozes
en Elia. De wereldwijsheid kent dit fenomeen. En dit betekent dat hij aan de andere kant
in staat was om direct op te stijgen naar de hogere sferen richting totale Eenwording met
het Goddelijk Licht van het Wezen. ("De Vader en ik zijn één")112.
Het zou ook betekenen dat er geen sprake meer is voor hem, van een latere reïncarnatie.
Maar hij is zeer aanwezig onder ons in zijn getransfigureerd lichaam, als we in zijn
aanwezigheid geloven.
Een soortgelijke opvatting is ook te vinden binnen het boeddhisme en het hindoeïsme.
Ook hier wordt uitgelegd dat sommige Opgestegen Meesters volledige eenwording en
identificatie met het goddelijke bereiken. Het boeddhisme noemt dit fenomeen
"Verlichting".
En deze Aziatische tradities zeggen ook dat sommige van deze "verlichte" wezens ervoor
kiezen om niet in dit Goddelijk Licht te blijven en terug te keren naar de Aarde om de
Mensheid te helpen. Ze worden "Bodhisattva's" genoemd in het Boeddhisme en "Avatars"
in het Hindoeïsme.
De boodschap van Jezus is in overeenstemming met de grote spirituele tradities van Azië.
Een pad dat voor iedereen toegankelijk is
Maar voor Jezus is dit pad voor iedereen toegankelijk, niet alleen voor monniken of
ingewijden. Het is voor iedereen toegankelijk. Het maakt niet uit welk ras of welke religie,
of welke vorm van atheïsme dan ook. En Jezus voegt de dimensie van de liefde toe. De weg
is een manier om het hart te openen. Dit pad leert ons onvoorwaardelijke liefde.
Jezus en de "donkere nacht" van de troonsafstand van zijn wil...
De filosoof Bergson legt ons uit113 dat veel mystici, vooral westerse mystici, door een fase
van donkere nacht gaan die de transformatie, de waarzeggerij van hun wil, mogelijk
maakt en versnelt. Dit is de moeilijkste fase, want het is echt een radicale transformatie
van hun manier van zijn in de wereld. En het is vaak de laatste fase van het overwinnen
van het ego. We hebben gezien dat wanneer de grote mystici deze moeilijke weg hebben

en Jezus erin geslaagd zouden zijn 95% van hun DNA te activeren, wat de consistentie van hun lichaam en hun relatie
tot de dood volledig zou hebben getransformeerd. Maar dit is niet "wetenschappelijk" bewezen.
111 De katholieken maakten er het dogma van de Assumptie, in 1950 afgekondigd.
112 Johannes 10, 30. "εγω και ο πατηρ εν εσμεν".
113 Henri BERGSON: "Les deux sources de la morale et de la religion" Presses Universitaires de France, 1955. (76e
editie). zie pp. 240-250. En zie ook verder het hoofdstuk over Huxley en Bergson.

53

afgelegd, ze hebben geleid tot een nieuwe kracht van liefde en eenvoud die uiterst effectief
is in actie.
In het verhaal van Jezus in Getsemane zien we dat hij deze verzaking van zijn eigen wil
doorloopt om te accepteren dat deze wordt aangenomen en getransformeerd in de
goddelijke wil:
"Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij af! Maar niet wat ik
wil, maar wat jij wilt!"114.
En hij herhaalt die zin drie keer. Hier is een samenvatting van het verloop van de donkere
nacht in een verkorte en symbolische, maar zeer intense manier. Ja, deze nacht is donker,
want Jezus zegt ook115:
"Mijn ziel is doodsbenauwd."
En hij zweette druppels bloed116:
"In angst bad hij ernstiger, en zijn zweet werd als stolsels (druppels) bloed die op de
grond vielen".
Deze passage is moeilijk en geducht voor Jezus. Maar het brengt hem nog dichter bij ons.
Ja, hij heeft echt een ervaring van aftreden van zijn wil en van het overwinnen van zijn ego
dat bang is voor lijden en sterven.
Jezus' ervaring van de "donkere nacht" en loslaten van zijn menselijke wil om het
samensmelten met de goddelijke wil te accepteren, brengt ons heel dicht bij Hem. Het
verlicht en sluit aan bij de ervaring van onze mystici en helpt ons ook in onze persoonlijke
ervaring van transformatie.
Mozes en Elia: twee opgestegen persoonlijkheden zin garant voor zijn transfiguratie
Het is interessant om op te merken dat in de tekst van de synoptieken over de
transfiguratie Jezus met twee mannen spreekt, Mozes en Elia. Dit zijn nu de twee
personages die volgens de Bijbel niet door de dood lijken te zijn gegaan en die ik
beschouw als de belangrijkste "Opgestegen Meesters" van de Bijbel.
MOZES:
In Deuteronomium hoofdstuk 34,7117 :

Markus 14:36.
Markus 14:34.
116 Lucas 22:44.
117 Deuteronomium 34, 7 en 6.
114
115
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Vers 7 vertelt ons: "Mozes was honderd en twintig jaar oud toen hij stierf. Zijn
gezichtsvermogen had hem niet gefaald, zijn vitaliteit had hem niet verlaten."
En vers 6: "En niemand heeft ooit zijn graf gekend tot op de dag van vandaag".
En we moeten ook niet vergeten dat Mozes de enige patriarch is die het heeft aangedurfd
om zijn naam te vragen aan God die aan hem verscheen in de Brandende struikgewas. En
God's antwoord was:
"Ik ben degene die is”.118
Deze zin kan het leven van Mozes volledig hebben veranderd. Zoals we hebben gezien, is
onze hypothese dat het de eerste vermelding in de Bijbel is van de mantra van het pad van
het Wezen. Het is dan ook niet onredelijk te denken dat Mozes een opgestegen Meester is
geworden omdat hij de mantra "Ik ben degene die is" beoefende, die hem in het brandende
struikgewas werd gecommuniceerd en misschien ook op de Sinaï gedurende 40 dagen.
Mozes kwam uit de Sinaï en was zo helder dat hij gedwongen werd zijn gezicht te
verbergen119. Dat doet denken aan de Transfiguratie van Jezus.
En deze praktijk zou hebben geleid tot de transformatie van zijn cellen en DNA en tot een
veranderd passage door de dood. Er zijn aanwijzingen in die richting.
ELIA:
Het Tweede Boek der Koningen stelt120:
"Zie, een strijdwagen van vuur en paarden van vuur scheidden hen, de ene (Elia) van de
andere (Elisa). Elia steeg op naar de hemel in een stormwind. »
Elia is niet door de dood gegaan, hij is opgestegen in de ware zin van het woord. En in de
synoptische evangeliën (Matteüs, Marcus en Lucas) en in Johannes legt Jezus uit dat
Johannes de Doper is:
"Elia die in de toekomst moet terugkeren.”121
Zo kondigt Jezus ons een reïncarnatie van Elia als Johannes de Doper aan. En het is precies
op het moment dat Johannes de Doper hem doopt dat er een buitengewoon fenomeen
plaatsvindt:

Exodus 3:14; "Ik ben degene die is" (Wij kiezen voor de vertaling van Chouraqui, zie de vorige noot over dit
onderwerp). We hebben hier met Mozes een andere versie van de mantra die ons door de Aziatische tradities "You Are
That" wordt voorgesteld. We vinden de initiërende benadering van het pad van het Wezen bijna identiek.
119 Exodus 34, 29.
120 2de Boek der Koningen 2, 11.
121 Mathieu 11, 14 "αυτος εστιν Ηλιας ο μελλων ερχεσθαι".
118
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Zodra hij gedoopt was, kwam Jezus uit het water. En zie, de hemel werd geopend en hij
zag de Geest van God als een duif neerdalen en op hem afkomen. En zie, een stem uit de
hemel zei: "Dit is mijn geliefde Zoon, die het mij behaagt om te kiezen. 122
Johannes de Doper, is de reïncarnatie is van Elia een van de twee opgestegen Meesters
van de Bijbel. Hij doopt Jezus, en een stem kondigt aan dat Jezus al een zeer sterke band
heeft met de Vader, met het goddelijke in hem. Deze Jezus wordt daarom in publiek
geopenbaard als een gevorderde ingewijde die zich op hetzelfde pad bevindt als Elia en
Mozes, op het pad van het Wezen en de Eenheid met de Vader.
Hij is dus degene die de Vader heeft gekozen om deze inwijding te leven.
De metamorfose van Jezus is van dezelfde orde als die van Mozes en Elia.
De boodschap van die doop is dus duidelijk. De verandering, de metamorfosetransfiguratie die het lichaam van Jezus ondergaat, is vergelijkbaar met de verandering
die Mozes en Elia al hebben meegemaakt. Het doopsel van Jezus onthult dus dat Jezus op
weg is, een Opgestegen Meester te worden. Hij is al op weg naar dat doel. Er wordt
aangekondigd dat hij al bezig is met een transformatie en dat hij pas op Paasochtend
volledig getransfigureerd zal zijn. Zijn doop is het eerste teken dat zijn
initiatieftransformatie aan de gang is. Het is een belangrijke boodschap van de Vader, van
"de Bron", van het Goddelijke.
En het is deze mogelijkheid van transformatie van ons lichaam en van ons dood zelf die
Jezus komt aankondigen. Dit is waarschijnlijk een belangrijk deel van zijn boodschap die
niet is begrepen. Want hij probeerde dit uit te leggen aan de apostelen. Maar ze begrepen
het niet.
Op de berg Thabor manifesteert Jezus aan de drie apostelen dat hij de laatste hand legt
aan zijn transformatie tot een Opgestegen Meester zoals Mozes en Elia. En deze
transformatie noemt het Evangelie in onze Europese talen de "transfiguratie". In het
Grieks is de term "μεταμορφωσις" wat ook vertaald kan worden als metamorfose.
Het Mysterie van de Lijkwade van Turijn: Verbrand door de energie van het lichaam dat
zichzelf transformeert?
In het graf ging Jezus' bewustzijn verder en voltooide de transformatie van de cellen van
zijn lichaam en zijn DNA. Want op de berg Thabor was zijn lichaam al anders. Het was al
vloeiender geworden. Maar het had nog niet het voldoende energieniveau bereikt.
Professor Gaston Ciais123 (hoogleraar aan de universiteiten van Rome, Parma en Luik), en
geciteerd door Didier Van Cauwelaert, spreekt van een dematerialisatie dan een
Matteüs 3:16-17. De Griekse tekst zegt "Dit is mijn geliefde zoon in wie ik verheerlijkt ben", wat meer betekenis
heeft.
123 Zie https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Ciais
Zie ook het opleidingsprogramma in de Tandheelkundige Laserchirurgie, gemaakt door Professor CIAIS van de
Universiteit van Luik http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/programmes/TUR_ Professor CIAIS slaagt er in zijn dagelijkse
praktijk in om necrotische weefsels te reconstrueren met behulp van totaal innovatieve procedures.
122
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rematerialisatie. Volgens hem was het lichaam van Jezus al voldoende getransfigureerd
zodat het zonder problemen kon dematerialiseren en rematerialiseren, zichzelf weer
opbouwen. En dit is wat er in het graf is gebeurd. Bovendien straalde deze
dematerialisatie een extreem krachtige energie uit, die in staat is het weefsel van de
Lijkwade te verbranden. En deze dematerialisatie werd gevolgd door een
rematerialisatie...
Hier is een citaat uit het boek van Didier Van Cauwelaert124:
"Onze lichamen stralen in feite licht uit door de DNA-kernen. "Een licht van lage
intensiteit," zegt (professor) Ciais, "maar voldoende om bijvoorbeeld een differentiële
diagnose van kanker vast te stellen, omdat de uitstoot van dit licht anders is voor
normale cellen dan voor 'pathologische' cellen. En dit licht is coherent, monochromatisch
en eenzijdig van aard, in tegenstelling tot zonlicht of elektrisch licht. De definitie zelf van
de laser. Het is de laser die dient als communicatiemiddel tussen onze cellen, volgens het
werk van Dr. Marco Bischof, 125 voorzitter van het Instituut voor Biofysica in Neuss
(Duitsland). Ons lichaam bevat ongeveer 10 miljard cellen, en elke dubbele helix van
DNA, bestaande uit 150 miljard atomen, komen we uit op een totaal van 1500 miljard
"luminions" (lichtjes), om de term Ciais te gebruiken. Een kolossale energie (krachtig
omdat het samenhangend is als een laser) die naar mijn mening de "flitsfotolyse" van
Paasochtend zou kunnen verklaren.
... Dr. Ciais hanteert een nog stoutmoediger hypothese: de Transfiguratie.
... Met andere woorden, Jezus zou "zijn batterijen hebben opgeladen" met de neutrino's
van de scalaire straling, in afwachting van de gigantische laseruitstoot die het licht van
zijn DNA in het weefsel (van de Lijkwade) zou inscriberen als zijn lichaam uiteen zou
vallen".
De visie van de professoren Ciais en Bischof, door Didier Van Cauwelaert voorgesteld, is
spannend. Het lichaam van Jezus, dat was gestorven, is eerst uiteengevallen en daarna
weer opgebouwd, omdat het al zeer vergevorderd was in het energetische proces van de
transfiguratie. En de Lijkwade van Turijn zou als een "snapshot" zijn, een "laserfoto" van
deze enorme energie van de laatste fase van de transfiguratie van Jezus.
Persoonlijk is dit de meest opwindende en onthullende interpretatie die ik ooit heb
gelezen over de vooruitgang van het hedendaagse wetenschappelijk onderzoek. En het
helpt me om het fenomeen van de transfiguratie van Jezus beter te begrijpen.
Een convergente bron van kwaliteit: Edgar Cayce.
Voor zover ik weet is er een bron die vrij duidelijk samenvalt met de visies van professor
Ciais. Het is Edgar Cayce, die zeer weinig bekend is in de Europeese wereld.
Edgar Cayce (1877-1945) was een in Amerika geboren christen, die niet veel opleiding
had genoten en een zeer eenvoudig leven leidde. Maar toen hij zich in een diepe
zelfhypnotische trance toestand stortte, had hij toegang tot bronnen van kennis die hem
124
125

Didier VAN CAUWELAERT: "Le nouveau dictionnaire de l'impossible: explorer l'incroyable" Plon, p. 381-383.
zie Wikipedia: Marco Bischof: https://de.wikipedia.org/wiki/Marco_Bischof
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een uitzonderlijk krachtig geschenk van helderziendheid en genezing gaven. Daarom
werd hij de "slapende profeet" genoemd, omdat hij bijna 14.000 berichten in hypnotische
trance afleverde. Hij genas ook duizenden mensen door hen de concrete manier te tonen
om zichzelf te genezen, altijd door zijn hypnotische trance126.
Hier zijn twee citaten van Cayce, die in dezelfde richting gaan als Professor Ciais. Ze
gebruiken termen die vergelijkbaar zijn met de termen die professor Ciais gebruikt,
namelijk "dematerialisatie" en "rematerialisatie". E. Cayce spreekt van "desintegratie" en
"regeneratie” van atomen en cellen".
"Er is geen mysterie over de transmutatie van het lichaam van Jezus. Want zoals hij
in zijn fysieke bewustzijn een vereniging met de Vader-Moeder God had bereikt, was
de vervulling zodanig dat er met het uiteenvallen (desintergation) van het lichaam
de verrukking van de fysieke vorm van het lichaam was.
... En dit gaf aan de aanwezige discipelen en apostelen aan dat het geen transmutatie
was, maar een regeneratie (regeneration) van de atomen en cellen van dit lichaam
dat in staat was om materieel voedsel te verlangen en te kauwen, aangezien er vis en
honing was geserveerd.127
Ik ben onder de indruk van deze nogal onverwachte convergentie tussen deze bronnen.
En hier is een tweede.
Een andere convergerende bron: Het Testament van Maria Magdalena...
In het boek "Het Testament van Maria Magdalena" waarover ik hierboven al heb
gesproken, bevestigt Maria Magdalena deze operatie van de ontbinding van het fysieke
lichaam van Yeshua in het graf:
"De buitengewone intensivering van het magnetisch potentieel in zijn "ka" gaf hem
de kracht om het lijden en de taak die hem wachtte bij zijn laatste initiatie door het
portaal van de dood te confronteren, zozeer zelfs dat zijn fysieke lichaam oploste in
126

Edgar Cayce kwam in een staat van diepe trance, veroorzaakt door zelfhypnose. Iemand die dicht bij hem staat, zou
hem suggesties geven en specifieke vragen stellen die hij zou beantwoorden. Hij toonde "helderziendheid" (een speciale
toegang tot kennis uit verschillende bronnen, waarschijnlijk de Akasha-archieven) op vele gebieden en was in staat om
diagnoses te stellen en medische behandelingen te geven die patiënten vervolgens met succes konden toepassen. Het
was inderdaad het succes van deze medische aanbevelingen, gevolgd door enkele spectaculaire kuren, die aan de basis
lagen van zijn reputatie. Cayce zei vaak "je beoordeelt de boom op zijn vruchten" en in zijn geval zijn de vruchten vrij
vruchtbaar en zeer voedzaam. Velen noemen hem "de best gedocumenteerde helderziende in de geschiedenis", ook al
is hij in Franstalige kringen niet zo bekend. Hoe heeft hij het gedaan? Men kan alleen maar zeggen dat Cayce "zijn
bewustzijn heeft verbonden" met de ene of de andere bron (en nogmaals, men zou eerder moeten zeggen dat het de bron
was die naar hem toe kwam toen hij belde). En dit verband wordt in Cayce beschreven met de term Attunement, wat
erg belangrijk is voor de spirituele evolutie. We kunnen zeggen dat Cayce ging reizen in de Akashaanse annalen en dat
hij dan de annalen kon lezen (zie) of soms "het boek van het leven" van mensen, etc...
127 Jeffrey FURST, redacteur "Edgar Cayce's Story of Jesus" p. 278-279. "There is no mystery to the transmutation of the
body of the Christ. For having attained in the physical consciouness the at-one-ment with the Father-Mother God, the
completeness was such that with the disintegration of the body... there was then the taking of the body-physical form. This
was the manner. It was not a transmutation as of changing from one to another. (278). This indicated to the disciples and
the apostles present, that this was not a transmutation but recreation, re-generation of the atoms and cells of body that
might, through desire, masticate material things; fish and honey were given." (279.)
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de samenstellende elementen door een vuurzee van licht en hitte, die de Kerk de
verrijzenis noemt... In feite was het slechts de zichtbare weerspiegeling van een veel
diepergaand effect in hem. Het magnetisme van zijn "ka" ligt aan de basis van dit
resultaat, want het was door zijn potentiële "ka" dat hij in staat was om de infrawereld en de dood zelf te doorkruisen.128
Dit is een tweede bevestiging van dit fenomeen van de "Ontbinding" van het fysieke
lichaam van Jezus die plaatsvond in een "vuurzee van licht en warmte", vergelijkbaar met
wat professor Ciais voorstelt. En dit fenomeen wordt hier verklaard door de intensivering
van het magnetisch potentieel van Jezus' Ka lichaam.
En Maria Magdalena verwerpt ook het concept van de Verrijzenis (wat de Kerk noemt...)
omdat het een proces van "veel diepere" transformatie is. Ik zou zeggen een transfiguratie
als initiatie. Het is spannend.
Maar laten we terugkeren naar de tekst van het evangelie.
"Maar hij (Jezus) sprak over de tempel van zijn lichaam..."
Het is in dit licht dat we nu deze beroemde passage van St. Johannes moeten begrijpen:
"Jezus zei tegen hen: Vernietig deze tempel, en over drie dagen zal ik hem
oprichten."129
En Jean voegt eraan toe:
"Maar hij had het over de tempel van zijn lichaam."130
In plaats van een directe symbolische uitleg te geven, zoals de meeste christelijke
vertalingen suggereren,131 is het gepast om deze zin in de eerste plaats in de letterlijke zin
te begrijpen. Jezus legde dus concreet uit wat er met zijn lichaam in het graf zou gebeuren.
Ja, Jezus is gestorven. Maar zijn lichaam was al in een vrij vergevorderd stadium van
transfiguratie. En het bewustzijn van Jezus gaf de opdracht aan dit lichaam om op te lossen
en zich te herstellen in een getransfigureerd lichaam, dat wil zeggen om het proces van
Transfiguratie af te ronden. Zo kwam hij op de derde dag uit het graf, in zijn volledig
getransfigureerd lichaam. En deze transfiguratie liet de Hemelvaart toe, iets later.
En dit was het belangrijkste teken, de fundamentele boodschap die Jezus kwam
verkondigen. Hij kwam om de dood te veranderen door zijn eigen dood te veranderen. En
daarmee opende hij de weg voor de transformatie van de dood voor de hele mensheid en
van ieder van ons.
Maar geloven we het?
KENYON & Judi SION, Le testament de Marie-Madeleine, Trad. Française. Ariane, p. 33.
Johannes 2:19. Het werkwoord gebruikt in "Ik zal hem oprichten" komt overeen met het Griekse "εγειρω" wat
letterlijk betekent "Ik zal hem opwekken".
130 Johannes 2:21.
131 Zie bijvoorbeeld de "Traduction Oecuménique de la Bible" (TOB) pagina 2550, noot g.
128
129
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De enige persoon die hem herkent - niet direct - is Maria Magdalena...
De persoon die waarschijnlijk het beste begreep wat er aan de hand was, was Maria
Magdalena. Ze had waarschijnlijk de geleidelijke mutatie van Jezus' lichaam opgemerkt.
Maar de dag na het Joodse Pesach, de derde dag na Jezus' dood, kwam Maria Magdalena
naar het graf en zag een "tuinman" die ze niet onmiddellijk herkende132.
"Terwijl ze sprak, draaide ze zich om en zag ze Jezus daar staan, maar ze wist niet
dat hij het was. Jezus zei tegen haar: "Vrouw, waarom huil je? Wie zoek je? "Maar ze
dacht dat ze met de tuinman te maken had en zei tegen hem: 'Heer, als u hem
weghaalt, zeg me dan waar u hem heeft neergezet, en ik zal hem terugbrengen'. Jezus
zei tegen haar, "Maria." Ze draaide zich om en zei tegen hem in het Hebreeuws,
"Rabbouni," wat "Meester" betekent.
Het is inderdaad waarschijnlijk dat het lichaam van Jezus, na zijn transformatie in het graf,
sterk in energie is toegenomen. Zozeer zelfs dat zelfs Maria Magdalena hem niet
onmiddellijk herkende. Ze moest zich dus zelf aanpassen en haar energieniveau verhogen,
zoals de apostelen op de berg Thabor, voordat ze hem herkende. En Jezus helpt haar om
in energie te stijgen door haar liefde te sturen. Hij zei gewoon "Maria" tegen haar. En het
vroeg Maria Magdalena een paar momenten om zich te vermannen. Er gebeurt iets
fundamenteels in haar. "Na het omdraaien," zegt de Griekse tekst letterlijk. Haar
energieniveau stijgt plotseling en ze antwoordt uit de grond van haar hart: "Rabbouni",133
wat ik durf te vertalen als "Mijn lieve Rabbijntje"134. En Jezus antwoordde haar: "Raak me
niet aan, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader135.
Betekent dit dat het transfiguratieproces dat het lichaam van Jezus had gereconstitueerd
nog niet volledig is afgerond? Ik weet het niet.
Voorbij het "dogma" van de onvermijdelijke dood: het "eeuwige leven" van ons lichaam?
Het belangrijkste obstakel op onze weg vandaag de dag is ons hardnekkige, absolute en
universele geloof in de onvermijdelijkheid van onze dood. Hoe vaak heb ik niet gehoord:
"In ieder geval is één ding zeker: we gaan allemaal dood! »
De diepe boodschap van Jezus laat ons nu een andere weg zien die onze transformatie is
om de passage door de Hemelvaart mogelijk te maken, zoals Mozes, Elia, Jezus zelf en
Maria, zijn moeder.
Voor ons, mannen en vrouwen van de 21e eeuw, is dit het moeilijkste deel van Jezus'
boodschap, op de weg van het Zijn.
We hebben alle moeite in de wereld om dat echt te geloven. Ik ben de eerste.

Johannes 20:14-16.
Johannes 20, 16: In het Grieks: στραφεισα εκεινη λεγει αυτω εβραιστι : ραββουνι...
134 CHOURAQUI vertaalt "Mijn Rabbi". Omdat het een zeer bekend verkleinwoord is. Ik durf: "Mijn lieve Rabbijntje".
135 Johannes 20, 17; In het Grieks: μη μου απτου, ουπω γαρ αναβεβηκα προς τον πατερα.
132
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Het eeuwige leven... van onze lichamen!
Ook hier stellen we een andere lezing voor van het Evangelie van Johannes, dat door
Chouraqui wordt gedefinieerd als gericht op de verkondiging van het eeuwige leven136.
Onze hypothese is dat Jezus wilde uitleggen dat het eeuwige leven ook betrekking heeft op
onze lichamen die geroepen zijn om de dood te overwinnen door middel van
transfiguratie.
Want het door Jezus aangekondigde eeuwige leven moet ook begrepen worden als een
transformatie van de dood, zodat ons lichamelijk leven eeuwig wordt.
Laten we samen deze verbazingwekkende en schokkende passage voor de Joden en voor
ons analyseren.137 :
"Toen zeiden de Joden tegen hem: 'Nu weten we dat je een bezetene bent! Abraham
is dood, en de profeten zijn dood, en jij bent gekomen om te zeggen: "Als iemand zich
aan mijn woord houdt, zal hij nooit de dood ervaren."
Nogmaals, het is duidelijk dat deze tekst niet was begrepen. Het werd zelfs volledig
afgewezen door Joodse intellectuelen die geschokt waren. Het werd ook niet begrepen
door de apostelen of de evangelisten, noch door de eerste christelijke gemeenschappen,
noch door de christelijke kerk. Ik stel dus de hypothese voor dat het waarschijnlijk een
authentiek woord van Jezus is, omdat het al 2000 jaar lang verkeerd wordt begrepen. We
raken de diepste laag van het Evangelie, die van Jezus zelf.
En verderop, bij de opstanding van Lazarus, zei Jezus:
"Wie in mij leeft (in mij) en in mij gelooft, zal nooit sterven."138
En deze zin wordt door niemand begrepen of geaccepteerd. We worden dus opnieuw
geconfronteerd met een authentiek woord van Jezus.
Er is ook nog die andere passage vlak voor de transfiguratie:
"Echt waar, ik zeg u, sommigen van hen die hier zijn zullen niet sterven voordat ze
het koninkrijk van God zien."139
En zo is er ook, in Jezus' laatste gebed, deze passage uit Johannes:140

CHOURAQUI: La Bible éditeur Desclée de Brouwer: "Introduction à l’évangile de Jean" p. 2060: "Vergeleken met de
synoptieken vervangt Johannes het fundamentele thema van de prediking van Yeshua, de verkondiging van het Koninkrijk
van God, door dat van het eeuwige leven...". De heer Chouraqui, een specialist in het Jodendom en de Semitische talen,
heeft de Bijbel opnieuw vertaald door zich zoveel mogelijk te baseren op bronnen in het Hebreeuws. Dit leidt soms tot
een heel andere tekst.
137 Johannes 8, 52.
138 Johannes 11, 26
139 Lucas 9, 27. & Marcus 9, 1. en Mattëus 16, 28.
140 Johannes 17, 2.
136
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Toen Jezus zo had gesproken, hief Hij zijn ogen op naar de hemel en zei: "Vader, het
uur is gekomen: verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon u verheerlijkt. En volgens de
macht over al het vlees dat U hem hebt gegeven, geeft hij het eeuwige leven aan allen
die U hem hebt gegeven.
Ook hier moeten deze woorden in de letterlijke en "fysieke" zin van het woord worden
opgevat. Autoriteit, macht over alle vlees, stelt Jezus in staat om een pad naar het eeuwige
leven aan te geven dat letterlijk het overwinnen van de dood zou zijn, door middel van de
energetische transformatie van ons lichaam. Maar wie begreep wat hij 2000 jaar geleden
zei?
En zo moet ook het interview met de Samaritaanse vrouw worden begrepen toen Jezus
tegen haar zei:
Wie van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen; maar wie van het water drinkt dat
ik hem zal geven, zal nooit meer dorst krijgen; maar het water dat ik hem zal geven,
zal in hem een bron van eeuwig leven worden.141
Deze gutsende bron van eeuwig leven transformeert het lichaam in een eeuwig,
onsterfelijk en opgestegen lichaam. Zelfs voor mij is het zo nieuw. Zo nieuw. Maar hoe
meer ik erover nadenk, hoe meer deze "letterlijke" interpretatie zich aan mij opdringt,
niet alleen als mogelijk, maar ook zo plausibel en zelfs voor de hand liggend.
De traditie heeft deze teksten telkens een meer spirituele interpretatie gegeven, die
interessant is en die wij ten volle respecteren. Maar we mogen de letterlijke en concrete
interpretatie niet missen, die belangrijk is voor het herontdekken van de centrale
boodschap van Jezus.
Jezus sprak deze woorden vooral uit om een manier aan te kondigen om de dood te
overwinnen, door de transfiguratie, de transformatie van ons lichaam door goddelijk licht
en de weg van het Wezen:
Het Woord was het ware licht dat, als het in de wereld komt, elke man verlicht.142
Jezus kondigt de mogelijkheid aan voor alle mensen om de hemelvaart te bereiken, zoals
hijzelf en Maria zijn Moeder.
Maar deze visie op de Transfiguratie en Hemelvaart werd niet als zodanig begrepen of
geassimileerd door de apostelen, noch door de discipelen, noch zeker door de heilige
Paulus, noch door de christelijke Kerk. We hebben het gemist.
En het uitstekende nieuws is dat we vandaag de dag, in de 21e eeuw, meer klaar zijn om
deze weg van Eenheid, transformatie, transfiguratie en Hemelvaart te begrijpen, te
assimileren en te beoefenen.

141
142

Johannes 4, 14.
Johannes 1, 9.
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CONCLUSIE:
Graag, stel ik deze nieuwe hypothese voor, van een meer hedendaagse interpretatie van
de boodschap van Jezus. Het is mijn bijdrage als theoloog, maar ook als mens in evolutie
en als hartstochtelijk gelovige, aan de actuele debatten en onderzoek. Ik beweer niet dat
ik "gelijk" heb. Ik hoop alleen maar dat ik het debat verder kan brengen.
En de Jezus die ik ontdek boeit me en betovert me. Hij helpt me krachtig om mezelf te
transformeren in de diepte. Ook al heb ik zelf moeite om deze transformatie van de dood,
en van mijn eigen dood, te assimileren en volledig te leven.
Ik hoop en wens dat dit nieuwe beeld van Jezus, de lezer ook zal fascineren.
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HOOFDSTUK 4 :
DE KRACHT VAN DE VROUWELIJKE SACRALITEIT
VERANDERT HET PAD VAN HET WEZEN
Het is onmogelijk om over het pad van het Wezen te spreken, zonder over de krachtige
vrouwelijke benadering van dit pad. Er wordt weinig over dit gesproken, maar gelukkig
neemt het besef met de dag toe van het belang en de kracht van het vrouwelijke heilige of
sacraliteit.
En dat is vandaag de dag mogelijk, want die sacraliteit wordt niet meer vervolgd of
afgeslacht zoals dat al enkele millennia het geval is. En zo kan het zich vandaag eindelijk
manifesteren.
Sommige vrouwen ontdekken vandaag, in verwondering, de enorme kracht van hun
vrouwelijke sacraliteit die sterk geworteld is in het leven, in het Wezen, in het Goddelijke
en in de Liefde.
Wat niet altijd het geval is met het heilige mannelijke, zullen we zien.
1. De terugkeer van het heilige vrouwelijke in de 21e eeuw...
Een recent boek143 geeft ons een ontroerende beschrijving van deze heilige vrouw die al
zo lang uit onze beschaving en onze "radarschermen" is geëvacueerd. De auteur144 legt uit
dat het vrouwelijke heilige (of sacraliteit) een levende en natuurlijke kennis van de relatie
van de ziel met God bezit.
"Het vrouwelijke heeft een levende kennis van de vrouwelijke aard van de relatie van
de ziel met God en van haar staat van ontvankelijkheid voor het goddelijke. In de
cellen en in de ziel van elke vrouw wacht deze eeuwenoude kennis om te ontwaken,
zodat het vrouwelijke heilige weer zijn bijdrage kan leveren, en onze wereld weer tot
leven kan komen met vreugde en liefde....

143
144

Llewellyn VAUGHAN-LEE: Return of the Feminine and the World Soul. The Golden Soufi Center, 2009 & 2013.
Citaten van pagina 49 tot 53. Eigen vertaling van het Engels.
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Het Vrouwelijke Heilige bevat in het centrum het mysterie van de schepping... Zonder
het vrouwelijke kan er niets nieuws geboren worden, niets kan ontstaan... Elke vrouw
draagt in haar spirituele centra het heilige licht van de schepping. Zonder dit licht
kon ze noch zwanger worden, noch leven geven: dat wil zeggen, ze kon het spirituele
licht van een ziel niet geven vanuit de essentie van haar eigen lichaam.
En mannen bezitten deze directe weg niet:
Mannen bezitten dit spirituele licht niet op dezelfde manier in zich. Ze worden
gedwongen om zichzelf te zuiveren en te transformeren om er toegang toe te krijgen.
De huidige terugkeer van het Vrouwelijke Sacraliteit is een krachtige hulp op het pad van
het Wezen in de 21e eeuw. En we gaan daar de thema’s terugvinden die we besproken
hebben, zoals dat van een eerste contact met het goddelijke, dan dat van de donkere nacht,
van de zuivering en versmelting van de menselijke wil met die van het Goddelijke, en
tenslotte de ervaring van de Eenheid die het gevoel geeft dat het Goddelijke in hen leeft.
En hier is er geen omweg door de mentaal. Ze gaan en zijn rechtsreeks in de Liefde.

2.

De Begijnen145

Voordat ik Hadewijch uit Antwerpen presenteer, moet ik de weinig bekende begijnen aan
het publiek voorstellen.
Oorspronkelijk waren het adellijke of burgerlijke vrouwen die een elite-opleiding kregen
die hen leerde schrijven en lezen, wat in die tijd, uitzonderlijk was. En vaak kenden ze
Latijn, en zo konden ze de Bijbel lezen die alleen in het Latijn bestond, en de theologische
verhandelingen die ook alleen in het Latijn waren. Soms kenden ze zelfs Grieks, en ze
spraken verschillende "vulgaire" talen zoals Vlaams (Nederlands), Frans, Duits. Zij
hadden dus een goede kennis van de Bijbel en van veel christelijke auteurs, waaronder de
kerkvaders en grote theologische denkers. En zo konden ze het geloof op een originele,
opwindende en meesterlijke manier uitleggen aan de mensen op straat. Want de "vulgum
pecus", de gewone mensen, konden meestal niet lezen of schrijven, en kenden duidelijk
geen Latijn. Zij hadden dus geen toegang tot de Bijbel en tot de bronnen van het
christendom.
En deze vrouwen ontdekken in zichzelf, maar ook in gemeenschap, een mystiek pad van
transformatie. Ze ontdekken in verwondering het pad van het Wezen, waar tot nu toe
niemand hen over had verteld. En omdat we ook in het tijdperk van de troubadours en de
herontdekking door het Westen van liefdesliedjes zitten, zijn ze geïnspireerd door deze
nieuwe poëtische dimensie van de relatie tussen man en vrouw. Ze voegen zo toe aan het
pad van het Wezen de dimensie van onvoorwaardelijke en concrete, zelfs fysieke Liefde.
We zullen dit zien met Hadewijch van Antwerpen.
En zo bouwen deze vrouwen, vaak rijk, Begijnhoven, waar ieder zijn eigen huisje heeft. En
de huizen zijn gegroepeerd in cirkels rond een kleine kerk. En ze kiezen de priester die
145

Zie ook Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Begijnen_en_begarden
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daar zal vieren. Het zal vaak een mystieke monnik zijn, en in ieder geval een priester die
openstaat voor de spirituele zoektocht naar het Wezen. En er waren er maar weinig.
200.000 begijnen in de 13e eeuw, in heel Noord-Europa...
En de kwaliteit van hun onderzoek en samenleven trekt veel nieuwe vrouwen aan. "In de
13e eeuw waren er in Noord-Europa zo'n 200.000 vrouwen die zich aan deze zeer originele
spirituele benadering hielden.146
Na enkele decennia krijgen hun intelligentie, hun geestelijke diepgang, maar ook de
kwaliteit van hun sociale actie (ziekenhuizen, sociale hulp, enz.) en hun prediking op
straat, steeds meer aandacht van de kerkelijke autoriteiten. Sommige bisschoppen zijn
enthousiast, zoals de bisschop van Luik in België.
Maar sommige andere bisschoppen beginnen de vrijheid van deze vrouwen te weigeren
te onderschrijven. Want zij onttrekken zich - heel elegant - aan het patriarchale gezag van
de Kerk. Zij zijn inderdaad seculier en leggen daarom geen "religieuze" geloften af. Ze zijn
vrijgezel, maar ze kunnen trouwen als ze dat willen. En bovendien zijn ze financieel
volkomen autonoom. Er is dus geen manier voor de bisschoppen en de geestelijken om
hen te controleren, om hen "in het gareel te laten vallen".
Twee pausen, twee tegenstrijdige reacties...
Dit protest van de bisschoppen gaat terug naar het Vaticaan. Maar tot hun grote
teleurstelling was Paus Gregorius IX verbaasd over dit protest en keurde hij juist goed dat
lekenvrouwen heiligheid zoeken. In 1223 vroeg hij officieel om de begijnen op gelijke voet
met de nonnen te beschermen147.
Helaas heeft dit niet lang geduurd. Een eeuw later, na het Concilie van Vienne, in Frankrijk
(1311- 1312), besloot Clement V de inquisitie te vragen de Begijnen te bezoeken148.
En de inquisitie ontketende toen een verschrikkelijke vervolging die de begijnen uit
Duitsland, Frankrijk en Spanje volledig uitroeide en de meeste van de begijnenhoven zelfs
van lokale kaarten waren gewist.
België was het enige toevluchtsoord voor de vervolging van de begijnen.
De enige plaats de Begijnen officieel gespaard bleven, was België149 . Daarom zijn er in
België nog steeds een aantal mooie Begijnhoven. Alle andere zijn, in bijna heel Europa met
de grond gelijk gemaakt en de begijnen zijn op de brandstapel verbrand of verstrooid.
Jacqueline KELEN: "Hadewijch d'Anvers ou la voie glorieuse" Albin Michel, 2011 p. 217.
De naam van de "Bulla" van Paus Gregorius IX is "Gloriam Virginalem" uit 1223.
148 Opgemerkt moet worden dat de Inquisitie, onder leiding van de Dominicanen, werd opgericht in 1231. En de
Dominicaanse Orde werd opgericht in 1216, slechts 15 jaar eerder. Er is een verontrustende synchroniciteit.
149 En op verzoek van de Belgische bisschoppen kondigde Paus Johannes XXII in 1318 de “Bulla” "Ratio Recta", die
Nederland en het bisdom Luik beschermde. En in 1319 gaf Johannes XXII een tweede "Bulla" (verklaring) uit ter
bescherming van de Brabantse begijnen tegen de inquisitie. Uiteindelijk werd heel het huidige België, Vlaanderen en
Wallonië, volledig officieel beschermd tegen de Inquisitie. Ook een belangrijk deel van Nederland.
146
147
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De begijnen zijn dragers van een zeer krachtige Vrouwelijke Sacraliteit (Heiligheid)...
Onze hypothese is dat het Vrouwelijke Heilige in de 13e eeuw krachtig uit de stilte is
herrezen, vooral via de begijnen. En dit sacrale leidt directer naar het goddelijke dan het
mannelijke sacrale dat dominant is binnen de religies. En aan het begin van de 21e eeuw
duikt dit vrouwelijke sacrale weer op. Dit is het thema van dit hoofdstuk.
3.

Hadewijch van Antwerpen: met vurigheid en passie

Met Hadewijch zijn we op de directe weg naar het Goddelijke dat ze "Liefde" noemt. De
vrouwelijke ziel gaat rechtstreeks naar het goddelijke door de Liefde, zonder enige
omweg door de mentaal. En dit pad omvat hun hart, ziel en lichaam, die in perfecte
symbiose zijn. De grote Begijn die we gaan presenteren: Hadewijch uit Antwerpen gaat
met hartstocht en passie de mystieke weg op. En ze gaat sneller en verder... dan de meeste
mannelijke mystici. Hadewijch lijkt zelfs de grote Meister Eckhart te hebben geïnspireerd,
die een beetje achter haar aanzat.
Ik heb voor Hadewijch van Antwerpen gekozen omdat zij naar mijn mening een van de
meest opvallende voorbeelden is van de kracht van het vrouwelijke heilige op het pad van
het Wezen.
Geboren rond 1195 in Antwerpen en gestorven in Nijvel, ten zuiden van Brussel, in 1260,
zou ze een belangrijk begijnhof bij Nijvel hebben geleid. We weten ook dat ze van
bourgeoisie of zelfs van adellijke afkomst was, en dat ze Nederlands, Frans, Latijn en
misschien Grieks kende. Ze had veel gelezen, en sporen van haar eruditie zijn te vinden
zijn in haar geschriften. Ze was 800 jaar geleden een van de beste voorbeelden van een
vrouw die geen enkele man (man, priester, biechtvader, bisschop, paus) kon beheersen,
zodat ze haar intuïtie tot het einde toe kon volgen en haar weg naar het goddelijke, dat ze
bij voorkeur "Liefde" of "Mijn Geliefde" noemde, kon leven.
En ze toont en demonstreert door haar ijver en passie, de verbazingwekkende kracht van
haar weg naar het Wezen, die blijkbaar vele grote mystici uit de Middeleeuwen heeft
beïnvloed. En haar leven is een demonstratie van wat Vaughan-Lee zegt, een beetje
hogerop:
De vrouw heeft een levende kennis van de vrouwelijke aard van de relatie van de ziel
met God, en haar staat van ontvankelijkheid voor het goddelijke. In de cellen en in de
ziel van elke vrouw, wacht deze oude kennis om te ontwaken.
En het is volkomen waar. De relatie van de ziel tot het Wezen, tot het Goddelijke, is
ontvankelijker, meer yin, meer vrouwelijk. En dus hebben vrouwen een duidelijk
voordeel ten opzichte van mannen op deze weg van het Wezen. Vooral omdat VaughanLee opmerkt dat de mensen niet zo'n directe toegang hebben tot het Goddelijke en tot het
Wezen:
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De mannen hebben niet op dezelfde manier dit spirituele licht in zich. Ze worden
gedwongen om zichzelf te zuiveren en te transformeren om er toegang toe te krijgen.
Het patriarchaat voelde zich diep bedreigd in zijn "temporele kracht"...
Het is ook in deze diepte van het onderbewustzijn dat we kunnen begrijpen waarom
bepaalde dominante stromingen in de katholieke kerk het vrouwelijke heilige zo hebben
vervolgd, met name de begijnen. Zij hebben intuïtief ervaren dat de vrouwelijke
geestelijke weg van de begijnen duidelijk krachtiger was dan de door de Kerk
voorgestelde weg. Hun weg was sneller, eenvoudiger en doeltreffender.
Het was een onaanvaardbare concurrentie op het gebied van de "wereldlijke macht",
omdat het hart van de patriarchale macht in twijfel werd getrokken. De vervolging stond
in verhouding tot de diepte van de (onbewuste) angst van de patriarchale geestelijken.
Vreselijk.
Hadewijch gaat direct naar de Wezen door Liefde
Ik zal nu enkele teksten van Hadewijch voorstellen.
Allereerst een kerntekst die de algemene benadering van het goddelijke door Hadewijch
beschrijft:
In de mannelijke vorm, zachtmoedig en mooi in de rijke pracht van zijn gezicht, kwam
hij naar mij toe, zo nederig, als een minnaar die alles aan de ander.... onderwerpt. Toen
hij naar mij toe kwam, nam hij me in zijn armen en hield me dicht bij hem. En al mijn
ledematen voelden de zijne in de volheid van mijn hartenwens, volgens mijn eigen
menselijkheid. (Visies) 150
Hoe ze de Unie ziet:
De uiterlijke vereniging was evidentie, smaak en gevoel, zoals wanneer men het
Sacrament van buitenaf ontvangt en het proeft door het zicht en de zintuigen, zodat
de Geliefde de Geliefde in volmaakte volheid van zicht en gehoor ontvangt en ze in
elkaar verloren gaan.
Toen bleef ik beschadigd in mijn geliefde en verloor ik mezelf in hem zonder
voorbehoud, zodat er niets van mezelf overbleef. Toen was ik veranderd en verrukt in
geest, en ik had een openbaring van vele uren." (7e Visie) 151
Hier zien we hoe concreet de aanpak is. Het gaat uit van de sacramenten, van de
concretisering van het leven, van de zintuigen van het zien en horen. Maar het leidt tot het
totale verlies van het ego: ik verloor mezelf in Hem zonder voorbehoud, zodat er niets van
150
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Jacqueline KELEN: "Hadewijch d'Anvers ou la voie glorieuse" Albin Michel, 2011 p. 67.
KELEN, Ibidem, p. 99.
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mezelf overbleef. Het gaat sneller dan het boeddhisme en het officiële christendom. Zij is
voorbij het ego: van mijzelf bleef niets over. En hop! Daar is ze. Ze heeft extase en mystieke
Verlichting bereikt. Verbazingwekkend.
Mijn hart, slagaders en ledematen trilden en beefden van verlangen. En zoals zo vaak
voelde ik in mezelf, in een vreselijke storm, dat als ik niet helemaal gegeven aan mijn
geliefde was, als hij me niet eindelijk met zichzelf zou vullen, deze kwelling me gek zou
maken en deze woede me zou doen sterven.152
Maar Hadewijch leeft ook de transcendentie...
Maar Hadewijch zal ook ervaren dat God niet alleen volledig immanent en concreet is. Hij
is ook volledig transcendent. Plotseling verandert de liefde in een kale woestijn. En
Jacqueline Kelen merkt het op:
"Zo zwaait elke mystieke ziel van de gunsten die door de Liefde worden verleend naar
verlating en afwijzing. De wonderen die worden genuttigd, worden plotseling
verbrijzeld, alsof ze onder de schittering van de donder liggen, en het is de "dorre
woestijn", de troosteloosheid en de "grote rouw om het feit dat men geboren is".
Liefde is wreed, herhaalt Hadewijch, het doet je duur betalen voor de zoetheid dat het
oplevert. Het lijkt er zelfs op dat "hoe meer hij liefheeft, hoe meer hij belast". 153
En deze transcendentie van het Wezen, van de Geliefde, zal concreet worden beleefd door
middel van "twee soorten van gebrek". Hier is hoe J. Kelen het ons uitlegt: 154
-Het eerste gebrek verwijst naar de menselijke armoede tegenover de goddelijke
weelde en nodigt ons uit tot nederigheid: "God staat op de top van de bloei en we
staan in de afgrond van ons gebrek"... De nobele ziel die zich bewust is van dit
gebrek, redt het door het verlangen.
-Het tweede gebrek is veel pijnlijker omdat de ziel het voelt terwijl ze denkt dat zij
vervuld is. Of het is om te worden beroofd van het genot van de liefde na te hebben
genoten, en om terug te vallen in de engheid en het verdriet van de sterfelijke
toestand. Of het is om met vrees de onmetelijke aard van God te voelen, ook al
denkt de ziel dat ze van Hem geniet in de liefde. Er is geen remedie voor dit
(tweede) gebrek, maar alleen een "verslindende en voor altijd onbevredigde
nostalgie"....: Liefde kan ervaren maar ook overvullen, in dezelfde omhelzing.
En J. Kelen geeft commentaar:
Het werk van de begijn is gevuld met haar kreten van nood en woede, haar klachten
over het overleven van de hemelse extases en het terugvallen in ballingschap, maar
ze houdt ook de kusjes, strelingen en onuitsprekelijke verbintenissen bij die in
KELEN, Ibidem, p. 102.
KELEN, Ibidem p. 103.
154 KELEN, Ibidem p. 104. We nemen een deel van de uitstekende tekst van J. Kelen over, zonder cursivering...
152
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deze wereld al haar geluk waren. Deze ervaring die maar weinig mensen kennen,
beschrijft ze niet alleen als een verlichting van het hart, maar als een vleselijke
passie met precieze woorden".155
En hier is nog een citaat van Hadewijch:
Geliefden verstoppen zich niet voor elkaar, maar ze delen veel, net als de intieme
ervaring die ze samen hebben: ze genieten van elkaar, ze eten en drinken elkaar, en ze
nemen elkaar volledig in zich op.156
Hadewijch ervaart concreet de centrale ervaring van de Eenheid van het Wezen: Ik ben God.
En deze absorptie leidt ons rechtstreeks naar de centrale ervaring van het Wezen die
Hadewijch zal ervaren. Ze zal zichzelf voelen als God in het hart van de relatie van Liefde
met "De Geliefde". Ze zal op een concrete en zinnelijke, maar tegelijkertijd zeer diepe en
mystieke manier het feit ervaren dat ze God wordt. Alleen zij volgt haar weg van de liefde
die haar enorm doet lijden. En tegelijkertijd ontdekt ze het pad naar het Wezen in haar
eentje:
In het genot van de liefde, worden we God Almachtig en rechtvaardig.
God worden met God.
Het is in de diepte van Zijn Wijsheid dat je zult leren wat Hij is en wat een heerlijke
zoetheid het is voor geliefden om in elkaar te wonen. Elk van hen leeft zodanig in de
andere dat geen van beide te onderscheiden is. Maar ze genieten van elkaar in
volledige wederkerigheid, van mond tot mond, van hart tot hart, van lichaam tot
lichaam, van ziel tot ziel. Een en dezelfde goddelijke natuur loopt door en door hen
beiden. En dit is hoe ze moeten blijven.157
Voor zover ik weet is Hadewijch de meest gedurfde, de meest geavanceerde, maar
tegelijkertijd de meest concrete en meest menselijke geestelijke mysticus binnen de
christelijke traditie. Ze is waarschijnlijk ook een van degenen die, binnen het christendom,
dichter bij de ervaring van de Eenheid met het Goddelijke is gekomen. Zij is, en blijft bij
mijn weten, het meest gedurfde prototype van de vrouwelijke benadering van het
Goddelijke, in het Westen. En gelukkig werd ze in België beschermd, want het
verkondigen van de Weg van het Wezen was een dodelijk gevaar. Marguerite Porete, een
andere onbeschermde begijn, werd in 1302 door de inquisitie in Parijs verbrand omdat
ze dezelfde weg had ontdekt en gepubliceerd158.
Door vrouwen van deze kwaliteit begrijpen we hoe de vrouwen van onze 21e eeuw de
mensheid echt kunnen helpen om deze nieuwe interioriteit of spiritualiteit, die onze
nieuwe beschaving zo hard nodig heeft, te herontdekken.
KELEN, Ibidem p. 104.
KELEN, Ibidem p. 105.
157 KELEN, Ibidem pp. 106-107.
158 Marguerite PORETE: "Le miroir des âmes simples et anéanties (De spiegel van de eenvoudige en vernietigde zielen)
1984 Albin Michel, Paris.
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4.

Hadewijchs invloed op Meester Eckhart

J. Kelen legt uit dat Meester Eckhart een groot theoloog was, maar dat hij ook een mysticus
was met een eigen aanpak, die hem in staat stelde om zonder angst of complexen naar het
begin te luisteren en met hen in dialoog te treden. 159
Hij zou enkele begijnen hebben ontmoet, vooral in Keulen waar er meer dan duizend
waren. En hij las "Het Stromende Licht van de Godheid" van Mechthilde van Maagdenburg,
de "Spiegel van Eenvoudige en Vernietigde Zielen" van Marguerite Porete, en ook de
geschriften van Hadewijch.
En volgens Kelen heeft Eckhart veel van de Begijnen mystiek in zijn prediking verwerkt.
Vandaar zijn problemen met de inquisitie.160
En ze legt uit dat Master Eckhart onderscheid maakt tussen...
 de meer vrouwelijke mystieke benadering die een huwelijksmystiek is, naar het
model van het "Hooglied" van de Bijbel. Deze benadering is een zoektocht naar een
liefdevolle vereniging met Christus die "de Geliefde" of de "Goddelijke Liefhebber"
wordt genoemd.
 Maar hij begrijpt ook dat het voor hem, een man, moeilijk is om persoonlijk in te
gaan op deze "nuptiale" benadering van Christus. Hij smeedt dus een andere
benadering die hij de meer "speculatieve" benadering noemt (het oproepen van de
spiegel = speculum) en die gericht is op het bereiken van de Essentie en de Ene.
We zijn heel dicht bij het pad van het Wezen.
Inderdaad, mevrouw Kelen merkt op dat deze meer mannelijke benadering "leidt tot de
vergoddelijking van de mens door de opperste identificatie: de mens verloord zich, zinkt
in God, wordt vernietigd in de Ene. Het klimaat van de huwelijksmystiek is een brandende
liefde, en de mystiek van de essentie is een evenzo verslindende eenzaamheid."161
Maar het grote verschil is dat vrouwen beide paden tegelijk kunnen bewandelen, terwijl
het voor een man moeilijker is om te zeggen dat hij waanzinnig verliefd is op Jezus of
Christus.
5.

Rûmi: de Iraanse theoloog die de weg van het Zijn door de Liefde ontdekt...

Onmogelijk om dit hoofdstuk af te sluiten zonder Rûmi te citeren162, (Jalal Al-Din Rûmi).
Deze zeer briljante moslimtheoloog leefde ongeveer in dezelfde tijd als Hadewijch van
Antwerpen. Hij is geboren op 30 september 1207 en overleden op 17 december 1273.
Jacqueline KELEN: "Hadewijch d'Anvers ou la voie glorieuse" Albin Michel, 2011 p. 214.
Deze aanvallen werden door andere Dominicanen, leden van dezelfde orde, waarschijnlijk (een beetje) jaloers op
de successen van de meester.
161 Jacqueline KELEN: "Hadewijch d'Anvers ou la voie glorieuse" Albin Michel, 2011 p. 215.
162 Je kunt zijn gedichten vrij gemakkelijk in het Frans vinden. Zie bijvoorbeeld: DJALAL OD-DIN RUMI, Le Mesnevi, éd.
Albin Michel " Spiritualité vivante ".
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Rûmi is echt een van de grote mystici van de mensheid. En op een geheel nieuwe manier
zal hij het pad van de Liefde nemen om het pad van het Wezen te realiseren. Hij staat
dichter bij Hadewijch dan Meester Eckhart zelf.
Zijn gedachte, innerlijk bezield door de liefde, voedt de wereld van het soefisme van
binnenuit al zeven eeuwen163.
Hier is zijn "Ode aan de Liefde", die een proces samenvat dat veel gemeen heeft met de
aanpak van Hadewijch.
Ode aan de Liefde
"Liefde brengt vreugde aan wezens
Hij is de bron van oneindig geluk
Want het is niet onze moeder die ons het leven geeft,
Maar het is Liefde.
Lof en genade voor deze ware moeder!
Vanaf de eerste paragraaf spreekt hij over de vreugde, het oneindige geluk van dit pad. Net
als Hadewijch noemt hij de goddelijke "Liefde" met een hoofdletter. En dit goddelijke is
ook vrouwelijk. Liefde is de ware moeder.
De weg van de Liefde is een mysterie,
In haar is er geen ruzie,
Geen andere kwaliteiten dan diepte.
Voor de minnaar is het niet toegestaan om te praten...
Want het gaat om het niet-bestaan, niet om het bestaan.
Als hij spreekt over het niet-bestaan is dat omdat hij in de extase van de goddelijke liefde
de eenheid ervaart van de samensmelting van de identificatie met het goddelijke, en het
verlies van het zelf in het goddelijke, net als Hadewijch. En we hebben gezien dat Jezus
zegt: "De Vader en ik zijn één".
Ik bezit een Liefde reiniger dan helder water.
Zo'n liefde is wettig voedsel voor iedereen.
Terwijl de liefde van anderen altijd verandert,
Liefde voor mijn Geliefde is van alle eeuwigheid.

Rûmi is de zoon van een beroemde Soefi. Hij studeerde rechten en filosofie en volgde zijn vader op aan de universiteit
van Konia in Turkije, waar hij een beroemd theoloog werd, die verhandelingen over theologie schreef. Plotseling, op
36-jarige leeftijd, ontmoet hij SHAMS of Tabriz. En het is een enorme schok, want een van de eerste dingen die Shams
doet is de theologiehandschriften van Rûmi in het water zetten, wat ze voor altijd vernietigt. Maar in plaats van boos te
worden, voelt Rûmi zijn hart openen en ontdekt hij door zijn liefde voor Shams, de goddelijke liefde in hem, ver buiten
de theologie om. Het verhaal van Rûmi spreekt me erg aan, de lezer zal het begrijpen.
163
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"Wettig voor iedereen." Ja, deze weg van Wezen in de vorm van bekering tot de goddelijke
liefde is mogelijk voor iedereen en voor allen. Dit is een van de belangrijke kenmerken
van deze weg. Helemaal niet voorbehouden aan asceten. Het is genoeg om je hart te
openen voor het Goddelijke Liefde.
Conclusie: Er zijn twee wegen van Zijn
Men zou kunnen concluderen dat de weg van het Zijn in feite gedupliceerd is. Dankzij
Jacqueline Kelen kunnen we de twee paden duidelijker onderscheiden.
Er is de vrouwelijke weg van de bruidsmystiek die krachtig en direct is. Dit pad is helaas
door de geschiedenis heen geblokkeerd en vervolgd, waarschijnlijk vanwege de
uitzonderlijke kracht ervan. En het is moeilijker voor mannen, want voor een man is het
niet gemakkelijk om te zeggen en te leven als een "minnaar" van Jezus. Rûmi de Grote
Iraanse Soefi is een zeer briljante uitzondering. Hij betoverde de mensheid met zijn
mystieke gedichten over de Goddelijke Liefde.
Dan is er het meer klassiek pad naar het Wezen die naar de Eenheid en het verlies van het
Zelf in de Godheid voert. Dit tweede pad wordt door veel mannelijke denkers aan ons
overgeleverd. En Meester Eckhart is ongetwijfeld een van de leiders van dit pad in het
Westen.
En deze tweede weg wordt ook bewandeld door vrouwen die de keuze hebben tussen de
twee wegen, wat voor de meeste mannen niet veel het geval is.
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HOOFDSTUK 5 :
TEILHARD DE CHARDIN, DE VISIONAIRE DICHTER
De weg van het Zijn als een levenstransformerende poëtische ervaring
Teilhard in "De Goddelijke Omgeving" (Le milieu Divin) legt ons uit dat de mens plotseling
gevoelig wordt voor de aanwezigheid van het Wezen, van de Goddelijke verspreiding
overal. Wanneer en hoe? Dit blijft een mysterie:
Een briesje waait door de nacht. Wanneer is ze opgestaan? Waar komt ze vandaan?
Waar gaat ze heen? Niemand weet het. Niemand kan Gods geest, Gods blik, Gods licht
aan je opdringen.
Op een dag wordt de mens zich ervan bewust dat hij gevoelig is geworden voor een
bepaalde perceptie van het Goddelijke dat overal verspreid is. Ondervraag hem.
Wanneer is deze toestand voor hem begonnen? Hij kan het niet zeggen. Het enige wat
hij weet is dat er een nieuwe geest door zijn leven is gekomen.164
En dan is hier deze prachtige beschrijving van het pad van het Wezen, misschien wel de
mooiste in dit boek:
Het begon met een eigenaardige, enkelvoudige resonantie die elke harmonie
opblaastte, - door een diffuse straling die elke schoonheid met een halo omgaf...
Sensaties, gevoelens, gedachten, alle elementen van het psychologische leven werden
achter elkaar genomen. Elke dag werden ze meer gebalsemd, kleurrijker, zieliger,
door een ondefinieerbaar Ding, - altijd hetzelfde Ding. Toen begon de Nota, het
Parfum, de Lichtgolven duidelijker te worden. En toen begon ik, tegen alle conventie
en waarschijnlijkheid in, te voelen wat er onuitsprekelijk gemeengoed was tussen al
deze dingen. De Eenheid heeft zichzelf aan mij gecommuniceerd en mij de gave
gegeven om het te grijpen. Ik had echt een nieuw gevoel gekregen - een gevoel van
een nieuwe kwaliteit of dimensie. Nog diepgaander: een transformatie heeft voor mij
plaatsgevonden in de perceptie van het Wezen. Het wezen was nu op de een of andere
manier tastbaar, smakelijk geworden. Dominerend al zijn vormen, het Wezen zelf
begon me aan te trekken en me te bedwelmen.
Het Goddelijke milieu wordt voor ons ontdekt als een verandering van het diepe
wezen van de dingen. 165
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TEILHARD de CHARDIN Pierre: Le Milieu Divin, Point Sagesses, Gallimard, Paris, 1957, p. 146.
TEILHARD, Le milieu Divin, p. 147.
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De weg naar het Wezen voorbij de religies
En Teilhard merkt verder op dat deze ervaring profaan is in de zin dat het voorbij de
religie is, want het kan het werk zijn in een atheïst of in een gelovige:
"Dit is wat elke man zou kunnen zeggen, min of meer expliciet, die een beetje verder
is gegaan in zijn vermogen om zichzelf te voelen en te analyseren. En deze man kan
naar buiten toe een heiden zijn. En als hij toevallig een christen is, zal hij bekennen
dat deze innerlijke omkering zich in het profane, "natuurlijke" deel van zijn ziel lijkt
te hebben voltrokken. "166
De spirituele vruchtbaarheid van de vrouw en de goddelijke seksualiteit.
Op het gebied van de vrouw-man relatie schreef Teilhard ook verrassend actuele en
profetische woorden. Hij kondigt met 70 jaar voorsprong de geestelijke vruchtbaarheid
van de vrouw van de 21e eeuw aan:
"Hoe fundamenteel het ook is, het moederschap van een vrouw is bijna niets
vergeleken met haar geestelijke vruchtbaarheid. De Vrouw bloeit, sensibiliseert,
onthult aan zichzelf degene die van haar houdt.
In feite lijkt het erop dat de huidige "vrijheid" van de moraal zijn ware oorzaak heeft
in de zoektocht naar een vorm van vereniging die rijker en meer vergeestelijkend is
dan die welke zich beperkt tot de horizon van een wieg. In werkelijkheid, in de huidige
staat van de wereld, is de man nog niet volledig aan zichzelf geopenbaard door de
vrouw, en ook niet andersom.
En onder de pen van deze dichter, in 1930, is deze bevrijdende visie op seksualiteit als
een goddelijke ontmoeting werkelijk profetisch:
Door de fysieke liefde worden de krachten van de mens prachtig ontketend. Datgene
wat altijd in onze ziel zou hebben geslapen, ontwaakt en springt vooruit... Het
moment van totaal geven zou dan samenvallen met de goddelijke ontmoeting."167
Ik sluit dit hoofdstuk af met een laatste verbazingwekkend citaat over bewuste
seksualiteit, die hij zelf niet heeft ervaren, maar waarop hij anticipeert, als de "sublimatie
van de geestelijk-sensuele liefde"....
TEILHARD, Le milieu Divin, p. 147.
Geciteerd in het boek "Au coeur du Tantra, le culte de la féminité" 2017, p. 192-193 van André VAN LYSEBETH, maar
de auteur vond het niet nuttig om de bron ervan in het werk van Teilhard te specificeren. Ik heb de bron van dit citaat
niet kunnen vinden in Teilhard's werk. Vergelijkbare, maar minder expliciete, mooie teksten zijn te vinden in de
Clausula: le féminin ou l'unification in "Oeuvres de Teilhard de Chardin, N° 13, Le coeur de la matière.
Seuil-uitgave, 1976, p. 71.
166
167

75

"Als de mens deze energiebron, die de sublimatie van spirituele en zintuiglijke liefde
is, terughaalt, zal het zijn alsof hij voor de tweede keer in de geschiedenis van de
wereld het vuur ontdekt.168
Ja, onze beschaving van de 21e eeuw herontdekt misschien het vuur van de inwijding door
middel van "bewuste" en heilige seksualiteit. En de herwaardering van ons lichaam als
een tempel van het goddelijke.

Deze tekst van Teilhard is de epigraaf van hoofdstuk 5 in het boek van Paule SALOMON: La Brûlante lumière de
l'amour, Albin Michel, Paris, 1997.
168
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HOOFDSTUK 6:
LA MERE & SRI AUROBINDO AANKONDIGEN
EEN PAD NAAR HET WEZEN IN DE 20° EEUW:
Wij willen de aandacht vestigen op twee uitzonderlijke getuigen die het aangedurfd
hebben om in India een weg naar het Wezen voorbij de religies aan te kondigen. En dit, in
het midden van de 20e eeuw, al 70 jaar geleden. En ze legden uit waarom en hoe de
verandering in het bewustzijnsniveau van onze Mensheid al was begonnen. Het gaat over
De Moeder (Mirra Alfassa, geboren in Frankrijk) die in diepe spirituele gemeenschap met
Sri Aurobindo in Pondicherry, India, heeft samengewerkt.
Laten we beginnen met een citaat van de moeder dat hun gedachten goed samenvat:
"Het is de goddelijke aanwezigheid die waarde geeft aan het leven. Deze aanwezigheid is de
bron van alle vrede, alle vreugde, alle veiligheid. Vind deze aanwezigheid in jezelf en je
problemen zullen verdwijnen." 169

Integrale yoga buiten de religies
De grote intuïtie van Sri Aurobindo en De Moeder is om een nieuwe weg van spirituele
transformatie aan te kondigen die verder gaat dan de Religies170.
"Auroville is voor hen die een in wezen goddelijk leven willen leiden, maar die afstand
doen van alle religies, of het nu gaat om oude, moderne of toekomstige. De kennis van
de waarheid kan alleen maar ervaringsgericht zijn. Niemand mag over het
Goddelijke spreken, tenzij hij ervaring heeft met het Goddelijke. Ken het Goddelijke,
dan kun je over het Goddelijke praten."171
Aurobindo en de Moeder waren de eersten die deze weg in de 20e eeuw aankondigden.
Aurobindo en de Moeder waren de eersten in Azië die in de 20e eeuw aankondigden dat
de mensheid klaar was om een nieuwe spirituele weg te ontdekken die verder gaat dan
Paroles de Mère II, Publications Ashram Sri Aurobindo, Pondichéry, Inde, p.16.
De Moeder zei altijd: "Hou je godsdienst als je wilt, maar kom met ons mee naar voren ".
171 De Moeder 2 mei 1970, op www.auroville-france.org
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de religies. Ze noemden dit pad "Integrale Yoga". Deze integrale yoga is niet gericht op het
bereiken van zeer hoge bewustzijnstoestanden om de rest van ons leven in contemplatie
te blijven. Nee, het spirituele pad van integrale yoga gaat niet over het ontsnappen aan de
wereld. Dit is de diepe betekenis van het woord "integraal". Het bestaat integendeel uit
het persoonlijk transformeren van zichzelf en het ontdekken van het Wezen, het
goddelijke in zichzelf, om effectief mee te werken aan de transformatie van onze Mensheid
en van onze beschaving die in mutatie is, naar een hoger niveau van bewustzijn.
Dit doet me denken aan de visie van Socrates en Plato.
Een nieuwe positieve visie op de toekomst van de mensheid
Er is dus ook een positieve en opwindende visie op een toekomst van de mensheid, meer
liefdevol, ondersteunend en spiritueel, in de constructie waarvan we worden uitgenodigd
om deel te nemen. En dit toekomstbeeld wordt voor altijd bevestigd door de afdaling van
het Supramentale dat de Moeder in 1956 in een visioen in de nacht zag.
De afdaling van het Supramentale, Eenheidsbewustzijn.
Ze had het visioen dat er al in de 20e eeuw een zeer krachtige goddelijke kracht op de
mensheid is neergedaald en dat deze de transformatie van miljoenen mensen helpt
versnellen. Ze noemen deze kracht de "Supramentaal". En Aurobindo wijst erop dat het
Supramentale Bewustzijn een Eenheidsbewustzijn is.
We vinden hier hetzelfde kenmerk van de initiatieweg naar het Wezen en de Eenheid.
En, zoals Sri Aurobindo zei, deze afdaling van het Supramentaal is een radicale
transformatie van de mensheid. "Als de mensheid wil overleven, is een radicale
transformatie van de menselijke natuur, noodzakelijk."172
Het gaat door.
De verandering van de cellen is nodig om een nieuw bewustzijn op te nemen...
De belangrijke vernieuwing die Moeder en Aurobindo in de 20e eeuw hebben gebracht, is
het belang van het lichaam en de cellen in het proces van spirituele transformatie van de
mensheid. Hierin sluit ze zich aan bij het duizendjarige inwijdingspad dat we in dit boek
hebben proberen te beschrijven.
Zo beschrijft Georges Van Vrekhem (+), een van Moeders belangrijkste biografen, hun
totaalproject. Het gaat om het transformeren van materie zodat deze in staat is een hoger
bewustzijn, een hoger energieniveau te integreren:

Sri Aurobindo: L’évolution future de l’humanité. La vie divine sur Terre. Extraits des oeuvres de Sri Aurobindo choisis
par Philippe Barbier de Saint)Hilaire. (De toekomstige evolutie van de mensheid: het goddelijke leven op aarde.
Fragmenten uit de werken van Sri Aurobindo, gekozen door Philippe Barbier de Saint-Hilaire". Edities Ashram de
Pondichéry. p. 56.
172
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"Dit is de eerste, zo niet een van de eerste keren, dat de Moeder probeert iets te
formuleren dat een van de belangrijkste oriëntaties van haar toekomstige
inspanning zal worden: de verandering van de materie door de verandering van het
bewustzijn, of de verandering van de materie die nodig is om een nieuw bewustzijn
te integreren.... Wil een nieuwe, hogere graad van manifestatie op aarde incarneren,
dan moet de aardse materie opnieuw evolueren om te dienen als middel, als
ondersteuning van de incarnatie, als lichaam voor het bewustzijn van die nieuwe,
hogere graad. "173
Dit is de betekenis van al het werk aan het lichaam en aan de cellen, dat Sri Aurobindo en
de Moeder zelf al jaren doen. Het was om het lichaam aan te passen aan het nieuwe niveau
van het Supramentale bewustzijn, dat een nieuw niveau van bewustzijn van de mensheid
mogelijk maakt en genereert.
Cel Yoga transformeert de dood
En op het moment dat een persoon deze zeer krachtige Supramentale goddelijke energie
in zich integreert en accepteert, zal hij gemakkelijker de weg naar het goddelijke of het
Wezen in zichzelf ontdekken. En deze ontdekking zal zijn visie op het leven maar ook op
de dood transformeren, want het geestelijke werk zal bestaan uit het transformeren en
revitaliseren van alle cellen van zijn lichaam door ze te verlichten. De Moeder spreekt
vaak over de "Yoga van de Cellen". Hier is een mooi citaat van Aurobindo over dit
onderwerp:
In de cellen van ons lichaam zit een verborgen kracht die het onzichtbare ziet en zich
voorbereidt op de eeuwigheid.174
En de grote intuïtie van de Moeder en Aurobindo is dat de mensheid te veel is beïnvloed
geweest door de mentaal en te weinig door de cellen van ons lichaam. En helaas hebben de
meeste spiritualiteiten op hun beurt, het lichaam aan de kant verworpen.
De grote ontdekking die de mensheid op het punt staat te doen is dat het op het niveau
van de cellen van ons lichaam is, dat de spirituele transformatie, de verandering in het
niveau van het bewustzijn zal plaatsvinden:
"Ik heb dit geheim.... gezien, in het dagelijks leven, in het fysieke leven, dat juist alle
spiritualiteiten verwerpen: een soort precisie, nauwkeurigheid tot op het atoom
toe.175
En ze gaat verder met te zeggen:

Georges VAN VREKHEM: La Mère, une biographie p. 426.
Georges VAN VREKHEM: La Mère, une biographie p. 355.
175 SATPREM: "Le mental des cellules" R. Laffont, 1981, p. 29.
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Het is niet de "illusie van de wereld" zoals gepredikt door de mystici, het is de illusie
van onze fysieke perceptie van de wereld en de leugen die daaruit voortkomt: ziekte
en dood. Als de cellulaire waarneming verandert, veranderen ziekte en dood, en
verdwijnen ze in iets anders.176
En ze past deze "yoga van de cellen" al jaren toe voor zichzelf en bereidt zich voor op een
andere manier door de dood te gaan. Aan het eind van haar leven was ze klaar en zou ze
de mensen om haar heen meermaals gevraagd hebben om haar drie weken met rust te
laten, zelfs als ze dood leek, om haar lichaam langzaam te laten transformeren177.
Moeders plan was waarschijnlijk om Auroville toe te dienen als Opgestegen Meesteres.
Dit zou een heel ander en spannend scenario zijn geweest om in te leven.
Helaas geloofden haar Indiase artsen het niet, ondanks zijn herhaalde waarschuwingen.
En verklaarden haar dood op de ochtend van 17 november 1973. Ze werd twee dagen
later begraven178, in het gewelf van de Ashram, naast Sri Aurobindo.
Een lang stil werk in dienst van de transformatie van de mensheid.
Als men zorgvuldig de agenda van Moeder leest, beseft men dat zij en Sri Aurobindo
tientallen jarenlang discreet hebben gewerkt en geworsteld, vooral 's nachts, om hun
schimmige zone en vooral die van de Mensheid te zuiveren. Ze hebben geprobeerd alle
obstakels weg te nemen die de verandering in het bewustzijn van de mensheid
verhinderden. Zij hebben discreet gewerkt aan het bevorderen en versnellen van de
acceptatie van het Transformerende Supramentaal door de mensheid.
Een buitengewone samenwerking, zelfs na de dood
Net na de dood van Sri Aurobindo stond de Moeder bij zijn lichaam om al het innerlijke
werk van Sri Aurobindo in zijn lichaam te ontvangen om het bovenzinnelijke voort te
brengen:
Hij had veel Supramentale Kracht in zijn lichaam verzameld, en zodra hij vertrok ... lag
hij neer, ik stond naast hem, en op een heel concrete manier - maar concreet om het zo
sterk te voelen dat je dacht dat je het kon zien - al die Supramentale Kracht die in hem
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SATPREM, Ibidem, p. 19.
SATPREM: Ibidem, p. 177: "Door de noodzaak van transformatie is het mogelijk dat dit lichaam in een staat van trance
komt die een katalytisch uiterlijk heeft. Bovenal, geen dokters! Haast je ook niet om mijn dood aan te kondigen en de
regering het recht te geven om in te grijpen... Dit kan dagen, misschien weken, en misschien zelfs langer duren, en u zult
geduldig moeten wachten tot ik uit deze toestand ben gekomen nadat het werk van de transformatie is voltooid. "
178 SATPREM, Ibidem, pp. 178-179. De moeder had drie (voorgevoelens?) dromen waar ze levend begraven werd: "Het
was verschrikkelijk. En het was niet omdat ik levend begraven werd: het was omdat mijn lichaam met vol bewustzijn was.
Het was "dood" volgens de mensen omdat het hart niet meer klopte - en het was vol bewustzijn. Het was een vreselijke
ervaring... Ik gaf alle tekenen van de dood, dat wil zeggen, het hart werkte niet meer, niets werkte - en ik was in volle
bewustzijn.
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zat, ging over van zijn lichaam in het mijne. En ik kon de wrijving van de doorgang
voelen. Het was buitengewoon. Het was een buitengewone ervaring.179
Ja, de diepgang van de samenwerking tussen deze twee personen is werkelijk
buitengewoon. Wat een solidariteit, zelfs na de dood.
En dit fenomeen van "overdracht van de Supramentale Lichtkracht" van het ene naar het
andere lichaam is ook een fenomeen dat als uitzonderlijk, maar mogelijk, moet worden
herinnerd.
Waarom passen we het niet toe op onszelf?
Deze overdracht tussen Aurobindo en de Moeder is belangrijk. Want ik ben er meer en
meer van overtuigd dat we Jezus ook zouden kunnen vragen om ons al zijn
inwijdingswerk van de transfiguratie door te geven. En ik geloof dat Jezus ons niet beter
vraagt om al het buitengewone inwijdingswerk dat hij tijdens zijn leven, en tot aan zijn
Hemelvaart, heeft opgebouwd, aan ons over te brengen.
Ik denk dat we op deze manier snel vooruitgang kunnen boeken op onze weg naar
transfiguratie. Maar geloven we er genoeg in om het met al onze innerlijke kracht te
vragen? Ik ga die kant op.
De moeder: een bliksembad
Satprem is de Fransman die meer dan twintig jaar lang de beschouwingen van de Moeder
op cassette heeft opgenomen en deze heeft getranscribeerd in de verschillende delen van
"Moeder's Agenda"180. Hier is zijn getuigenis over de energie van de moeder:
"Toch wisten we zelf, omdat we het elke keer als we de Moeder ontmoetten (en zelfs
van een afstand) in ons lichaam hadden ervaren, hoe dicht bij haar zijn was als het
binnengaan in een soort bliksembad, een stortvloed van compacte kracht zo dicht dat
ons hele lichaam leek te versmelten. We zaten er in gevangen, in elke cel, alsof er
ineens millennia van nacht en pijn begon te schreeuwen en te bidden voor het licht,
voor de liefde, voor de ruimte, voor de vrijheid. En we storten ons in dit bad van vuur
alsof we verloren waren in lichaam en ziel, alsof we eindelijk in het "dat" van de
wereld waren met ons lichaam, "dat" waar we zoveel om hebben gehuild en waar we
zoveel naar hebben gestreefd door levens en levens van pijn en wanhoop, millennia
van nutteloze domheid. En daar was het dan... Maar we moesten er in duiken, we
moesten er in smelten, dat begrepen we."181

G. Van VREKHEM: "La Mère: L'histoire de sa vie" p. 329. En De Moeder, Notes sur le chemin (Nota's over de Weg),
Aurobindo Ashram Press, p. 363.
180 SATPREM: "Moeder's Agenda". Dit dagboek heeft vele delen. Het is gepubliceerd in het Frans, Engels, Duits, Italiaans,
Russisch, Nederlands en vele andere talen. Satprem heeft nog vele andere boeken geschreven. Hij is op 9 april 2007
overleden.
181 SATPREM: "Le mental des cellules" Robert Laffont, 1981, p. 173.
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Een niet-religieuze ashram in Pondicherry
Aurobindo en de Moeder stichtten eerst een Ashram die bedoeld was als een nietreligieuze ashram. Er worden daar geen ceremonies, gebeden of vieringen gehouden.
Asjramieten ontmoeten elkaar alleen voor de maaltijden. De Pondicherry Ashram is
volgens hen dan ook een anti-Ashram in de zin dat de duizenden andere ashrams in India
hindoeïstisch of boeddhistisch zijn en zich richten op gemeenschappelijke praktijken die
geïnspireerd zijn op de hindoeïstische of boeddhistische of christelijke religie in het
zuiden. Hier niets. Het was erg gedurfd in de Indiase context, die erg religieus is. En de
ervaring is al meer dan 70 jaar.
Een tweede, nog gedurfder project: Auroville
Hun tweede project is nog gedurfder. Het creëren van een internationale stad die de
opkomst van het bewustzijn van de mensheid prefigureert, oftewel de "Menselijke
Eenheid 182 van de getransformeerde mensheid van morgen, het hogere
bewustzijnsniveau van de Mensheid.
Het was lang na de dood van Sri Aurobindo in 1950 dat Moeder Auroville op 28 februari
1968 oprichtte. En zo werd Auroville in februari 2018, 50 jaar oud. En La Mère is er
gelukkig in geslaagd om het Hoge Beschermheerschap van de UNESCO te verkrijgen, dat
aanwezig was bij de inhuldiging en zijn steun in de loop van de 50 jaar niet heeft
opgehouden.
Na 8 jaar als lid van de “Auroville International Advisory Council” aan dit project gewerkt
te hebben, kan ik mijn globaal indruk geven:
 Enerzijds is dit project een uitzonderlijk succes. Een stad bestaat al 50 jaar. Het
heeft bijna 3000 inwoners uit bijna elk land ter wereld. En het is niet overdreven
om te zeggen dat de meerderheid van de inwoners zich zeer serieus wijden aan de
spirituele transformatie van "integrale yoga", of een andere serieuze methode,
omdat iedereen wordt uitgenodigd om zijn of haar eigen persoonlijke pad te
vinden. Het is de enige kleine stad ter wereld, waar de meerderheid van de
stadsbewoners een diepgaand en ononderbroken inwijdingspad volgt. Het bestaan
van Auroville is daarbij een buitengewone success.
 De minder positieve kant is dat de stad na 50 jaar nog niet is gebouwd. Het bestaat
uit "tijdelijke" huizen die "in de tussentijd" zijn gebouwd. De stad heeft nog geen
bestuurssysteem gevonden dat haar in staat stelt de bouw af te ronden en zo een
nog grotere internationale invloed te bevorderen.
Het is deze term van "Menselijke Eenheid" die door de Moeder in de statuten van Auroville (4) wordt opgenomen
en overal in Auroville te vinden is, vooral aan de voet van de "Banyan Tree" in de buurt van de "Matrimandir". Hier is
de Charter van Auroville geschreven door de Moeder:
1. Auroville is van niemand in het bijzonder. Auroville behoort tot de hele mensheid. Maar om in Auroville te blijven, moet
men de gewillige dienaar van het goddelijk bewustzijn zijn.
2. Auroville zal de plaats zijn van permanente educatie, constante vooruitgang en een jeugd die niet ouder wordt.
3. Auroville wil de brug zijn tussen het verleden en de toekomst. Door gebruik te maken van alle externe en interne
ontdekkingen, wil zij moedig naar toekomstige verwezenlijkingen toewerken.
4. Auroville zal de plaats zijn van materieel en spiritueel onderzoek om een levend lichaam te geven aan een concrete
menselijke eenheid.
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De steun van de regering van India voor dit project, door dik en dun, is
prijzenswaardig. Deze steun is gekoppeld aan een belofte die Indira Ghandi aan het
einde van haar leven aan de Moeder heeft gedaan, omdat zij een zeer diepe
vriendschapsband had. Dit soort steun zou ondenkbaar zijn geweest voor een
westerse regering. Maar zonder deze steun weet niemand of het Auroville-project
zou hebben overleefd.

Persoonlijk kan dit contact met Auroville gedurende acht jaar hebben bijgedragen om
me energiek voor te bereiden en me te helpen mijn weg naar het Wezen, mijn
"Integrale Yoga", te ontdekken.

CONCLUSIE
De bewustzijnsverschuiving is al begonnen.
De bijdrage van Moeder en Aurobindo is belangrijk omdat deze krachtig is. In feite is
volgens hen deze transformatie van het bewustzijn van de mensheid al begonnen, omdat
het Supramentaal al in het midden van de 20e eeuw naar de aarde is afgedaald. En het
gevolg is dat de transformatie van de mensheid naar een hoger niveau onvermijdelijk is,
ongeacht de wisselvalligheden die het doormaakt. En deze verandering is vergelijkbaar
met de door Teilhard de Chardin aangekondigde Noosphere.
Deze verandering gaat verder dan religies en traditionele "spirituele" benaderingen.
Ze hebben het hun hele leven herhaald. Het is niet langer, zoals Aurobindo zegt, de
religieuze benadering die het lichaam op zij zet door de "illusie van de wereld" te
verkondigen. Het gaat er veeleer om de "illusie van onze fysieke perceptie van de wereld"
terzijde te schuiven. Het gaat inderdaad om een fundamentele heroverweging van de
manier waarop we naar ons lichaam en onze cellen kijken. Want het is vanuit de
transformatie van onze cellen dat er een Supramentale verandering plaatsvindt.
Het initiatiepad als een werk op de cellen van ons lichaam wordt onmisbaar.
Daarom is het initiatiepad dat in dit boek wordt beschreven niet ondergeschikt aan het
pad dat door de wereldreligies wordt aangegeven. Het is de grootste innovatie van de 21e
eeuw. En het is noodzakelijk om hulde te brengen aan deze twee grote spirituelen en grote
vernieuwers.
Inderdaad, "Integrale Yoga" en "Cellulaire Yoga" worden de belangrijkste weg om ons
voor te bereiden op de acceptatie van het Supramentale in ons. Want de transformatie
van de cellen van ons lichaam laat de voorbereiding en versnelling van de verandering in
het niveau van bewustzijn van de mensheid toe. Yoga houdt natuurlijk een concreet werk
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in op het lichaam en het leren ademen, wat een vanzelfsprekendheid is in de Indiase
cultuur.
Een nieuwe definitie van spiritualiteit buiten de religies wordt concreet geïmplementeerd.
Aurobindo en de Moeder hadden het lef om in hun lichaam de initiatie transformatie naar
het Wezen aan te kondigen en te realiseren. Ze durfden te zeggen en te herhalen dat deze
weg verder ging dan de religies. In de Indiase context was het van een ongelooflijke durf.
Maar het is niet zeker dat ze door iedereen gehoord of begrepen zijn.
Vandaar ook het belang van hun twee projecten De Ashram en Auroville, die duidelijk
spiritueel en niet religieus zijn. Ze bestaan, werken en zijn beroemd. Maar het is niet
gemakkelijk om niet terug te vallen in de sleur van de "religieuzen". De conflicten van de
jaren 2012-2013 binnen de ashram van Pondicherry zijn daar een duidelijk bewijs van.
Dezelfde intuïtie als de weg naar het Zijn in dit boek.
We vinden dezelfde intuïtie, dezelfde visie en dezelfde kenmerken als die van de weg naar
het Wezen, beschreven in dit boek. Deze twee getuigen zijn een licht dat, briljant en op
een zeer creatieve en originele manier, de duizendjarige kennis van de initiatieweg van
de Mensheid naar het Wezen heeft doen herleven, en deze heeft verrijkt, en nieuwe en
zeer belangrijke begrippen heeft toegevoegd, zoals de afdaling van het Supramentale die
al in de 20e eeuw heeft plaatsgevonden.
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HOOFDSTUK 7:
ALDOUS HUXLEY EN HENRI BERGSON
In dit hoofdstuk stel ik u voor aan Aldous Huxley en Henri Bergson.
Huxley heeft een van de enige syntheses183 geschreven die het beste naar boven brengt
van wat de wijsheid en mystiek in de wereld aan ons hebben overgeleverd in termen van
de spirituele weg naar het goddelijke in zichzelf, of naar het Wezen. Hij noemt zijn
synthese de "Philosophia Perennis", een term die hij leent van Leibniz. Zijn synthese is
zeker niet uitputtend. Maar het heeft de verdienste om te bestaan en om parels van
informatie te bevatten die ik met u zal proberen te delen.
Henri Bergson is een van de enige filosofen die de weg van de westerse mystici durfde te
beschrijven. De pagina's die hij er in een van zijn boeken aan wijdt, worden beschouwd
als de mooiste pagina's van de westerse mystieke filosofie.

DEEL EEN: HUXLEY EN "EEUWIGE WIJSHEID"
1. De basisvoorwaarde: liefde, zuiverheid en armoede.
In de inleiding184 legt Huxley goed uit dat de “Filosofia Perennis” zich vooral bezighoudt
met de Realiteit van het Wezen, en het Goddelijke in zichzelf. En hij legt uit dat de aard
van deze Realiteit zodanig is dat deze alleen direct en onmiddellijk kan worden opgepakt
door degenen die ervoor hebben gekozen om zichzelf liefdevol, zuiver van hart en arm
van geest te maken. Dit komt precies overeen met de eis van Jezus, vooral in de
"zaligsprekingen". Als men niet aan deze voorwaarden voldoet en niet accepteert om
getransformeerd te worden, kan men geen directe toegang hebben tot de weg van het
Wezen, noch tot het Goddelijke in zichzelf.
Kennis op dit gebied is een functie van het Wezen, dat wil zeggen van wat we zijn, niet van
wat we weten, of van wat we kennen.
Dit is ook de reden waarom Huxley ervoor koos om geen stem te geven aan filosofen,
omdat hij van mening is dat zij te vaak beperkt blijven tot een al te mentale benadering
en te zelden acteurs en getuigen zijn van een echte innerlijke transformatie.
We hebben een andere keuze gemaakt sinds we het woord hebben gegeven aan Socrates
en Plato die welsprekend spreken over de innerlijke transformatie naar het Licht van het
Zijn.

183
184

Aldous HUXLEY: "La philosophie éternelle : Filosofia Perennis." Le Seuil, Parijs 1977.
HUXLEY, Ibidem p. 9.
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2. "Tat Tvam Asi"
Het eerste hoofdstuk van dit synthetische boek, vertelt een verhaal dat zegt dat het
fundament en de deuropening van het pad naar het Wezen opent op de mantra: "U bent
dat", (U bent wat IS), wat wordt gezegd in het Sanskriet "Tat Tvam Asi".
Svetaketu's verhaal: “Tat Tvam Asi” (Jij bent Dat)
Svetaketu werd op 12-jarige leeftijd door zijn vader naar een meester gestuurd om de
Veda's te bestuderen. Op 24-jarige leeftijd keerde hij trots op zijn twaalfjarige opleiding
terug naar huis.
En zijn vader vroeg hem: "Heb je je meesters gevraagd om die kennis waardoor we horen
wat niet kan worden gehoord, en waarnemen wat niet kan worden waargenomen?"
En Svetaketu gaf toe dat hij deze kennis niet had geleerd.
Dus vroeg de Vader hem om zout in een glas water te doen en dit glas de volgende dag aan
hem te presenteren. Hij vroeg hem waar het zout was, wat duidelijk opgelost was. Hij zei
hem toen dat hij het zoute water moest weggooien. Svetaketu gooide het zoute water weg.
Maar de vader merkte op dat het zout niet verloren ging omdat het voor altijd bestaat. En
hij concludeerde:
Ook hier in dit lichaam van jou, mijn zoon, ontvangt je niet het ware, maar het ware
is er wel degelijk. In datgene wat de subtiele essentie is, heeft alles wat bestaat zijn
Zelf. (Swa in Sanskriet). Dit is de Ware, het Zelf, en jij, Svetaketu, jij bent dat.185
De eerste keer dat ik dit boek las, begreep ik niets. Het heeft me veel tijd gekost om te
begrijpen dat dit kleine verhaal het Wezen verklaart.
Het is geen toeval dat Huxley dit verhaal aan het begin van zijn boek over Eeuwige
Filosofie heeft gezet. Het lijkt nogal gewoon. Maar het beschrijft het pad van het Wezen
veel beter dan onze filosofen Sartre en Heidegger.
Dit verhaal is als de ingangspoort van dit pad naar het Wezen.
Het Wezen zit in ieder mens.
Het doel van de spirituele reis legt ons de tekst uit, is voor ons een eenvoudige waarheid
te begrijpen, concreet te beseffen, en in de diepte te beleven: ieder mens heeft het
goddelijke (of het Wezen) in zich (Swa). Het goddelijke, het Wezen, is van binnenuit, in de
diepte van ieder van ons. Maar de meeste mensen ontdekken het nooit.
De leer die in dit hoofdstuk zal worden geïllustreerd behoort tot de ontologie in plaats
van de psychologie, tot de wetenschap niet van het persoonlijke zelf, maar van dat
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HUXLEY, Ibidem pp. 15-16.
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eeuwige Zelf, in de diepten van de individuele en particuliere Zelf van de personen, en
identiek of, te minst gerelateerd, aan de Goddelijke Fundament.
Gebaseerd op de directe ervaring van degenen die aan de noodzakelijke voorwaarden
voor dergelijke kennis hebben voldaan, wordt deze leer zeer beknopt uitgedrukt in de
Sanskriet formule "Tat Tvam Asi" ("Jij bent Dat").
De Atman, oftewel het immanente en eeuwige Zelf, is bij Brahmâ het Absolute principe
van alle bestaan. En het uiteindelijke doel van ieder mens is om dit feit voor zichzelf te
ontdekken, om te ontdekken werkelijk “Wie Hij Is”.186
We staan in het hart van de weg naar het Wezen. Deze weg begint met de geleidelijke
ontdekking van wat we zijn, dat wil zeggen, de ontdekking van het Wezen in de diepte van
ieder van ons.
8. Maar Wezen is ook buiten de mens om: de noodzakelijke Transcendentie...
Huxley legt ook uit dat het Goddelijke, het Wezen tegelijk transcendent is. Hij citeert
Meester Eckhart:
Hoe meer God in alle dingen is, hoe meer Hij eruit is.
Hoe meer Hij binnen is, hoe meer Hij buiten is. 187
En Huxley zelf legt dit begrip uit dat aan de basis ligt van de Filosofia Perennis. Het is, mij
inziens, een van de beste definities van Transcendentie en de onmisbare rol ervan:
Alleen datgene wat transcendent is, datgene wat volledig anders is, kan immanent zijn
zonder te worden gewijzigd door het worden van datgene waarin het woont. De Filosofia
Perennis leert dat het wenselijk en zelfs noodzakelijk is om de spirituele grondslag van
de dingen te kennen, niet alleen in de ziel, maar ook daarbuiten, in de wereld en, voorbij
de wereld en de ziel, in haar transcendente "anders-zijn" "in de hemel”.188
Deze tekst is zeer diepgaand, omdat hij een eenvoudige maar zelden genoemde waarheid
verklaart. Om volledig in ons te incarneren, moet het Goddelijke/Wezen ook, en
tegelijkertijd totaal anders zijn. Anders zou het zich met ons vermengen en verdwalen.
Alleen datgene wat volledig transcendent is, kan volledig immanent zijn, zonder te
worden gewijzigd door het worden van waar hij woont. Daarom, om volledig in ons te
kunnen wonen zonder zichzelf te veranderen, is het, per definitie, noodzakelijk dat het
goddelijke, het Wezen, volledig transcendent is.
9. "Jij bent dat" IS de weg naar het Wezen: mijn progressieve verbinding met het Zijn.

HUXLEY, Ibidem p. 14.
HUXLEY, Ibidem p. 14.
188 HUXLEY, Ibidem, p. 14.
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De mantra "Je bent Dat" laat me toe om het goddelijke in mijzelf te ontdekken is dus
tegelijkertijd mijn weg naar het Wezen te ontdekken, de "Ik BEN" deze vonk van het
goddelijke, van het Wezen, die in mij, in mijn ziel, is. Daarom, op het moment dat ik het
Wezen op de bodem van mezelf ontdek, ontdek ik dat ik deze vonk van het goddelijke ben
en dat het mijn Essentie is. Men kan zelfs specificeren dat het is door mijzelf te
identificeren met het Wezen in mij, door het beoefenen van de mantra "Ik ben wat is" dat
ik geleidelijk ontdek dat "het Wezen" diep in mijzelf zit, en dat ik er daarom geleidelijk
aan in slaagt mij te verbinden met mijn diepste Wezen, of met het goddelijke in mij. En het
kost wat tijd, maar het pad is niet ingewikkeld. Integendeel.
De ontdekking van het Wezen in mij is dus de ontdekking van mijn diepe Wezen. Het is
tegelijkertijd de persoonlijke ontdekking van mijn weg naar het Wezen. Het is de
ontdekking van mijn essentie, van wat ik werkelijk ben, sinds altijd en voor altijd. En deze
progressieve verbinding genereert, diep in mij, innerlijke vreugde en licht.
10. De diepte van de ziel
Hier is een uitzonderlijke getuigenis van William Law, 300 jaar geleden, die ons een zeer
rijke synthese geeft, waar we vaak op terug zullen komen:
"Hoewel God overal aanwezig is, is Hij voor jou toch alleen in het diepste en meest
centrale deel van je ziel aanwezig. De natuurlijke zintuigen kunnen God niet bezitten,
noch kunnen ze je met Hem verenigen. Je innerlijke vermogens van wilskracht en
herinnering kunnen alleen maar naar God neigen, maar kunnen niet de plaats zijn waar
Hij in jou woont. Maar er is in je een wortel of een diepte van waaruit al deze faculteiten
beginnen, zoals lijnen uit een centrum, of zoals takken uit het lichaam van de boom. Deze
diepte wordt het centrum, de fundering of de diepte van de ziel genoemd. Deze diepte is
de eenheid, de eeuwigheid - ik zou zeggen bijna oneindigheid - van je ziel. Want het is zo
oneindig dat niets het kan bevredigen, of het rust geven, maar de oneindigheid van God."
(William Law)189
Het pad bestaat uit het langzaam opheffen van de sluier en het ontdekken van deze bodem
van onze ziel, deze wortel van waaruit alles begint, en waar alles gevoed wordt.
11. Buiten tijd en ruimte...
Deze diepte is de Eenheid, de eeuwigheid - ik zou zeggen bijna oneindigheid - van je ziel,
verklaart W. Law. Als we eenmaal dit contact met het Wezen, met het goddelijke leven,

HUXLEY, Ibidem p. 14 William LAW 1686 -1761, was een Anglicaanse priester van de Church of England. Hij verloor
zijn onderwijsfunctie op het Emmanuel College in Cambridge, omdat hij gewetensvol weigerde trouw te beloven aan
George I, de eerste Engelse monarch van Hannoveraanse afkomst.
189
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hebben we het gevoel uit te gaan, uit de tijd en de ruimte te komen. En het lijkt ook op
sommige beschrijvingen van bijna-dood-ervaringen190.
Maar wat de tijd betreft, zijn het de citaten van Meester Eckhart die gezaghebbend zijn:
"Tijd is wat het licht tegenhoudt om ons te bereiken. Er is geen groter obstakel tegen
God dan de tijd. En niet alleen de tijd, maar ook de tijdelijke dingen, niet alleen de
tijdelijke dingen, maar ook de tijdelijke affecties. Niet alleen de temporele affecties,
maar ook de tint en de geur van de tijd."191
En ook deze andere zeer mooie tekst van Eckhart op de bodem van de menselijke ziel:
"Er is een geest in de ziel, zonder contact met de tijd en het vlees, die van de Geest afrolt,
in de Geest woont en zelf geheel geestelijk is. Het is in dit principe dat God is, altijd groen,
altijd bloeiend in alle vreugde en glorie van zijn effectieve Zelf. Soms heb ik dit principe
het Tabernakel van de ziel genoemd, soms een geestelijk licht, ik zei net dat het een vonk
is. Maar nu zeg ik dat het meer verheven is boven dit, dan de hemel verheven is boven de
aarde. Dus ik noem hem nu op een nobelere manier... Hij is vrij om alle namen te nemen
en leeg van alle vormen. Hij is één en eenvoudig, zoals God één en eenvoudig is, en geen
mens kan hem op welke manier dan ook aanschouwen."192
We zullen zien dat er voor David Bohm twee realiteiten zijn en dat alleen de “implicate”
wereld echt is en dat het buiten tijd en ruimte is. Terwijl de Newtoniaanse wereld, die in
tijd en ruimte is, een illusie is.
12. Wie is God? Hij is de Onuitsprekelijke. Voor Hem slaan woorden terug...
Huxley wijdt een heel hoofdstuk aan "foundation". Wie is God? Het Goddelijke?
En hier is het antwoord van St. Bernard als eerste:
"Wie is God? Ik kan geen beter antwoord bedenken dan: Hij die Is. Niets is geschikter
voor de eeuwigheid dan God. Als men God goed noemt, of groot, of gezegend, of wijs, of
iets dergelijks, dan wordt het in deze woorden begrepen: Hij is.193
Dit is wat Sankara zegt:
Bijgevolg kan het niet worden gedefinieerd door een woord of een idee. Zoals de Schrift
zegt, is hij degene, "voor wie de woorden achteruit stappen"...194

Een van de meest indrukwekkende getuigenissen van bijna-dood-ervaringen is die van Dr. Eben ALEXANDER: "Proof
of Heaven: A Neurosurgeon’s journey in the afterfife 2012 (Bewijs van het paradijs: een neuroloog’s reis naar het
hiernamaals.)
191 HUXLEY, Ibidem p. 227.
192 HUXLEY, Ibidem p. 28
193 HUXLEY, Ibidem p. 38.
194 HUXLEY, Ibidem p. 229. De filosofie van de Upanishads verschijnt opnieuw, ontwikkeld en verrijkt, in de Bhagavad
Gita, en werd uiteindelijk gesystematiseerd in de IXe eeuw na Christus door Sankara die hier wordt geciteerd.
190
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En wat Lao-tzu zegt:
Uit de naamloze worden de hemel en de aarde geboren.
Wat een naam heeft is alleen de moeder die tienduizend wezens opvoedt, elk naar soort.
In werkelijkheid, "Hij alleen die voor altijd het verlangen om de Geheime Essenties te
zien kwijtraakt". Wie zich nooit van het verlangen heeft ontdaan, kan alleen de
resultaten zien. "195
En tot slot deze verbazingwekkende tekst van Meester Eckhart, die ons laat zien dat hij
zijn goddelijke natuur heeft aangeraakt door voorbij de tijd en de ruimte te gaan:
"Toen ik uit de Godheid kwam om in veelvoud binnen te gaan, verkondigde alles: 'Er is
één God' (de persoonlijke Schepper). Nu kan dit me niet heiligen, want hierin ben ik me
bewust van mezelf als schepsel. Maar in het ontsnappen ben ik meer dan alle wezens. Ik
ben noch God, noch een schepsel. Ik ben wat ik was en wat ik zal blijven, nu en voor altijd.
Daar krijg ik een duwtje in de rug dat me boven alle engelen heen brengt. Door deze
stuwkracht word ik zo rijk dat God niet genoeg is voor mij, zolang Hij maar alleen God
is in zijn goddelijke werken. Want door zo te ontsnappen, neem ik waar wat God en ik
gemeen zijn. Hier ben ik wat ik was. Hier verhoog noch verlaag ik. Want daar ben ik de
onveranderlijke die alle dingen beweegt. Hier heeft de mens weer gewonnen wat hij
eeuwig is en voor altijd zal zijn. Hier wordt God welkom geheten in de ziel."196
We zien het, Meester Eckhart markeert het pad van het goddelijke, voorbij de Elohim die
het Universum schiep197. En hij legt ook uit hoe het pad van het Wezen voorbij tijd en
ruimte leidt naar de Ene, naar de Eenheid met het Wezen, in het onveranderlijke dat alle
dingen beweegt. En dan wordt God welkom geheten in de ziel.
13. De weg van het zijn in de verschillende religieuze tradities
Maar ik wil dit hoofdstuk verrijken met enkele belangrijke citaten van Huxley, die de weg
van het Zijn in de verschillende tradities beschrijven.
Wanneer een mens de weg van de wereld volgt, of de weg van het vlees, of de weg van
de traditie (dat wil zeggen, wanneer hij gelooft in religieuze riten en de letter van de
Schrift, alsof ze intrinsiek heilig zijn), kan kennis van de Werkelijkheid niet in hem
geboren worden.
De wijzen zeggen dat deze drievoudige manier als een ijzeren ketting is, die de voeten
van iemand vastbindt die uit de gevangenis van deze wereld wil ontsnappen. Hij die
zich bevrijdt van de keten bereikt Bevrijding. (Sankara)"198

HUXLEY, Ibidem p. 39.
HUXLEY, Ibidem p. 39.
197 Volgens de vertaling van Chouraqui
198 HUXLEY, Ibidem pp. 18-19.
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We hebben in Plato en Socrates hetzelfde beeld beschreven van de ijzeren kettingen die de
mensen aan de onderkant van de grot ketenen en voorkomen dat ze hun hoofd naar het
licht van het Wezen draaien. We hebben ook gezien dat de religies niet van Socrates
hielden, die een kritische blik op de religies had. En deze kritische visie was fataal voor
hem.
14. Het visioen van het Goddelijke en het Ene: Eckhart is de Grote Meester.
De krachtige bijdrage van Meester Eckhart is deze ervaring van mystieke Eenheid met het
Goddelijke, met het Wezen. Meester Eckhart, waarschijnlijk beïnvloed door Hadewijch
van Antwerpen, is een van de belangrijkste getuigen van deze weg van het Zijn in het
Westen. Hij getuigt dat hij, zodra hij het Wezen benaderde, het gevoel had deel uit te
maken van een geheel, van een Eenheid. Hij voelde geen onderscheid meer tussen zijn
menselijk subject en het licht van het Wezen in het Zelf. Meester Eckhart is in de
Middeleeuwen een van de grote getuigen van het door Jezus aangekondigde weg naar het
Wezen.
In feite is dat wat de inquisitie hem heeft verwijt. Gelukkig stierf hij voor zijn proces.
"Om de ziel te peilen, moet men met God peilen, want de Fundament van God en de
bodem van de ziel zijn één en dezelfde."199
En nog verder in de Ene, deze prachtige tekst van Eckhart:
"Want hoewel het valt en helemaal zakt in het Ene van de Godheid, bereikt het nooit
de bodem". Want het is van de essentie van de ziel dat het nooit de diepten van zijn
schepper kan doorgronden. En hier kan men niet meer spreken van de ziel, want die
is haar aard kwijt, daar, in het Ene van de goddelijke essentie. Daar wordt het niet
langer de ziel genoemd, maar het wordt het onmetelijke Wezen genoemd." 200
En weer op zijn ervaring van de Ene.
"Hij die weet, en wat hij weet, zijn Eén. Eenvoudige mensen denken dat ze God moeten
zien, alsof hij daar staat, en ze hier zijn. Dat is niet zo. God en ik zijn Één in de
kennis"201.
Dankzij Huxley, voor deze synthese die vele schatten van onze mensheid bevat. En
waarvan ik hier slechts een kleine glimp geef.

HUXLEY, Ibidem, p. 24.
HUXLEY, Ibidem, p. 25.
201 HUXLEY, Ibidem, p. 25
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2DE DEEL: BERGSON: DE WEG VAN HET ZIJN OMVAT EEN DOORGANG DOOR DE
"DONKERE NACHT".
De weg naar het Zijn gaat vaak over een passage door de "donkere nacht". We zien niet
veel meer, we voelen niet meer veel. Het is nacht.
Henri Bergson202 is een van de weinige hedendaagse filosofen die uitzonderlijke pagina's
over dit moeilijke onderwerp heeft geschreven. Voor hem vertegenwoordigen de
christelijke mystici, of degenen die deze fase hebben doorlopen, de meest complete
mystiek, want ze zijn niet in contemplatie gebleven maar zijn tot actie overgegaan:
"Er bestaat geen twijfel over dat de meeste (christelijke mystici) door staten zijn
gegaan die lijken op de verschillende eindpunten van de oude mystiek. Maar ze zijn
er alleen maar doorheen gegaan: ze hebben zich verzameld om zich in een nieuwe
poging uit te strekken, ze hebben een dijk gebroken; een immense levensstroom heeft
hen teruggewonnen; uit hun toegenomen vitaliteit is een buitengewone energie, durf,
bevruchtingskracht en realisatie voortgekomen".203
De weg naar het Zijn is precies deze transformatie van het dagelijks leven. Er is nooit
sprake geweest van een permanente terugtrekking uit de wereld. En zo maakt Bergson's
beschrijving ons duidelijk dat de weg naar het Wezen een passage door de nacht inhoudt.
Plotseling ziet en voelt de ziel niets, en dit kan lang duren.
In het geval van onze christelijke mystici gaat het volgens hem om het integreren en het
laten verdwijnen van de wil van de mysticus in het goddelijke, want ook de werking van
de mysticus moet in een tweede fase worden getransformeerd:
"Maar als de ziel door denken en voelen in God wordt opgenomen, blijft er iets van
haar buiten; het is de wil: haar actie, als ze handelde, zou er gewoonweg uit
voortkomen. Zijn leven is nog niet goddelijk.204
En dan komt wat veel westerse mystici de "donkere nacht" noemen, die volgens Bergson
een kenmerk is van de (nogal westerse) mystiek die besluit om actief te zijn in de wereld,
zoals in Aurobindo's benadering van "integrale yoga":
"... De ziel staat er alleen voor en is soms troosteloos. Een tijdje gewend aan het
verblindende licht, onderscheidt het niets meer in de schaduw. Zij is zich niet bewust
van het diepe werk dat daarbinnen wordt verricht. Ze voelt dat ze veel heeft verloren;
ze weet nog niet dat het om alles te winnen is. Dit is de "donkere nacht" waarover de
grote mystici hebben gesproken, en die misschien wel het belangrijkste, of in ieder
geval het meest leerzame, is in de christelijke mystiek. De definitieve fase, die
kenmerkend is voor grote mystiek, wordt voorbereid.
Henri BERGSON: "Les deux sources de la morale et de la religion" Presses Universitaires de France, 1955. (76e
editie). Zie pp. 240-250.
203 BERGSON, Ibidem pp. 240-241.
204 BERGSON, Ibidem p. 244.
202
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"Het elimineert alles wat niet zuiver genoeg is, sterk genoeg en soepel genoeg voor
God om het te gebruiken". Al voelde ze God aanwezig, al dacht ze Hem te zien in
symbolische visioenen, al verenigde ze zich met Hem in extase; maar niets van dit
alles was blijvend omdat het allemaal contemplatie was: de actie bracht de ziel terug
naar zichzelf en maakte haar zo los van God. Nu is het God die erdoorheen handelt,
erin: de vereniging is totaal, en dus definitief."205
En zodra de ziel voorbij dit stadium is, ontdekt ze kracht, eenvoud, nauwkeurigheid, etc.,
en dat is het enige wat gedaan kan worden. Het is een nog diepere transformatie:
"... Laten we zeggen dat het een overvloed aan leven is voor de ziel. Het is een enorme
stijging. Het is een onweerstaanbare duw die het in de grootste ondernemingen gooit.
Een kalme verheffing van al haar faculteiten maakt haar groots zien en, hoe zwak ze
ook is, krachtig realiseren. Bovenal ziet zij eenvoudig, en deze eenvoud, die zowel in
haar woorden als in haar gedrag opvalt, leidt haar door de complicaties die zij niet
eens lijkt te zien. Een aangeboren wetenschap, of beter gezegd een verworven
onschuld, suggereert haar dus op het eerste gezicht de nuttige stap, de definitieve
daad, het woord zonder antwoord."206
En ten slotte is de christelijke mysticus bezield, verteerd door de liefde:
"Want de liefde die hem verteert is niet langer slechts de liefde van één man voor God,
maar de liefde van God voor alle mensen". Door God, houdt hij van de hele mensheid
met een goddelijke liefde."207
En deze liefde is noch broederschap noch gezinsliefde, het is iets anders...
.... Heel anders is de mystieke liefde van de mensheid. Het verlengt een instinct niet,
het komt niet voort uit een idee. Het is noch verstandig, noch rationeel. Het is zowel
impliciet als veel effectiever. Want die liefde ligt, net als de rest van de dingen, aan de
basis van de gevoeligheid en de rede. Samenvallend met de liefde van God voor zijn
werk, een liefde die alles heeft gedaan, zou hij het geheim van de schepping
overbrengen aan degene die zou weten hoe hem te ondervragen. Het is van
metafysische, nog meer dan van morele aard. Hij wil, met Gods hulp, de schepping
van het menselijk ras voltooien..."208
Deze prachtige tekst van Henri Bergson onderstreept de twee etappes van de weg naar
het Wezen, naar het Goddelijke. Er is eerst de verlichting, de eerste keer van de
ontdekking van de goddelijke diamant in de diepte. Maar er is een tweede keer dat er
volgens hem vaker in het Westen wordt geleefd. Het is de transformatie, de absorptie van
de menselijke wil door het Wezen, door het Goddelijke.

BERGSON, Ibidem p. 245.
BERGSON, Ibidem p. 246.
207 BERGSON, Ibidem p. 247.
208 BERGSON, Ibidem p. 248.
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Conclusie
En het is op dit punt dat we kunnen spreken van een passage van het ego naar het Diepe
Zelf. Pas dan is onze concrete actie in de wereld getransformeerd en wordt deze
eenvoudig, duidelijk en buitengewoon effectief. Bergson neemt als voorbeeld de grote
stichters van de kloosterordes, zoals de heilige Benedictus in Italië, de stichter van de
Benedictijnse monniken, of de heilige Bernardus van Clairvaux, de stichter van de
cisterciënzer monniken, en de tempeliers.
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HOOFDSTUK 8:
HET COLLECTIEVE PAD VAN ZIJN:
EEN PLAN VOOR DE OPKOMST VAN DE MENSHEID

HET ASCENSIEPLAN VAN DE MENSHEID: EEN NIEUWE WEDERGEBOORTE...
In dit hoofdstuk zullen we het hebben over het Plan voor de Ascensie van de Mensheid.
Tot nu toe hebben we het pad van het Wezen beschreven als een individuele opstijging
naar het innerlijke licht van het Wezen.
En het lijkt mij meer en meer dat deze weg van het Wezen ook een collectieve dimensie
heeft in de vorm van een Plan van Ascensie van de Mensheid, dat geroepen is om uit zijn
huidige grot te komen en collectief naar het licht van het Wezen te gaan.
Ook al realiseer ik me dat wat ik hier zeg het tegenovergestelde is van wat de media de
hele dag door aankondigen.
En aan het eind van dit boek wil ik laten zien dat deze Hemelvaart is aangekondigd door
Socrates en Plato, door Jezus natuurlijk, door Teilhard de Chardin, door Aurobindo en
door De Moeder, maar ook meer recentelijk door Willis Harman in Californië, die spreekt
over een Nieuwe Renaissance. En David Bohm's visie op kwantumfysica versterkt de door
Willis Harman aangekondigde omschakeling op een nogal radicale manier.
Tot slot is deze Hemelvaart ook een zeer gepast antwoord op de uitdagingen van de 21e
eeuw die ik in de inleiding van het boek heb aangekondigd.
Misschien is het aan het veranderen.
Het is ook mogelijk dat de verandering zelf verandert. Het is mogelijk dat de
beschavingsveranderingen die plaatsvinden niet meer op gewelddadige wijze
plaatsvinden, zoals de revoluties van de vorige eeuwen en millennia, maar op nietgewelddadige en vreedzame wijze.
Net als de parades van middelbare scholieren in de Europese steden, om een diepgaande
verandering te eisen in het paradigma van ons beleid en ons economisch systeem, om de
opwarming van de aarde een halt toe te roepen.
In België marcheren Vlaamse schoolmeisjes met de Walen, al deze jongeren marcheren
samen in harmonie. Het is misschien een ander politiek België dat meer verenigd is in een
gemeenschappelijke visie op een werkelijk duurzame en verenigde toekomst, die zich aan
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het ontwikkelen is en misschien een andere toekomst aankondigt, voor België, voor
Europa en voor de wereld.
Plato: Filosofen zijn geroepen om met politiek om te gaan... naar het goddelijke model.
Plato's droom was, zoals we hebben gezien, dat politieke leiders uit de grot leren komen
en een weg naar het Zijn, een filosofische opleiding, in de zin van deze opstijging naar het
licht van de Schoonheid, inslaan.
Om de Staat te leiden, moet men idealiter uit de grot zijn gekomen en het Licht in zichzelf
hebben ontdekt en de grote waarden van het Wezen die de Schone, de Goede en de Ware
zijn. Men moet een innerlijke transformatie hebben ervaren. Men moet het pad naar het
Wezen ontdekt hebben.
En aan de andere kant moeten filosofen, zoals we zojuist hebben gezien, ook accepteren
dat ze uit hun retraite komen om zich met de politiek bezig te houden en dus instemmen
met een terugkeer naar de grot om het algemeen welzijn te helpen bereiken.209
Als we de hedendaagse politieke debatten analyseren, is het opvallend dat we pas
vandaag begrijpen dat Plato misschien wel gelijk had ... 2500 jaar geleden.
De hedendaagse crisis van de geloofwaardigheid van de politiek geeft ons het gevoel dat
het belangrijk is om een nieuwe klasse van politici te zien ontstaan die in staat is om de
enorme politiek-ethische uitdagingen van de 21e eeuw, die we in de inleiding hebben
beschreven, aan te gaan. Ja, het wordt noodzakelijk dat ze lijken op de visie van Plato en
in staat zijn om deze verandering van de beschaving en dit plan voor de Ascensie van de
Mensheid, dat wij absoluut noodzakelijk achten, te implementeren.
En het is ook nodig dat burgers zich persoonlijk transformeren. Want politici zijn in wezen
een afspiegeling van de burgers die hen hebben gekozen. Dus verandering komt van de
burgers. Vandaar het nieuwe belang voor een "burgerinterioriteit " (intériorité
citoyenne)210 voor iedereen.
Er is al een embryo van "Ethical Business".
Laten we ook opmerken dat deze visie niet zo utopisch is. Want het wordt uitgevoerd door
een minderheid van het bedrijfsleven in de wereld. De managers van multinationale
ondernemingen zijn immers de facto de eerste competente en efficiënte wereldspelers
geworden. Zij hebben dus een nieuwe verantwoordelijkheid ten aanzien van de toekomst
van onze beschaving, die sommigen langzaam aan het ontdekken zijn. En persoonlijk ben
ik van mening dat deze minderheid van bedrijfsleiders een belangrijke missie heeft en
bezig is die uit te voeren, soms beter dan onze politici.

Plato "De Republiek" VII (500 d, e.)
Thomas d'ANSEMBOURG: "Du Je au Nous: l’Intériorité citoyenne. Le meilleur de chacun au service de tous (Van de Ik
naar de We. Burgerinterioriteit: het beste van allemaal ten dienste van iedereen.) 2014. De uitdrukking komt van
Thomas. En ik vind het uitstekend en ik gebruik het met zijn toestemming...
209
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Ik denk bijvoorbeeld aan het vrij recente boek van Raj Sisodia en Johannes Mackey over
de toekomst van het bedrijfsleven211. "Het verantwoordelijke en bewuste bedrijf" is een
bedrijf dat vooral het Goede, het Mooie en het Ware nastreeft, en de bedrijfsleider
vertrouwt de lezers toe dat hij een weg van innerlijke transformatie heeft afgelegd. Winst
is slechts een gevolg van de kwaliteit van dit streven en van de uitzonderlijke kwaliteit
van de relaties van de onderneming met haar werknemers, leveranciers, investeerders,
het maatschappelijk middenveld en het milieu, die volledig duurzaam moeten worden.
En deze "bevrijde ondernemingen", waarover steeds vaker wordt 212 gesproken, werken
alleen als de uitvoerend directeur zelf een innerlijke transformatie heeft doorgemaakt.
Op dit gebied moeten we natuurlijk de "World Business Academy213" noemen, die in 1987
werd opgericht door Willis Harman en Rinaldo Brutoco. Dit eerste initiatief was vooral
een voorbode van de volgende initiatieven. Want dan zijn andere clubs van
bedrijfsleiders, zoals "Business for social responsibility" en anderen geboren. En in
Frankrijk bijvoorbeeld, "APM" (Association pour le Progrès de Management), die in deze
richting werkt met 5.000 bedrijfsleiders.
Ja, Plato's ideeën lijken aan het begin van de 21e eeuw een verbazingwekkende nieuwe
actualiteit te krijgen, althans binnen dit kleine deel van het bedrijf.

Jezus kondigde ook het plan voor de Hemelvaart van de Mensheid aan, maar het werd niet
begrepen.
Zoals we in het hoofdstuk over Jezus zagen, was de diepe betekenis van de gelijkenissen
van het Koninkrijk waarschijnlijk de aankondiging van dit plan voor de Hemelvaart van
de Mensheid, tweeduizend jaar van tevoren. En het is mogelijk dat we nu pas de diepe
betekenis van deze boodschap beginnen te begrijpen, die echt goed nieuws wordt voor
onze wereld van de 21e eeuw, die zich in een diepe crisis bevindt. Hoe konden we blind
en doof blijven voor deze boodschap?
Het lijkt erop dat Jezus dit verwachtte, want hij waarschuwde ons: "Hoeveel je ook hoort,
je zult het niet begrijpen. Hoe hard je ook kijkt, je zult het niet zien."214. Maar hij hoopte dat
zijn discipelen zouden horen en begrijpen, wat ze215 niet deden.
Teilhard: De wet van "complexiteitsbewustzijn" leidt tot de Noosphere
De visionair Pierre Teilhard de Chardin legde ons in 1950 zijn beroemde "wet van het
complexiteitsbewustzijn" uit. Hoe meer de complexiteit op aarde toeneemt, hoe meer
vooruitgang er zal zijn in het niveau van het bewustzijn van de mensheid. En volgens hem
Johannes MACKEY & Rajendra SISODIA: "Conscious Capitalism: Responsible and Conscious Business: Reinventing the
Economy" 2015. Helaas is het in dit boek beschreven bedrijf "Whole Food Market" in juni 2017 gekocht door Amazon.
En wat is ervan geworden?
212 Frédéric LALOUX, "Organisaties opnieuw uitvinden: naar geïnspireerde werkgemeenschappen". 2015.
213 Zie hun website https://worldbusiness.org/tag/willis-harman/
214 Mattheüs 13:14. Deze tekst is een citaat uit Jesaja 6:9-10.
215 Mattheüs 13:16.
211
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konden we aan het begin van dit nieuwe millennium getuige zijn van een kanteling van de
mensheid en een fundamentele koerswijziging. In plaats van te evolueren naar een steeds
grotere complexiteit, differentiatie en scheiding, konden we plots een verschuiving zien
naar een progressieve toenadering tussen de mensen onderling, en vooruitgang in de
liefde, die hij "Omegatisering" noemt.
De mensheid zou binnengaan in wat Teilhard de Noosfeer noemt, waarin het geleidelijk
zou convergeren naar een omega punt dat de Kosmische Christus is. En het zou naar meer
liefde en meer bewustzijn gaan aangezien de Kosmische Christus een principe is van licht
en oneindige en goddelijke liefde. De Noosphere is een hoger niveau van bewustzijn en
energie. Deze Noosphere wordt ook aangekondigd en gesymboliseerd door de
webtechnologie die miljarden burgers over de hele wereld met elkaar verbindt. Maar het
duidt ook op de transformatie van het Griekse216 "We" (νους) wat intelligentie betekent
maar ook geest en ziel. De Noosfeer gaat dus uit van een metanoia, een diepgaande
transformatie van de mens, van zijn intelligentie, van zijn hogere geest en ziel.
Dit is precies wat een zekere Jezus ons 2000 jaar geleden voorstelde: metanoia: de
transformatie van onszelf in de diepte en het plan voor de Hemelvaart van de Mensheid.
Want in de Noosfeer zal de Mensheid en ieder van ons zijn als aangetrokken en
getransformeerd door de krachtige Christelijke energie van liefde, solidariteit en
gemeenschap die zal uitmonden in de uiteindelijke Omega, de realisatie van de gehele
Mensheid.
Teilhard heeft gelijk in de zin dat we allemaal samen opstijgen naar een hoger niveau
van bewustzijn, maar zonder dat we ons daarvan bewust zijn en in totale stilte. We voelen
in onze diepte de absolute noodzaak voor de Mensheid om te evolueren naar een nieuwe
beschaving die meer rechtvaardig, meer ondersteunend, meer liefdevol en meer
respectvol voor de natuur en het milieu is. Onze collectieve overleving staat op het spel.
En dit is wat jonge schoolkinderen in de straten van Brussel en Europa verkondigen.
Ik geloof dat we de Noosphere al zijn binnengedrongen. En hoe meer we erin gaan, hoe
bozer we worden. Omdat we ons ineens bewuster worden en duidelijker zien. En zo
begrijpen we veel beter dan voorheen alle disfuncties van onze industrieel-patriarchaalkapitalistische materialistische beschaving, die er niet in slaagt een duurzame en solidaire
toekomst te bedenken en uit te voeren.
Dus, gedreven door onze "heilige" woede, zien we niet genoeg van de positieve kant van
ons nieuwe niveau van bewustzijn dat stijgt. En we beseffen niet dat we de Noosphere al
gedeeltelijk zijn binnengedrongen.
Burgers over de hele wereld kunnen daarom hun bewustzijnsniveau veranderen
zonder precies te weten waarom of hoe. Maar deze verandering is nog steeds onzichtbaar
omdat ze in de diepte van ieder van ons, van ons persoonlijk leven en van onze
basiswaarden die aan het veranderen zijn, sijpelt. Er ontstaan nieuwe vragen in ons. En
sommige mensen voelen hun lichaam veranderen. Anderen hebben het gevoel dat hun
visie op het leven op volle toeren draait... maar in stilte.
De Moeder en Aurobindo: een nieuwe positieve visie op de toekomst van de mensheid

216

De "we" verwijst niet naar de Franse "nous", maar naar de Griekse "we": νους - νοος naar de genitieve).
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We hebben gezien dat we in La Mère en Aurobindo een positieve en opwindende visie
vinden op een toekomst van de mensheid die meer liefdevol, meer ondersteunend en
meer spiritueel is, in de constructie waarvan we worden uitgenodigd om deel te nemen.
En dit toekomstbeeld wordt volgens hen bevestigd door de afdaling van het
"Supramentale" dat de Moeder in 1965 in een nachtelijk visioen zag.
De Moeder zag dat er al een zeer krachtige goddelijke kracht op de Mensheid was
neergedaald en dat deze heeft bijgedragen aan het versnellen van de transformatie van
miljoenen mensen. Zij en Aurobindo noemen dit goddelijke kracht de "Supramentale". En
Aurobindo wijst erop dat het Supramentale Bewustzijn een Eenheidsbewustzijn is. We
vinden hier hetzelfde kenmerk van een collectief initiatiefpad naar het Zijn en de Eenheid.
En, zoals Sri Aurobindo zei, deze afdaling van het Supramentale is een radicale
transformatie van de mensheid. En hij voegt er ook aan toe dat de mensheid verplicht is
zichzelf te transformeren als zij wil overleven.
"Als de mensheid wil overleven, is een radicale transformatie van de menselijke
natuur onontbeerlijk."217
Het is een zeer radicale en sterke boodschap. En zeer actueel.
Willis Harman: de Nieuwe Renaissance
Willis Harman, die ik hierboven al noemde, is een van de grote visionairs van "Silicon
Valley" in de 20e eeuw. En voordat hij stierf in 1997, kondigde hij een Nieuwe Renaissance
aan.
Voor hem is de Renaissance ontstaan door de synergie van een compleet nieuwe visie op
de kosmos, geïntroduceerd door Copernicus (de Aarde draait om de Zon), en aan de
andere kant door een grote technologische innovatie die de drukmachine was die door
Gutenberg werd uitgevonden en in werking gesteld. De combinatie van deze twee
elementen heeft een grote en positieve verandering teweeggebracht: de Renaissance.
En ook vandaag zullen we binnenkort aan de ene kant geconfronteerd worden met de
verandering in de metafysica op mondiaal niveau 218 . Onze manier van denken over
materie en bewustzijn zal zeer ingrijpend veranderen. We gaan volgens Harman van M1metafysica naar M3-metafysica. M1 beweert dat alleen materie bestaat en dat het
bewustzijn, als het bestaat, een uitwas is van hersenweefsel. M3 is daarentegen van
mening dat alleen het bewustzijn bestaat en dat het de verschijning en transformatie van
de materie bevordert. We staan in het hart van de huidige debatten onder wetenschappers.
En aan de andere kant is de grote technologische innovatie van deze 21e eeuw de
onmiddellijke verbinding van miljarden burgers over de hele wereld, via het internet (het
"Web") dat open moet blijven (Open Source).

Sri Aurobindo: "De toekomstige evolutie van de mensheid: het goddelijke leven op aarde. Fragmenten uit de werken
van Sri Aurobindo, gekozen door Philippe Barbier de Saint-Hilaire" p. 56. Edities Ashram de Pondichéry.
218 HARMAN Willis: "Global Mind Change" 1995 & "A New Vision of Consciousness Transforms the World". Franse
vertaling door Ariane, Montreal. 2014. zie p. 55.
217
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En de synergie van deze nieuwe (metafysische) visie met de technologische innovatie van
het web, creëert het begin van een nieuwe Renaissance, van wereldwijde omvang.
En natuurlijk, als we aan het begin van deze nieuwe Renaissance staan, hebben sommige
denkers zoals David Bohm, Einstein zelf, Tesla ook, Rupert Sheldrake en vele anderen, een
lot ondergaan, of lijden ze, vergelijkbaar met dat van Galileo en vooral Giordano Bruno,
die door de inquisitie op de Bloemenmarkt in Rome werd verbrand. Zoals voormalig
Harvard-professor Thomas Kuhn219uitlegt, duurt het minstens 30 jaar, of een generatie,
voordat een wetenschappelijk paradigma ingrijpend verandert. Het kost tijd.
Deze nieuwe Renaissance, aangekondigd door Willis Harman, versterkt dus eerdere
aankondigingen van een opwaartse energieverschuiving in de mondiale samenleving.
Het bewijs van leven na de dood: Willis Harman en David Bohm...
Maar Willis gaat in zijn eerder genoemde boek verder. Hij kondigt ook aan dat wat ook
onze beschaving zal muteren, de progressieve ontdekking zal zijn dat het leven na de dood
wetenschappelijk gezien vanzelfsprekend is.
De weinig bekende ontdekkingen van David Bohm, die in 1993 stierf, brengen ons
inderdaad dichter bij het moment waarop de wetenschap het bewijs van het bestaan van
het leven na de dood zal bevestigen 220. Bohm veronderstelt dat we in twee realiteiten
tegelijk leven. De eerste is de "Newtoniaanse" ruimte in tijd en ruimte. En de tweede is
wat hij noemt verwarde of betrokken ruimte. En deze tweede ruimte is buiten tijd en
ruimte. Alleen hij staat erop, alleen de tweede verstrengelde ruimte is echt. Wat betekent
dat we in de Newtoniaanse ruimte leven, wat een illusie is.
En dus zou de dood bestaan uit het verlaten van deze illusoire Newtoniaanse ruimte, om
de ingewikkelde ruimte binnen te gaan die de realiteit van het Universum is, en die buiten
de tijd en de ruimte ligt. Het is duidelijk dat deze visie van Bohm niet erg succesvol was,
en beleefd werd gemarginaliseerd. Het is vandaag de dag nog steeds gemarginaliseerd,
omdat het de basis van onze wetenschappelijke benadering en de definitie van de
werkelijkheid in twijfel trekt.
Willis Harman legt uit dat dit nieuwe bewijs van leven na de dood de wortels van onze
materialistische beschaving, die wordt gedomineerd door een enorme angst voor de
impliciete dood, volledig zal transformeren, omdat het door de eeuwen heen perfect
geïnternaliseerd is. En deze angst is misschien wel de geheime motor van de
"consumptiemaatschappij", en van de opeenstapeling van bezittingen.
Dit is in overeenstemming met de door Jezus aangekondigde transformatie van de dood,
die onze materialistische beschaving niet kan begrijpen. Om deze transformatie van de
dood door Jezus te begrijpen, moeten we de definitie van het leven op aarde veranderen.
We moeten de materialistische definitie die beweert dat we een lichaam met misschien
wel een ziel zijn, verlaten, ook al is het bestaan van de ziel helemaal niet zeker. En we
moeten ontdekken dat we een geest en een geïncarneerde ziel zijn, en dat deze ziel heeft
219
220

KUHN Thomas: De structuur van wetenschappelijke revoluties. Zak editie 2018.
David Bohm: De fysica van de oneindigheid. 2011.
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geaccepteerd om te incarneren en haar oorsprong te vergeten, om haar te herontdekken
door een transformatie van ons lichaam, onze lichaamscellen en ons DNA. We moeten ons
geleidelijk aan verdiepen in de M3-metafysica.
De sociologische maatstaf van beschavingsveranderingen: De makers van cultuur
De statistieken en de zeer originele aanpak van de socioloog Paul H. Ray221, wijzen op het
bestaan van "scheppers van cultuur" die in Europa en de Verenigde Staten door
honderden miljoenen mensen kunnen worden geteld. En volgens mijn bronnen kunnen
we spreken van één of twee miljard in de hele wereld.
Het is een briljante maar weinig bekende bevestiging dat het plan voor de Hemelvaart van
de Mensheid aan het begin van de 21e eeuw echt aan de gang is. En het gaat vrij snel.
Volgens hem creëren deze miljoenen burgers de postindustriële transmoderne
wereldcultuur van morgen. Ze brengen in stilte de nieuwe Renaissance tot stand.
Een van hun kenmerken is de zoektocht naar innerlijke transformatie. Het is een
achtergrondstroom, een zeer belangrijk "zwak signaal". En deze dimensie van innerlijk
zoeken zal verschillende vormen aannemen:
 In het islamitische blok van een miljard burgers doen vrouwen in India, zoals
bijvoorbeeld Sona Khan,222 ondergronds opmerkelijk veel werk om de sharia te
herschrijven en wettelijk te corrigeren door de gelijke rechten van vrouwen en
mannen te herstellen. Volgens professor Ziauddin Sardar, een223adviseur van de
Aziatische moslimregeringen, zijn er veel "cultuurmakers" in de moslimwereld,
minstens 200 miljoen, maar niemand praat er over.224
 Laten we ook Sheikh Ben Tounès noemen, de voorzitter van de Alawitische Soefi's
van Europa.225Hij is echt een mooi gezicht van de Europese islam, intelligent, open,
opwindend om te ontdekken en een drager van de toekomst.
 in China, waar volgens de Filippijnse socioloog Nicanor Perlas , 226 alternatieve
Nobelprijswinnaar, miljoenen gewone burgers de spirituele diepgang van Tai-Chi
herontdekken, en de Chinese spirituele traditie die achtduizend jaar teruggaat.
Maar ze worden vervolgd als een "Falung Gong sekte". Door deze vervolging is hun
aantal toegenomen. Naar schatting zijn het er nu meer dan 200 tot 300 miljoen.

221 RAY Paul & Sherry Ruth ANDERSON: TheEmergence of Cultural Creatives Trad NL.

Le souffle d'or 2007.

222 Voir les travaux de Sona KHAN Advocate Supreme Court of India, The Khan Law Firm, A-2 Oberoi, Swiss

Apartments, Sham Nath Marg, DELHI - 110 054, INDIA. e-mail: sakhan@eth.net
223 Zie Wikipedia English over "Ziauddin Sardar" die een invloedrijke adviseur is geweest voor moslimregeringen in
Azië, was aanwezig op het Brusselse Congres over "Governance and Civilizations" in mei 1998.
224 Zie op mijn site www.marcluyckx.be/english/articles/ het verslag van het internationale seminar van mei 1998 bij
de Europese Commissie over "Governance and Civilisations".
225 Sjeik Khaled BENTOUNES, "Therapy of the Soul" 2013. & Islam en het Westen: Pleitbezorging voor het samenleven"
2018. Hij organiseerde ook een Colloquium in Algerije (gepubliceerd in het Frans) in dialoog met wereldberoemde
feministen, over de plaats van de vrouw in de Islam. Zijn laatste boek legt uit hoe de islam kan en moet integreren in
het Westen. Hij stelde ook aan de Verenigde Naties in New York voor om een werelddag van tolerantie en samenleven
te creëren.
226 PERLAS Nicanor: Vormgeven aan de globalisering: burgermaatschappij, culturele macht en driehoeksverhouding
nperlas@info.com.ph
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in Japan, waar topintellectuelen als Dr. Takeshi Umehara227 zich zeer bewust zijn
van de beschavingsveranderingen die plaatsvinden,
 in de VS, waar het aantal culturele scheppers de 40% nadert228 en de andere 60%
een reactie heeft van weigering om te veranderen, goed gekatalyseerd door
Trump.
 in West-Europa en vooral in de richting van het oosten, waar we de heropleving
zien van partijen die immigratie afwijzen, maar misschien ook een verandering in
de beschaving. En dit is begrijpelijk, aangezien niemand hen de positieve inzet van
deze voortdurende veranderingen uitlegt.
 of in Rusland, waar de zoektocht naar de weg van het Zijn wellicht geavanceerder
is dan thuis.229
En de verdieping van deze nieuwe innerlijke dimensie, deze "burgerinterniteit" is precies
wat onze nieuwe beschaving (postindustrieel, postkapitalistisch en post-patriarchaal)
nodig heeft om de ethisch-politieke uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden.

DE 5 NIVEAUS VAN REËNCARNATIE VAN DE WERELD
Ik heb het beeld van de ijsberg gekozen, om te laten zien dat 4/5 van alle huidige
veranderingen onder water staan. Dit betekent dat ze onzichtbaar zijn en nooit worden
besproken, noch in onze media, noch in de politiek. Alles wat in donkerblauw en
lichtgroen zweeft wordt genegeerd.
Maar de nieuwe generatie 20-30-jarigen, de "Z"-generatie, is zich perfect bewust van al
deze ondergrondse niveaus, wat niet het geval is bij de publieke opinie of de media. En de
jongste 12-18-jarigen die op straat demonstreren voor het klimaat zijn nog bewuster en
vriendelijker radicaal: het economische en politieke systeem moet worden veranderd.

Takeshi UMEHARA De beschaving van het bos. Gepubliceerd in "NPQ" Summer 1990 pp. 22-31.
Zie de nieuwe statistieken op de website van Paul H. Ray: www.culturalcreatives.org
229 Ik heb hier geen specifieke bronnen voor. Maar toen ik voorzitter was van "EUTAS" (European Transpersonal
Association), was ik erg verbaasd om te zien hoe onze Russische partners vaak veel geavanceerder waren in hun
theoretisch onderzoek en therapeutische praktijk.
227
228
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1. Het eerste niveau: Van de waarden van de dood naar de waarden van het leven: De
motor van de verandering is zeer krachtig en niemand zal het tegenhouden.
Onze wereldbeschaving wordt met de dood bedreigd als we niets veranderen. Want we
hebben twee mogelijkheden van collectieve zelfmoord uitgevonden: nucleaire oorlog en
oneindige groei in een eindige wereld.
Maar er is heel goed nieuws: het collectieve onbewuste van de mensheid heeft al gekozen
voor collectief overleven, en dit onbewuste transformeert in de diepte van elk van hen, de
waarden van de dood (collectieve zelfmoord) in waarden van het leven (de mensheid wil
overleven).
Dit is het laagste niveau. Het is koud en donker. We gaan er niet graag heen, we blijven er
niet graag omdat we niet graag praten over het gevaar dat boven ons hoofd hangt. We
geven er de voorkeur aan deze bedreiging voor ons leven te negeren. Maar het heeft een
belangrijke plaats in ons individueel en collectief onderbewustzijn.
Het is zeer belangrijk om te begrijpen dat deze verandering van de waarden van de dood
naar de waarden van het leven de zeer krachtige motor is van de beschaving die zich
voltrekt. Zoals Willis Harman, een lid van het Stanford Research Institute in Silicon Valley,
opmerkte: "We ervaren een van de meest fundamentele veranderingen in de geschiedenis:
de transformatie van het geloofssysteem van de westerse samenleving. Geen enkele politieke,
economische of militaire macht is te vergelijken met de kracht van een
mentaliteitsverandering. Door bewust hun beeld van de werkelijkheid te veranderen,
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veranderen de mensen de wereld 230 ". Niemand is dus in staat om deze voortdurende
verandering van de beschaving tegen te houden. Niemand kan het tegenhouden.
De kracht van reëncarnatie als drijvende kracht achter verandering
De buitengewone kracht van de verandering van de beschaving en het paradigma is dat
het een potentieel voor reëncarnatie bevat. Een nieuwe adem voor onze ziel, geest en
lichaam. Een nieuwe collectieve hoop. "Ja, dat kunnen we". Ja, we kunnen onze
wereldbeschaving naar een geweldloze en milieuvriendelijke toekomst sturen. Het is
mogelijk en het gebeurt. En een deel van de burgers voelt het, beseft het en ziet dat het
energieniveau stijgt, en dat de nieuwe waarden die binnenkort de beschaving zullen
domineren, van een hoger, subtieler energieniveau zijn, en dit betovert ons van binnenuit.
Want de enige manier om onze problemen op te lossen is door het verhogen van de
energie door ons wereldbeeld en paradigma231te veranderen.
Dit concept van "reenchantment" komt van de socioloog Max Weber, die schreef dat de232
rationele, machinistische en materialistische moderniteit de wereld heeft ontgoocheld. En
als we uit deze mentale gevangenis komen die vandaag de dag modern is, herontdekken
we in onze verbazing, de kracht van de reëncarnatie.
2. Het tweede niveau is de dood van patriarchale waarden.
Het is nog steeds erg koud en het is vrij laag in ons bewustzijn. Onze samenleving bezoekt
dit niveau ook niet vaak, ook al weet ze dat het bestaat. Er wordt weinig over gezegd en
toch worden we elke dag geconfronteerd met de dominantie van mannen en mannelijke
waarden over vrouwen en meer vrouwelijke waarden. Omdat we getuige zijn van de crisis
van verticaal, piramidaal, arrogant, manipulatief beheer. We praten er niet vaak over,
maar iedereen weet en beseft dat we geen oplossing zullen vinden voor onze wereldwijde
problemen op basis van alleen de waarden van bevelvoering, verovering en controle (CCC).
We zijn ons er terdege van bewust dat we, om onze mooie blauwe planeet te beschermen,
dringend behoefte hebben aan een nieuwe cocktail van waarden als respect, vertrouwen,
solidariteit, zachter, meer "jin" zoals de Chinezen zeggen, meer vrouwelijk. Het
patriarchaat is al verleden tijd, het heeft zijn eeuwenoude legitimiteit verloren... maar het
lijk is nog steeds in beweging, omdat het miljoenen vrouwen over de hele wereld blijft
onderdrukken!
De opkomende Nieuwe Renaissance nodigt ons uit om onze rol als man en vrouw opnieuw
uit te vinden in een nieuwe co-creërende beschaving.
3. Niveau drie is het einde van de moderniteit en het begin van de transmoderniteit.

Willis Harman: "Global Mind Change" 1995 & "A New Vision of Consciousness Transforms the World". Franse vertaling
door Ariane, Montreal. 2014.
231 Einstein maakte duidelijk dat het onmogelijk is om een probleem op te lossen op het niveau waarop het zich
voordoet. Je moet naar een hoger niveau gaan, je paradigma veranderen, je manier van denken veranderen.
232 Max Weber, protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme; Engelse vertaling: Plon/Pocket, 2010, zie pagina
117, 134, 177 en 179.
230

104

We zijn ons er niet zozeer van bewust, maar we voelen het vandaag de dag meer en meer.
Zoals we zullen zien, is het voor degenen die nog 100% modern zijn, bijvoorbeeld
sommige Franse intellectuelen, heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om te begrijpen dat we
bezig zijn met het veranderen van het paradigma. Want de moderne mens is zich er per
definitie niet van bewust dat hij zich in een paradigma bevindt, omdat hij leeft als een
objectiviteit, dus in de Waarheid, die rationeel en onpartijdig233is.
De moderniteit is alomtegenwoordig, maar heeft haar legitimiteit verloren. E. Morin
stelt het perfect: "Als moderniteit wordt gedefinieerd als een onvoorwaardelijk geloof in de
vooruitgang, in technologie, in wetenschap, in economische ontwikkeling, dan is deze
moderniteit dood.234 »
De transmoderniteit waarin we al zijn terechtgekomen, wordt gekenmerkt door de
terugkeer van ethiek en betekenis. En de allerbelangrijkste waarde, die duidelijk
overheerst, is de absolute urgentie om samen naar een duurzame wereld toe te werken.
Alles wat niet in deze richting gaat is zinloos en beleefd - of minder beleefd - geweigerd.
De nieuwe metafysica M3 ontdekt dat het bewustzijn aan de materie voorafgaat. Het is
het bewustzijn dat materie kan laten gebeuren 235 . Dit is de nieuwe Copernicaanse
revolutie die ons te wachten staat.
4. Niveau vier is het einde van de industriële economie.
Veel "industriële" bedrijven sterven voor onze ogen. En de meerderheid heeft de mensen
vervangen door robots. Bovendien leidt deze "industriële samenleving" die gebaseerd is
op een oneindige kwantitatieve groei (meer en meer cement, ontbossing, vervuiling en
consumptie van de hulpbronnen van de aarde...) ons naar collectieve zelfmoord. Het
wordt daarom steeds duidelijker verworpen door de burgers.
En tegelijkertijd zijn we al in de immateriële economie terechtgekomen, wat een nieuw
economisch paradigma is. Maar het blijft opereren binnen de gebruikelijke "oude"
industriële categorieën. Het beste voorbeeld is de GAFA (Google, Apple, Facebook,
Amazon) die veel geld opleveren, maar helemaal geen zin meer hebben. Ze zijn de rijkste
dynosaurussen... voor het moment, maar ze zijn teruggegaan naar de industriële
kapitalistische logica van oneindige kwantitatieve groei. In tegenstelling tot Steve Jobs
bieden ze geen geloofwaardige visie op een beschaving van solidariteit en duurzaamheid.
Mijn mening is dat het niveau van denken in Californië is gedaald met verschillende
niveaus na de dood van W. Harman, P. Drucker en andere zeer hoog niveau denkers zoals
Harlan Cleveland.
Het is immers belangrijk te beseffen dat deze immateriële economie het best kan
functioneren op basis van een kwalitatief, humanistisch, win-win model en het delen van
kennis. En dat dit nieuwe functioneren veel efficiënter en ethischer is. Omdat het concept
van groei kwalitatief is geworden, en dus ook duurzaam. Deze economie zal in de toekomst
worden gedomineerd door transparantie en ethiek (transmodern). Anders heeft het geen
toekomst. Sorry voor de transhumanisten van Palo Alto236, die zich geen ethische vragen
De beste verklaring voor deze moeilijkheid wordt ons geboden door Willis Harman, in de eerste hoofdstukken van
zijn boek al geciteerd.
234 Edgar Morin: "Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur" Seuil Paris, 2000
235 Dit is een nieuwe interpretatie van de vergelijking van Einstein: E = mc2
236 Voor meer details over dit onderwerp zie mijn laatste boek.
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stellen.
5. Tot slot komen we op het vijfde niveau, de transformatie van het beleid.
Het is de enige die zichtbaar is. We hebben te maken met een politieke
geloofwaardigheidskloof die elke dag groter wordt. Wereldwijd bevinden alle piramidale
instellingen zich in een crisis: politieke partijen, kerken, vakbonden, universiteiten,
piramidevormige ondernemingen, medische en notariële ordes en andere... Wanneer ze
niet al dood zijn omdat ze worden beschuldigd van corruptie, gebrek aan transparantie of
ernstiger van incompetentie, omdat ze er niet in slagen de vraag naar onze collectieve
overleving te beantwoorden, laat staan de betekenis van onze beschaving.
En op dit niveau komt de politieke verandering weer van de burgers.
Talrijke burgerinitiatieven
Miljoenen burgerinitiatieven 237 beginnen weinig te zeggen over de kracht van deze
heruitvinding van de politiek, over de terugkeer van betekenis, transparantie en ethiek.
We hebben bijna alle oplossingen voor de problemen van onze tijd238. En we zijn bezig om
ze samen uit te voeren, in collectieve intelligentie. En al deze innovaties maken deel uit
van een nieuwe visie. Een nieuwe beschaving komt van onderop, van overal.
Het nieuwe beleid: Huishoudelijk licht en beperkte mandaten
De politiek van morgen zal ethisch en transparant zijn. Het zal handelen voor het
algemeen belang. Dat is wat Plato 2500 jaar geleden aankondigde. En Plato wordt weer
verrassend actueel.
De transformatie van de politiek begint langzaam met het einde van een levenslange
politieke carrière. De politicus van morgen kan "geroepen" worden om een of twee
termijnen te dienen en dan terug te keren naar haar of zijn oorspronkelijke beroep. Op
Europees niveau beperkt de Italiaanse "5-sterren"-partij haar politieke mandaten tot
twee. Dezelfde intuïtie voor de "Republiek in beweging" in Frankrijk. Vaarwel aan de
politici voor het leven!

DE SCENARIO'S VAN DEZE VERANDERING VAN DE BESCHAVING

Zie bijvoorbeeld de Franse film "Demain" en vele boeken over dit onderwerp die in mijn boeken worden geciteerd.
Met Ariane Editions organiseerde ik in mei 2015 in Toulouse een Colloquium over nieuwe oplossingen voor de
wereld van morgen. De conclusie is dat we 80 procent van de oplossingen in handen hebben. Het enige wat ontbreekt
is de politieke wil.
237
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Na analyse van de zwakke signalen van de paradigmaverschuiving en de
beschavingsveranderingen die aan de gang zijn, is het nu de vraag hoe deze
beschavingsveranderingen concreet kunnen plaatsvinden, in de komende jaren...of
maanden.
En hier hebben we natuurlijk verschillende mogelijke scenario's.
1.

Algemene ineenstorting.

Auteurs zoals Pablo Servigne 239 hebben de omstandigheden geanalyseerd waaronder
bepaalde beschavingen zijn ingestort. En ze vonden dat onze industriële beschaving bijna
perfect voldeed aan alle voorwaarden voor een totale ineenstorting. Dat is waar. Ja, de
industriële beschaving gaat sterven.
Maar het goede nieuws is dat de industriële tektonische plaat onder de nieuwe
immateriële en duurzame plaat door zou kunnen gaan. Plotseling zullen we deze nieuwe,
meer ethische en duurzame beschaving in het licht van de dag zien verschijnen.
Dus er komt een verschuiving, een machtsoverdracht. Een verschuiving in de tektonische
platen.
Sommige van Attali's boeken ondersteunen ook een negatief implosiescenario 240 . Maar
Attali ziet helaas alleen de industriële tektonische plaat.
2. Een grote economische en financiële crisis brengt de nieuwe beschaving naar boven...
Volgens een ander scenario stevenen we, misschien in 2019 en/of 2020, af op een grote
financiële crisis die bijvoorbeeld een aanzienlijke daling van de aandelenmarkt en de
waarde van de dollar en misschien de euro veroorzaakt, met alle gevolgen van dien voor de
mensen, het bedrijfsleven en de sociale samenhang van onze samenlevingen.
Dit is wat het "Internationaal Monetair Fonds" zonder reclame aankondigt. Zij heeft
namelijk in het voorjaar van 2018 en in 2019 de waarschijnlijkheid/mogelijkheid van een
economische-financiële crisis aangekondigd die veel dieper en belangrijker zou kunnen
zijn dan die van 2008.
Maar er is niet veel over gesproken in de media. Want we moeten koste wat het kost
voorkomen dat mensen hun geld bij de banken opnemen, wat de onmiddellijke
ineenstorting van al onze Europese en Amerikaanse banken zou veroorzaken, aangezien
hun monetaire reserves ontoereikend zijn.
Het goede nieuws is dat dit scenario tweeledig is. Enerzijds zal de crisis leiden tot een
gedeeltelijke ineenstorting en een verlies aan geloofwaardigheid van de economie en het
huidige industriële systeem. Maar het zal ook het bestaan, de legitimiteit en de samenhang
van de nieuwe immateriële economie van geven en delen naar voren brengen en, meer in
het algemeen, van de nieuwe beschaving die we hebben beschreven.

Pablo SERVIGNE Raphaël STEVENS: "Hoe alles kan instorten. Een kleine handleiding van collapsologie voor het
gebruik van de huidige generaties" 2015.
240 ATTALI Jacques: "Allemaal geruïneerd in tien jaar" Fayard, 2010.
239
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En pas na de crisis zullen sommige politieke leiders voor het eerst de nieuwe
beschavingslogica ontdekken waarin hun kinderen al jaren zwemmen en waarvoor ze op
straat demonstreren.
En het is ook mogelijk dat dit soepel kan gebeuren, in de "zachte" modus. Dit soort
scenario's kan niet worden uitgesloten.
Laten we bijvoorbeeld kijken naar de zeer recente overname van de BRICS241, die 4 miljard
burgers vertegenwoordigt. Het gebeurde op de platst mogelijke manier. Ze hebben
verklaard dat ze zich willen losmaken van de Amerikaanse overheersing zonder enige
reactie van de VS. En ze hadden het lef om onder elkaar een nieuw Monetair Fonds, een
nieuwe Wereldbank en zelfs een monetaire slang in Europese stijl op te richten. En een
paar maanden geleden, in 2018, kondigden de Chinezen aan - een onvergeeflijke misdaad
- dat ze vanaf nu hun olie in Yuan in goud zouden kopen, alleen in Hongkong en niet in
Londen. Maar eerder zijn al degenen die deze kant op zijn gegaan door de VS gedood:
Saddam Hoessein, Kadhafi, enz. Maar deze keer, niets. Dit alles gebeurde zonder oorlog,
maar helaas ook in de ijzige stilte van de westerse media, die liever het verontrustende
negeren.
Een "zacht" scenario is dus goed mogelijk.
3. Business as usual" om de angst van de burgers te beteugelen
Helaas is het scenario dat vandaag de dag nog steeds dominant is: "Er is geen significante
verandering te verwachten". We blijven in "business as usual", d.w.z. "business as usual",
de kortetermijnvisie. Natuurlijk zijn de jongeren zeer kritisch, maar er wordt gezegd dat
dit alle generaties overkomt, sinds Socrates en Plato. Dus we zitten in het "Niets te
melden" scenario, dat pleit ervoor om niet te luisteren naar degenen die "Aan de wolf, aan
de wolf!" roepen, omdat er geen wolf zal komen opdagen.
Persoonlijk heb ik er lang over gedaan om te begrijpen waarom politici de voorkeur geven
aan dit laatste scenario. En waarom ze het probleem van de verandering liever niet
aanpakken. Maar ik begreep uiteindelijk dat het is omdat politiek gezien, verandering
praktisch onmogelijk is te "verkopen" aan burgers, omdat verandering hen zo angstig
maakt. Uiteindelijk geven de burgers de voorkeur aan de geruststellende leugen, ook al
weten ze onbewust dat het niet eerlijk is.
De "Kleine" kans in de politiek...
En het is pas in de nasleep van een ramp dat politici slechts enkele dagen (window of
opportunity) de tijd hebben om gedurfde hervormingen door te drukken, die bovendien
moeten worden gepresenteerd als een definitieve oplossing voor de open en voor de hand
liggende crisis. Op dit punt kunnen we overgaan tot het tweede scenario van een
geweldloze tektonische plaatwissel ... als het goed is.
Want na een paar dagen sluit de "window of opportunity" en wordt de politicus
gedwongen terug te keren naar het dagelijks leven, wat niet eng is. Anders wordt hij
omvergeworpen...
241

BRICS = Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika.
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Behalve, natuurlijk, in tijden van oorlog. Churchill is een goed voorbeeld. Na de oorlog
overleefde hij niet lang in de macht.
4. Het 4e Totaal Positief Scenario voor een Positieve Toekomst
Ik begin mijn tweede boek met een totaal positief en geweldloos scenario. En dit scenario
is gewijd aan Willis Harman die altijd heeft aangedrongen op de noodzaak om positieve
scenario's te propageren, want volgens zijn visie op de nieuwe M3-metafysica, door
erover te praten help je ze te laten gebeuren. Bewustwording maakt de zaak mogelijk.
Het vertelt hoe de wereld en zijn grote instellingen van 2020 tot 2060 totaal zijn
veranderd. De economie, financiën, defensie, legers, banken, het IMF, de Wereldbank, etc.
zijn allemaal veranderd. En allemaal op elegante wijze geleid door de leiding van
mevrouw Chang, de democratisch gekozen president van China.
Zozeer zelfs dat UNESCO in 2060 verplicht was om historici te vragen een boek te
schrijven dat aan de nieuwe generaties de wereld van het jaar 2000 beschrijft, waar hun
ouders en grootouders woonden.

CONCLUSIE VAN HOOFDSTUK 8: ER MAG VERWACHT WORDEN DAT
In de inleiding hebben we de belangrijke kwesties van de 21e eeuw beschreven. En we
hebben gezien dat het voor de mensheid noodzakelijk was om zijn bewustzijn te verhogen
om te kunnen reageren op deze enorme inzet, die onze eigenlijke overleving beïnvloedt.
We zullen dit niet bereiken als we op een zeer laag energetisch en spiritueel niveau
blijven.
In de finale van dit laatste hoofdstuk kunnen we afsluiten met deze prachtige zin van
Vaclav Havel,242die de titel is van zijn beroemdste boek: It is permissible to hope.
Ja, dat kan men hopen. Want we bereiden ons in stilte voor, individueel en collectief, om
het niveau van het bewustzijn te verhogen. Ja, het pad van het Wezen dat miljoenen
burgers over de hele wereld ontdekken en beoefenen, dit pad van het Wezen leidt ons
naar een individuele en collectieve transformatie die jullie allemaal dichter bij een
Ascensie brengt, naar een hogere beschaving die volledig duurzaam en verenigd is.
Ja, dat kan men hopen.
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HAVEL Vaclav: Men kan hopen voor 1997.
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EINDCONCLUSIE
DE WEG NAAR HET ZIJN: EEN SYNTHESE

"Aanschouw het dienstmeisje van het Goddelijke."
Hoe meer ik op deze nieuwe weg ga, hoe meer de woorden die Maria de engel Gabriël
antwoordde, "Ecce ancilla Domini, ik ben de dienstmaagd van de Heer, laat het mij doen
naar uw woord", aan mij243worden opgelegd. Ja, de weg naar het Wezen vraagt me elke
dag duidelijker om een houding van onvoorwaardelijke ontvankelijkheid, een houding
meer "Jin", meer passief en meer vrouwelijk, van openheid naar het Wezen en naar het
Goddelijke, voorbij mijn ego en mijn innerlijke patriarchaat, goed geschroefd in mijn
diepte. Bedankt, Hadewijch.
Mijn nieuwe definitie van de mens: ik ben een vleesgeworden ziel...
243

Luke, een, 38. Dit is het Latijnse citaat uit mijn jeugd: "Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. "
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Ik realiseer me ook dat mijn weg naar het Zijn mijn visie en begrip van de zin van mijn
leven op Aarde volledig heeft veranderd. Ik ben geen lichaam dat misschien een ziel heeft,
zoals onze moderne en materialistische beschaving die nog steeds dominant is, bevestigt.
Ik ben daarentegen een Geest van goddelijke oorsprong en een ziel die heeft aanvaard om
te incarneren in een concreet lichaam in een concrete familie. En het doel van elke
incarnatie is om elke keer beter mijn goddelijke oorsprong te herontdekken die voor mijn
geweten verborgen is, achter de "sluier van onwetendheid". Het is dus ook waarschijnlijk
dat ik verschillende incarnaties heb gehad244.
Deze visie is al duizenden jaren bekend en wordt in Azië onderwezen. De inzet van dit
geïncarneerde leven waarin we zijn, is juist om "terug te keren naar huis", om onze
goddelijke oorsprong, ons Wezen te vinden. Dit is de weg van het Zijn.
Maar wat mij nu ook steeds duidelijker lijkt, is dat de inzet van mijn leven op Aarde is om
de incarnatie als een magneet grondig te doorlopen, en door mijn lichaam, dat mijn
belangrijkste instrument is, te transformeren. Ons doel op deze aarde is om de materie te
spiritualiseren, zoals Teilhard zegt. Dit is wat er op het spel staat in ons leven op aarde in
deze 21e eeuw. Dit is ook wat er in mijn aanpak in dit boek op het spel staat.
Socrates en Plato
En we ontdekken dat dit precies is wat Socrates en Plato zijn gaan aankondigen. We
moeten uit de grot en in het licht komen. En we hebben dat goddelijke licht ook in ons.
Het is dus een extern pad (naar buiten gaan, weggaan, de ijzeren kragen afdoen) en een
intern pad (het Wezen in zichzelf ontdekken). En dit is wat het onderwijs volgens Socrates
zou moeten zijn. Dit beviel hem niet.
Maar dat is ook wat Jezus zegt
En het is ook de boodschap van Jezus die ons uitnodigt op het pad van het Wezen. Ook al
heeft niemand er met mij over gesproken tijdens mijn acht jaar durende theologische
studies (doctoraat).
En deze weg wordt beschreven door de Bijbel, die vertelt dat Mozes in het brandende
struikgewas de hoofdmantra van de Bijbel ontvangt: "Ik ben datgene wat is": dit is de weg
die de God van de Bijbel zelf aangeeft. En het graf van Mozes is nooit gevonden, zegt de
Bijbel. Hij kan de eerste Opgestegen Meester van de Bijbel zijn. En de Bijbel spreekt verder
over de profeet Elia die naar de hemel vliegt op een strijdwagen van vuur. We kunnen dus
zeggen dat Mozes en Elia de eerste twee "Opgestegen Meesters" van de Bijbel zijn. En
Jezus is de derde. Hij is duidelijk een "Opgestegen Meester".

ORIGENE is een van de enige theologen die over reïncarnatie heeft gesproken en er diepgaand over heeft nagedacht.
Deze grote mysticus en grote theoloog, zeer creatief en intuïtief, werd in 185 in Alexandrië geboren en stierf in 253 in
Tyrus, en heeft het begin van de christelijke theologie diepgaand beïnvloed. Maar hij werd 300 jaar later veroordeeld
door de Raad van Constantinopel in 553, die ook het concept van reïncarnatie zelf veroordeelde. Gelukkig werd hij
gerehabiliteerd door Sint Thomas van Aquino. Maar niet het concept van reïncarnatie.
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Jezus: Een manier om te incarneren
En het pad dat hij voorstelt is op een totaal belichaamde manier gemaakt. Geen ascese,
geen klooster, geen celibaat. Niets van dit alles is nodig. Integendeel, we moeten maximaal
gebruik maken van de instrumenten die onze incarnatie biedt: contact met de natuur, met
de woestijn, met de rivieren (Jordanië), contact met het lichaam dat genezen en zelfs
herrezen kan worden (Lazarus). Jezus eet en drinkt met "zondaars".
En - ik denk meer en meer - Jezus nodigt ons ook uit om bewust en heilig te leven. Hij
beleefde het eerst, tijdens zijn inwijdingen, en leefde het daarna volledig met Maria
Magdalena, die ook een grote ingewijde was. En deze bewuste seksualiteit is een
eenvoudige en directe weg naar het goddelijke op zich. Voorwaarde is dat ons bewustzijn
meer en meer verbonden is met de Vader, met het Wezen diep in ons, en buiten ons, in
die mate dat we ons in Eenheid voelen, om "De Vader/Moeder/Geest en ik zijn één" te
kunnen voelen en leven.
Maar de stilte over dit belangrijke onderwerp heeft 2000 jaar en meer geduurd.
Immanentie en Transcendentie
Deze Eenheid met het goddelijke is tegelijkertijd immanent (het koninkrijk van het
goddelijke is in jou) en transcendent (Hadewijchs woede omdat de Liefde hem ontgaat).
Het hele boek gaat erover. En het is A. Huxley die het best de betekenis van transcendentie
uitlegt, in het begin van zijn "eeuwige filosofie".
Hadewijch met ijver en passie op het Yin-pad naar de Goddelijke Liefde
En deze weg van het Zijn wordt met passie en enthousiasme gevolgd door uitzonderlijke
vrouwen zoals Hadewijch uit Antwerpen. Haar pad, en het pad van vele 12e eeuwse
begijnen, verbindt zich direct met het Zijn door de Liefde. Hadewijch noemt de goddelijke
"Mijn Liefde". En Hadewijch bereikt het stadium van het overwinnen van het ego en de
Eenheid met zijn "geliefde"/Zijn op een directe, intuïtieve, tegelijkertijd lichamelijke en
geestelijke manier. Maar ze zal ook geconfronteerd worden met de door Bergson
aangekondigde nacht van het geloof. Want zijn is immanent maar tegelijkertijd
transcendent. En ze zal dus ook intensief de ontworteling, een vreselijke eenzaamheid en
ondraaglijk lijden meemaken. Ze zal zelfs haar "Goddelijke Liefhebber" durven
beschuldigen van verraad. Maar het niveau van haar energie, de vloeibaarheid van haar
stralende lichaamslicht heeft de eeuwen doorstaan tot op de dag van vandaag. Hadewijch
symboliseert het meer vrouwelijke Yin-pad naar het goddelijke. En het is een
fundamentele bijdrage aan de hedendaagse aanpak. We zullen zeker niet in staat zijn om
een nieuwe duurzame beschaving op te bouwen zonder deze bijdrage van het heilige
vrouwelijke. Het is essentieel. Maar het is ontkend en gewist voor millennia.
Rûmi een van de enige mannen die het pad van de Liefde durfde te bewandelen
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Er zijn maar weinig mannen die dit pad van totale liefde hebben gewaagd. Waarschijnlijk
de grootste is Rûmi, de 12e eeuwse Iraanse dichter en mysticus, die het wereldsoefisme
en de benadering van het goddelijke zo diepgaand heeft beïnvloed.
De Moeder en Aurobindo voegen de Supramentale
Moeder en Sri Aurobindo voegen een nieuw element toe. Zij kondigen rond 1950 aan dat
de Supramentale, een zeer krachtige en transformerende goddelijke energie, al naar de
Aarde is afgedaald, en dat het al een enorm werk van transformatie doet diep in de harten
en lichamen van miljoenen mensen op Aarde. Het Supramental kondigt het nieuwe
bewustzijnsniveau aan waartoe de mensheid wordt uitgenodigd en realiseert het. En het
duwt ook ons lichaam en geweten om zich beetje bij beetje te transformeren om deze
prachtige en zeer krachtige energie te assimileren. Ze zijn er zelf al hun hele leven mee
bezig.
... Wat Teilhard de Chardin en de Noosphere oproept...
Het Supramental roept in mij de visie op van Teilhard de Chardin, die in 1950
aankondigde dat we aan het begin van de 21e eeuw, individueel en collectief, de
Noosphere gaan betreden, wat een nieuw tijdperk is waar het niveau van bewustzijn,
ethiek en liefde steeds meer gaat toenemen totdat het culmineert op het Omega punt van
de Christelijke energie. En we zijn al in deze Noosphere.
En we realiseren ons dat het plan voor de Ascensie van de Mensheid wordt gerealiseerd.
Het laatste hoofdstuk laat zien dat onze wereldbeschaving al in een Renaissance is beland.
En deze nieuwe tektonische plaat, deze nieuwe beschavingslogica ontwikkelt zich voor
onze ogen in onze straten, maar ook in sommige ethische en innovatieve ondernemingen.
We hebben ook gezien dat het merendeel van de economische, intellectuele en postpatriarchale debatten niet wordt opgepikt door de mainstream media. Terwijl het aantal
"cultuurscheppende" burgers die op zoek zijn naar een nieuw innerlijk licht, buiten of
binnen religies, één of twee miljard zou bedragen. Er is dus reden voor hoop.
En dat pad transformeert onze cellen en ons DNA...
En deze weg van eenheid met ons innerlijk wezen, met onze ziel en geest, transformeert
geleidelijk de cellen van ons lichaam en werkt als een energetisch en vibrerend ontwaken
voor de cellen. Het activeert ook het DNA van onze cellen, waardoor ze ook
getransformeerd worden. Zodat ons lichaam, net als het lichaam van Jezus, lichter,
helderder en meer getransfigureerd wordt, maar niemand het ziet. Niemand behalve zij
die een bepaalde mate van transformatie hebben bereikt. En als ons lichaam volledig
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getransfigureerd is, zullen we met de hulp van Jezus, die niet om meer hulp vraagt, in staat
zijn om op een totaal nieuwe manier door en met ons getransfigureerde lichaam door de
dood heen te gaan. Als we durven te geloven.
We hebben het goddelijke licht geactiveerd dat al in ons is...
De hele weg naar het Wezen leidt ons naar het activeren van het goddelijke licht dat al in
ons is, voornamelijk door de kracht van ons bewustzijn dat wordt verlicht door onze ziel.
En zo transformeren we meer en meer onze cellen en het DNA van onze cellen en dus het
geheel van ons fysieke lichaam. En deze transformatie leidt ons geleidelijk aan naar
nieuwe, onvermoede bewustzijnsvelden, als en wanneer onze onthechting diep genoeg is.
1° Hypothese: we hebben de totale transfiguratie bereikt.
Want aan het einde van ons aardse leven, als alle cellen en DNA van ons lichaam
voldoende getransformeerd en getransfigureerd zijn, kunnen we bewust door de dood
gaan en zichtbaar blijven in een hoge energie menselijke vorm, zoals Jezus op
Paasochtend. En dan kunnen we opstijgen zoals Jezus, terwijl we tegelijkertijd aanwezig
en zichtbaar blijven voor sommige mensen in ons krachtige en zeer lichtgevende
geestelijke lichaam, maar onzichtbaar voor de meerderheid.
Het enige grote obstakel is dat we niet voldoende geloven dat het voor ieder van ons
mogelijk is, ook al heeft Jezus ons uitgenodigd om grotere dingen te doen dan Hij heeft
gedaan245. En dus voert ons geweten deze transformatie niet uit. Maar ik probeer er dag
na dag in te durven geloven.
2° Hypothese: Ons lichaam is niet voldoende getransformeerd en we sterven.
Ofwel sterft ons lichaam toch. Maar omdat ons geestelijk lichaam gedeeltelijk
getransformeerd is en zeer lichtgevend, krachtig en consistent is geworden, beginnen we
sneller en gemakkelijker aan onze energetische dubbelganger. En dit lichaam van licht
wordt gemakkelijker ons voertuig in het hiernamaals. Het stelt ons in staat om door zijn
lichtgevendheid niet te blijven hangen in de door Dante beschreven astrale wereld en snel
op te stijgen naar het goddelijke licht dat onze ware aard is. Ons lichtgevend lichaam zal
duidelijk voorbij tijd en ruimte zijn. Het zal de consistentie van een hologram hebben. Het
hologram wordt gedefinieerd als het geheel in elk van zijn onderdelen. Het hologram is
dus het symbool zelf van de Eenheid, van de Ene, aangezien al zijn onderdelen in de Ene
zitten.

Johannes Chap. 14, v. 12. "Hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Hij zal grotere werken doen dan
deze."
245
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En we gaan naar boven, in de verschillende hemelen, poëtisch beschreven door Dante in
de "Divine Comedy". En hoe hoger we opstijgen, hoe meer we in het warme licht van de
onvoorwaardelijke goddelijke liefde staan.
Het hoogtepunt van het pad van Zijn in het licht en in onvoorwaardelijke liefde
En wat ons opdrijft is ons vermogen om te beminnen volgens onze goddelijke natuur. En
die liefde zal de sleutel zijn om ons zo dicht mogelijk bij de Ene te brengen. En deze
goddelijke liefde begint met de liefde die we aan onszelf kunnen geven als een steeds meer
gerealiseerd goddelijk wezen. "Heb uw naaste lief als uzelf". Het is het "als jezelf" dat
essentieel wordt, want het "als jezelf" verwijst direct naar onze goddelijke natuur en de
fundamentele mantra van de Bijbel, "Ik ben datgene wat is". Het is het hoogtepunt van het
pad van het Wezen. We zullen neigen naar totale en volledige absorptie in het Goddelijke,
in het Wezen, in het Ene.
Marc LUYCKX
20 maart 2020.
www.marcluyckx.be

115

BIBLIOGRAPHY
ALEXANDER Eben:
AUGUSTIN (Saint):
ATTALI Jacques:
BENTOUNES Sheikh Kaled:
BENTOUNES Sheikh Khaled:
BERGSON Henri:
BOHM David:
CAZENAVE Michel (+ 2019)
CHOURAQUI:
EUROPESE COMMISSIE :

CORMUZ Michel:

VERWELKOMT Anne en JeanFrançois :
DJALAL OD-DIN RUMI,
DUBRO Peggy & LAPIERRE D.
ELGIN Duane

"Bewijs uit de hemel: een neurologische reis naar
het hiernamaals", 2013.
Bekentenissen, (citaat: Boek 10, nr. 38).
"Allemaal geruïneerd in tien jaar" Fayard, 2010.
"Islam en het Westen: De Zaak voor het
Samenleven" 2018.
"Soul Therapy" 2013.
"Les deux sources de la morale et de la religion"
PUF, Frankrijk, 1955. (76e editie).
"Quantum Theorie" 1951 & 1979.
"Wetenschap en geweten: Twee lezingen van het
universum." Parijs, Stock, 1980.
"De Bijbel" van Brouwer. 2004.
"Groei, concurrentievermogen, werkgelegenheid:
de uitdagingen en wegen naar de 21e eeuw,
Witboek van de Europese Commissie", Bureau
voor officiële publicaties der Europese
Gemeenschappen, Luxemburg, 1994.
"De hemel is in je. Inleiding tot de christelijke
mystiek" 2001. Hindoeïstische vertelling,
Inleiding
"Slow Sex: Loving Consciously" Hachette Paris,
2017.
Le Mesnevi, red. Albin Michel "Living
Spirituality".
A World of Knowledge, Ariane, 2002.

116

FURST Jeffrey (redacteur):
GIVAUDAN Anne:
GIVAUDAN Anne:
Harde Christine:
HARMAN Willis:
HEARTSONG Claire:
HAVEL Vaclav
HEIDEGGER Martin:
HUNTINGTON Samuel
HUXLEY Aldous:
JANSENIUS
KELEN Jacqueline:
KENYON Tom & SION Judi:
KHAN Sona:

KURZWEIL Ray:
KUHN Thomas
DE MOTHER
MOTHER:
LALOUX Frédéric:
LUYCKX GHISI Marc:
LUYCKX GHISI Marc:

"Edgar Cayce's Story of Jesus"
"Gedachten vormen het pad van de transmutatie",
deel 2, 2004.
"Denkvormen - Het ontdekken en begrijpen van
hun invloeden op onze gezondheid en ons leven",
T. 1,
"Jung's Prediction: The Earth's Transformation"
Dervy, 2012.
"Global Mind Change" 1995 & "A New Vision of
Consciousness Transforms the World". Franse
vertaling door Ariane, Montreal, 2014.
"Anna, Grootmoeder van Jezus" Ariane, Montreal,
2009.
"Men kan alleen maar hopen" 1997.
"Wezen en tijd" Gallimard, 1986.
"De botsing der beschavingen" Buitenlandse
Zaken, zomer 1993.
"Eeuwige Filosofie: Filosofie perennis." Le Seuil,
Parijs 1977.
"Augustinus" 1638.
"Hadewijch van Antwerpen of de Glorious Way"
Albin Michel, 2011
"Het Manuscript van Maria Magdalena - De
Alchemie van Horus en de Seksuele Magie van
Isis". "Ariadne, 2008.
Advocate Supreme Court of India, The Khan Law
Firm, A-2 Oberoi, Swiss Apartments, Sham Nath
Marg, DELHI - 110 054, INDIA. e-mail:
sakhan@eth.net
"De Singulariteit is dichtbij. Als de mens de
biologie overstijgt" 2006.
"De structuur van wetenschappelijke revoluties."
Zak 2018.
"Aantekeningen op het pad." Uitgegeven door de
ashram van Pondicherry.
"Onderwijs", Editions de l'Ashram de
Pondichéry, 1994,
"Heruitvinden van organisaties" (Franse versie).
"Voorbij de moderniteit van het patriarchaat en
het kapitalisme: de herbevestigde samenleving".
De Harmattan 2001.
"Een nieuwe wereld is in opkomst: waarden,
visies, economie, politiek, alles is aan het
veranderen. De Harmattan 2013, Vertaald in het
Engels en Italiaans.

117

LUYCKX Marc:

LUYCKX Marc:

MAC TAGGART Lynn:
MAC TAGGART Lynn:
MACKEY Johannes &
Rajendra SISODIA:
MEUROIS Daniel:
MEUROIS-GIVAUDAN Daniel:
MORIN Edgar:
MUIR Charles en Caroline:
NAG HAMMADI:

OSHO:
OSHO:
PEAT David:
PERLAS Nicanor:
KLEINE BARREL Luc:
PLATO
GATE Daisy:
RAY Paul H..,

"De transmoderne hypothese" in "Futures"
november 1999. Voir aussi sur mon blog:
http://vision2020.canablog.com "Religies en
beschavingen".
"Religies geconfronteerd met wetenschap en
technologie" Europese Commissie 1991. Ce
rapport est accessible sur mon site
www.marcluyckx.be/English /". Religies en
wetenschap "
"De fysica van de intentie"
"The Link".
"Bewust Kapitalisme: Verantwoordelijk en
Bewust Ondernemen: De economie opnieuw
uitvinden" vertaalt Ariane... Pater, Montreal,
2016.
Het geheime boek van Jeshua. Volumes 1 & 2.
"Het Testament van de Drie Maria's - Drie
vrouwen... Drie inwijdingen" Ariane, 2011.
"Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du
futur" Seuil Paris, 2000
"Tantra: de kunst van de bewuste liefde" 1989.
"Écrits gnostiques: la bibliothèque de Nag
Hammadi", onder leiding van Jean-Pierre Mahé
en Paul-Hubert Poirier, Bibliothèque de la
Pléiade, 2007.
"Tantra. Liefde wordt meditatie" Almasta edities,
Zwitserland, 2018.
"Tantra: een kracht voor verandering Almasta
edities, Zwitserland, 2016
"Oneindig potentieel. The life and Times of David
Bohm", 1996.
"Shaping Globalization: civil society, Cultural
Power, and Threefolding" nperlas@info.com.ph
"Metamorfose van een zakenman: innerlijke
intelligentie bij de crisisafdeling."
L'Harmattan, Parijs, 2014.
Plato "Complete werken: De Republiek Boeken IV
- VII". Mooie brieven. Parijs, 2015
"Le miroir des âmes simples et anéanties" Albin
Michel, 1984.
"De opkomst van culturele scheppers: een
onderzoek naar de actoren van een verandering
in de samenleving". Editions Yves Michel, 2001,
Original English: "The cultural creatives: How 50

118

RICHARDSON Diana:
RICHARDSON Diana:
RIFKIN Jeremy
RIFKIN Jeremy
RIFKIN Jeremy
ROBINSON James:
SALOMON Paule:
SARTRE Jean-Paul:
SATPREM:
SATPREM:
SERVIGNE Pablo &
STEVENS RAPHAEL:
SCHELDRAKE Rupert &
FOX Mathew
SHELDRAKE Rupert:
SPALDING Baird T. :
STAUNE Jean:
STIGLITZ Jozef
STIGLITZ Jozef
STIGLITZ Jozef
STIGLITZ Jozef
TEILHARD OF CHARDIN
Pierre :
TEILHARD OF CHARDIN
Pierre :
TEODORANI Massimo
TEODORANI Massimo
TEODORANI Massimo

million people are changing the world" Harmony
Books, New York 2000.
"Sexual Ecstasy" Vertaald door Sabine Roland,
red. The Ganges.
"Slow Sex" vertaald in het Frans door Hélène
Naiean, Almasta Editions.
"Een nieuw bewustzijn voor een wereld in crisis.
LLL Parijs 2011
"De Derde Industriële Revolutie" LLL, 2012
"The New Society of Zero Marginal Cost...the
Eclipse of Capitalism" LLL, 2014
"The Nag Hammadi Scrolls" 3 delen.
"Het brandende licht van de liefde" Albin Michel,
1997.
"Zijn en Niets" Gallimard, 1976.
"Moeder's Agenda". bestaat in Fr. Eng. etc.
R. Laffont, "The cell mind", 1981,
"Hoe alles uit elkaar kan vallen. Een kort
handboek voor de ineenstorting van de huidige
generaties" 2015.
"The Physics of Angels: Exploring the Realm
Where Science and Spirit Meet" Harper, San
Francisco, Paperback, 1996.
"The Sense of Being Stared at. En andere aspecten
van de Extended Mind" 2005.
"La Vie des Maîtres" "J'ai lu" R. Laffont Parijs,
1972
"Sleutels tot de toekomst." Plon 2015
"De Triomf van de Hebzucht" LLL, 2010
"The Price of Inequality" LLL, Pocket, 2012.
"De euro: hoe de eenheidsmunt Europa's
toekomstige LLL bedreigt, 2016".
"De grote kloof: ongelijke samenlevingen en wat
we kunnen doen om te veranderen" 2015
"Le milieu Divin", Seuil, Point Sagesses, 1957, p.
146.
"De kern van de zaak." Oeuvres complètes N°13,
Seuil, 1976, "Clausule: le féminin ou l'unification"
p. 71.
"David Bohm, The Physics of Infinity" 2011.
Synchroniciteit de relatie tussen het fysieke en de
psyche: van Pauli en Jung tot Chopra
Verwikkeling: Kwantumverstrengeling: van
deeltjes naar bewustzijn

119

THEVENOT Paul & HERT
Raymond
TOYNBEE Arnold:
UMEHARA Takeshi
VAN CAUWELAERT Didier
VAN LYSEBETH André:
VAN VREKHEM Georges:
VAUGHAN-LEE Llewellyn:
WEBER Max:

"Resonantie en intentie" MBRE, Genève, 2014.
"Een studie van de geschiedenis. Deel II: The
Genesis of civilizations" Oxford University Press,
Londen, 1934. p. 242
"De beschaving van het bos" Gepubliceerd in
"NPQ" Zomer 1990 pp. 22-31.
"The New Dictionary of the Impossible: Exploring
the Unbelievable" Plon, pp. 381-383.
"In het hart van Tantra, de Cultus van de Vrouw"
2017
"De moeder: het verhaal van zijn leven."
"Terugkeer van de vrouwelijke en de wereldse
ziel." 2009 & 2013. Non traduit.
"Protestantse ethiek en de geest van het
kapitalisme" Engelse vertaling: Plon, Pocket,
2010

