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Eenheid van onvergankelijkheid

Alles is vergankelijk
alles gaat voorbij.
Soms is er echter het heldere moment
waarin oude dingen weer naar voren komen,
en hun nieuw verkregen, liefdevolle glans tonen,
als de stralende verworvenheid die zij
in hart en lichaam zijn geworden.
Geliefde huizen, geliefde dingen, geliefde mensen,
alles verdwijnt ogenschijnlijk in de tijd.
Toch zijn ze eeuwig, onvergankelijk aanwezig
op hun eigen vanzelfsprekende plaats
in het geheime hart en in het nieuwe lichaam,
waar ze voor altijd vertoeven
en niet meer verloren kunnen gaan.
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Het fysieke lichaam
Dit artikel is een vervolg op de artikelen over het
onbewuste (de Gouden Visie jaargang 9 nummer 4) en het onderbewuste (jaargang 10 nr. 1).
De nadruk ligt hierbij op het menselijk lichaam
en de mogelijkheden van een ontwikkeling
van het lichaam in het kader van een versnelde
evolutie naar een compleet mens. In heldere
bewoordingen komen de ontdekkingen en
ervaringen over het fysieke niveau in het relatieve
universum aan bod. Het artikel is een must voor
diegenen die geïnteresseerd zijn in de theorie van
de lilaca.
In een volgend nummer zal aandacht worden
besteed aan het vitale niveau, i.c. de bewustzijnskracht in het relatieve universum.
Rubriek wetenschap

33

Ken Wilber
In de rubriek filosofie in dit nummer aandacht
voor de moderne Amerikaanse filosoof Ken
Wilber. Uit de bestudering van zijn filosofie en
het doornemen van enkele werken van Wilber
komt een persoon naar voren die nogal arrogant
is en wars van kritiek op zijn opvattingen.
Op zijn filosofie is ook wel het nodige aan te
merken, zeker waar hij inhaakt op het werk van
Plotinus en Aurobindo Ghose. In dit meesterlijk
geschreven artikel wordt op een gefundeerde
wijze op een flink aantal omissies in de filosofie
van Wilbur gewezen waar het gaat om de visie
op de ontdekkingen van Plotinus en Ghose. In
feite is de hele filosofie van Wilber een groot
reclameblok voor de managementcursussen die
zijn firma organiseert. De conclusie in het artikel
is dan ook dat de filosofie van Wilber, hoe knap
ook in elkaar gezet, geen wezenlijke bijdrage zal
leveren aan een nieuwe wereld en een nieuwe
mens.
Rubriek lilaca en samenleving - Filosofie
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Van de redactie
Handboek lilaca

Dat de Gouden Visie een platform wil bieden voor resultaten uit onderzoek in
de lilaca moge blijken uit de ruimte die is gereserveerd voor theoretische stukken
zoals deze keer over het fysieke lichaam. Dit artikel is in vorige edities voorafgegaan
door uiteenzettingen over het onbewuste en het onderbewuste. En de redactie heeft
inmiddels een tiental artikelen ontvangen die een aanvulling en verdere uitweiding zijn op en van deze onderwerpen. Zo mag de lezer in de komende nummers
artikelen verwachten over het vitale en mentale bewustzijn, de waarheidswereld, de
Absolute Werelden, het Zelf, de psyche, de kosmische illusie, het centrale bewustzijn enzovoort.
Het is de bedoeling om deze artikelen in de nabije toekomst te bundelen in een
instructieboek of handboek over de lilaca. De teksten zullen als daar aanleiding toe
is, worden aangepast aan de hand van de reacties die over de artikelen in de Gouden
Visie worden ontvangen. Er is een duidelijke behoefte aan een dergelijke publicatie,
omdat er nog geen boeken zijn die een overzichtelijk aanbod aan onderwerpen bieden die inhoudelijk weergeven waar lilaca om gaat. En vooral ook wat er in de lilaca
onder diverse zaken wordt verstaan. De publicaties die inmiddels door Elektoor
zijn uitgegeven voorzien nog niet in deze behoefte. De serie Delta, publicaties over
het lila en de lilaca, telt een aantal korte geschriften die enige informatie verschaffen. Het gaat dan met name om Delta 6, Basiskennis lilaca en Delta 17, Lilaca voor
beginners. Maar zoals de titels daarvan al aangeven gaat het hierbij om niet al te
diepgaande informatie en globale voorlichting over zaken waar lilaca om draait.
Overigens is er in de overige, minder theoretisch aandoende artikelen in de Gouden
Visie ook genoeg inhoudelijke kennis te verkrijgen over lilaca en de toepassing van
de onderzoeksresultaten daaruit. Want de geplaatste artikelen geven meer en meer
de ervaringen weer die aan de basis staan van de bevindingen die in de stukken zijn
opgeschreven. Een goed voorbeeld daarvan is het artikel ‘De Venus van Milo - en
haar paradijs op aarde’ dat u in deze editie aantreft. Het betreft niet louter feiten en
veronderstellingen over beelden van de godin Venus en de geschiedenis die daaraan
ten grondslag ligt. Met name de beschrijving van het ‘sinaasappelparadijs’ getuigt
van ervaringen en belevingen die niet vaak zullen zijn opgetekend.
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I

kunst

n een aantal artikelen over tuinen opgenomen in eerdere edities van de Gouden
Visie, is geschreven over de diverse beelden van Venus die in die tuinen zijn te bewonderen. Het ging daarbij vooral om
Italiaanse tuinen. In dit artikel komen
drie beelden van de godin Venus aan
bod, maar met name de combinatie met
citrusbomen waar de familie De’Medici
een specifieke voorliefde voor
had, is aan de orde.
Het ‘sinaasappelparadijs’.

De Venusfontein in Villa la Petraia in Castello (Italië)
gemaakt door Giambologna
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De Venus van Milo
En haar paradijs op aarde
Tekst: Tanja Soes
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Venus en de sinaasappel
Als de Venusfontein in de Villa
Medicae La Petraia metershoog
spuit, verheugt Venus zich erover
dat de wateren van het bewustzijn
haar besproeien in een niet aflatende overvloed. Elegant staat zij
bovenop het hoogste bassin, dat vol
water is. Haar voeten en haar hele
lichaam genieten van dit water, dat
vol is met vreugde en kracht. Haar
fontein in Villa La Petraia wordt
in de tijd van De’Medici omringd
door sinaasappelbomen. Om haar
heen is een grote overvloed aan
potten met citrusstruiken die vol
sinaasappels hangen en bloeien
met hun witte oranjebloesem.
Rondom haar staat ook de Punica
granatum, de granaatappels die als
ze rijp zijn hun overvloedige zaad
strooien over de aarde zodat alles
bevrucht wordt met het intens rode
sap van de liefde. Alles is overvloed, alles is weelderigheid vooral
waar deze Venus is, het symbool
voor de Venus van Milo. Want
alle Venusbeelden zijn gemaakt
naar haar voorbeeld. Zonder haar
kan niets worden geboren, zonder
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haar kan er niets bestaan. Zij is de
gelukzaligheid van de eenheid, met
een lila lichaam dat de eenheid in
verscheidenheid is op aarde met een
alvermogen. Haar granaatappelgranaatjes kunnen zelfs in de meest
dorre woestijn opbloeien en zo
kan ook het meest dorre hart gaan
kloppen door haar liefde. Echter,
haar warme en zoete lichaam houdt
zij verborgen in het marmer, dat
is alleen te zien voor diegenen, die
een zuivere aspiratie hebben naar
waarheid, liefde en vreugde. Zij
leeft in haar paradijs op aarde, een
waar paradijs dat nooit zal kunnen
instorten of vergaan. Het is het
paradijs op aarde en zijn vermogen
tezamen met de ‘mille d’orangers’
die bloeien in haar Venustuin. Zij
is evenzovele liefdesbetuigingen en
kussen voor diegenen die ervoor
openstaan. Zij is het lila leven in
een lila lichaam, dat eeuwig bloeit
en vrucht draagt. Want de sinaasappelboom heeft altijd tegelijkertijd bloemen, oranjebloesem en
vruchten, de sinaasappels. Zij is het
eeuwige en oneindige paradijs, vol
geur en kleur en vreugdewijn.

 enus, de godin van liefde en
V
schoonheid
Venus is een godin die altijd tot de
verbeelding heeft gesproken. Vele
kunstenaars hebben een beeltenis
van haar gemaakt, ofwel in marmer
en steen of op het doek. Zij vertegenwoordigt voor de mens iets wat
hij altijd zoekt, de schoonheid en
de harmonie van de liefde. Toch is
het lastig om die liefde en schoonheid te verwerven. Want liefde
dooft uit, waardoor de vraag rijst of
het wel liefde is. De liefde die altijd
blijft en een stevig grondvest heeft
in de materie is nog door weinigen ontdekt en door nog minder
wezens verworven. Toch blijft de
mensheid zoeken naar die schoonheid die de Venus van Milo en andere Venusbeelden uitstralen. Het
is blijkbaar eigen aan de mens om
een eeuwige zoektocht te blijven
doen, tot hij uiteindelijk vindt wat
hem voor ogen staat, hoewel hij het
meestal niet vindt.
Zelfs dat zoeken is moeilijk, want
wat heeft een mens voor ogen bij
liefde en schoonheid? Een individueel beeld dat hij zichzelf maakt. Of
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dit op een werkelijkheid berust weet
hij niet. Dat maakt het zoeken ook
tot een bijna onmogelijke opgave.
Elisabeth Taylor is altijd op zoek
geweest naar de ware liefde, zij heeft
deze nooit kunnen vinden. Zij is
ziek gestorven zonder een geliefde
aan haar bed. Zij leefde in een
liefdesillusie, die niet tot realiteit
kon worden gebracht, want illusoire beelden hebben geen basis in
de materie voor de verwerkelijking
ervan.
Liefde en schoonheid zijn realiteiten
die in de lichaamsmaterie ontwikkeld moeten gaan worden door de
Evolutiekracht, zij, die alles kan
maken tot een fundament waarop
het leven, het denken en de psyche
tot bloei kunnen komen. Zo kunnen schoonheid, liefde en wijsheid
worden tot iets, wat nooit meer
verloren kan gaan. Zij zijn dan stevig genesteld in de lichaamsmaterie
van ieder mens die over is gegaan
tot een ontwikkeling die leidt naar
het eindpunt van zijn evolutie, waar
alle vermogens van de materie en
van de psyche tot volle wasdom zijn
gekomen.

Villa Medicea di Castello - limonaia

‘limonaia’s’, waar ze de citrusbomen
zomers buiten zetten en waar ze in
de koude winter binnen kunnen
staan in verwarmde ruimten waar
haardvuren worden gestookt.
De vele Venusbeelden die er bestaan
zijn allemaal symbolen die verwijzen naar één Venusbeeld, dat van de
Venus van Milo.
La Venere de’Medici
La Venere de’Medici of de Medici
Venus is een in de 1e eeuw voor

Christus gemaakte marmeren kopie
van een eerder oorspronkelijk
beeld. Deze kopie behoorde al heel
lang tot de collectie van de beroemde De’Medici familie, die immers
Venus als haar schutsgodin hoog in
het vaandel heeft staan. De Medici
Venus wordt door Napoleon tijdens
zijn veldtochten rond 1800 geroofd
en naar Parijs gehaald. Vanaf 1803
staat zij daar in het Louvre. De
Medici Venus is op dat moment
waarschijnlijk het meest beroemde

Er zijn vooral in de bekende familie De’Medici uit Firenze veel opdrachten gegeven om beelden van
Venus te maken. Deze godin is de
spil van de familie, die haar ziet als
diegene die alles tot bloei kan brengen. Geen wonder dat hun paleizen
en tuinen vol zijn van Aphrodite
of Venus, godin van de liefde, die
vruchtbaarheid en groei brengt op
alle terreinen van het leven. Zij
wordt omringd door citrusvruchten, door sinaasappelen, citroenen
en limoenen, en ook door water.
De De’Medici familie heeft dan
ook overal in haar paleizen en villa’s
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Venusbeeld ter wereld en daardoor
een van de pronkstukken van de
collectie. Voor Frankrijk is het dan
ook een enorme afgang om haar en
andere oorlogsbuit terug te moeten geven aan de landen waar ze
zijn weggehaald na de val van het
Napoleontische rijk. De Fransen
voelen zich geprikt in hun nationale
trots. Ook de eer en roem
van Napoleon is
aangetast. Al die
mooie gestolen
beelden zijn
een sym-

Venus de’Medici

bool voor de macht en grootsheid
van zijn rijk. Na de teruggave staat
De Medici Venus tot op heden in
de Uffizi Galleria in Firenze.
De oorspronkelijke Medici Venus
is toegeschreven aan Praxiteles,
al wordt dit tegenwoordig ook
betwijfeld, het kan ook iemand
uit zijn school zijn geweest die het
beeld maakte. Het is een hellenistisch marmeren beeld dat de godin
Aphrodite voorstelt. Het beeld
roept al eeuwenlang enthousiasme
op bij dichters en schilders. De
sculptuur van de kopie is ook niet
helemaal origineel meer, sommige
delen zijn latere toevoegingen om
de missende stukken van onder
meer armen en nek op te vullen.
Venus is afgebeeld op het kortdurende moment dat ze uit de zee
oprijst, met een dolfijn aan haar
voeten. Op de dolfijn zijn twee
figuurtjes te zien, haar zoontje, een
kleine gevleugelde Cupido en een
ander gevleugeld kind, Amoretti.
Ofschoon Venus vaak wordt
afgebeeld als een badende Venus
geeft dit beeld weer eens een andere
invalshoek.
Het beeld is bekend vanaf 1638,
als het in de Villa Medici in Rome
staat en het is een van de meest
edele beeldhouwwerken dat de tand
des tijds heeft doorstaan. Het beeld
is al vroeger gesignaleerd,
in 1559, als dit wordt
genoemd als een van
de meest beroemde
Romeinse sculpturen. In
die tijd worden er al steeds
meer kopieën van gemaakt.
Het beeld is levensgroot.

Er zijn enthousiaste geschriften
bekend uit de 17e eeuw waarin de
Medici Venus wordt beschreven
met robijnrode lippen en goudblond haar bezet met bladgoud en
dansende oorringen in haar oren.
Chemische analyse door experts
van de Universiteit van Modena en
van de Uffizi Galleria toont aan,
dat er minuscule sporen van verf en
bladgoud op haar zijn gevonden.
Dit alles is verloren gegaan tijdens
een te ijverige restauratie die uitgevoerd is rond 1815. In die tijd is
zij teruggebracht naar Italië vanuit
Frankrijk nadat ze door Napoleon
was geroofd en hebben restaurateurs zich blijkbaar behoorlijk op
haar uitgeleefd.
De kleur gaf een grote levendigheid
aan het beeld, als van een jonge
vrouw van die tijd. Daarom liet de
paus het beeld uit Rome weghalen,
hij vond dat het aanzette tot slecht
gedrag van vrouwen. Het beeld
van Venus heeft natuurlijk zeker
een erotische inslag, vooral omdat
ze haar geslachtsdelen probeert te
bedekken. Dat roept bij de toeschouwer het idee op, om eens
goed te kijken wat er nu onder haar
handen te zien is. Eigenlijk niet zo
veel, want het gaat vooral om de
schoonheid van de
lichamelijke vormen, en niet

Citrus sinensis
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zozeer om de erotische werking.
De gelaatsuitdrukking is ook niet
gericht op seks, hij is eerder sereen
en los van de omgeving. Het is een
beeld dat boven de mensheid staat,
ze leeft in haar eigen godenwereld
waar naaktheid geen opzien baart,
zoals het dit doet bij mensen die
normaliter nogal seksgericht zijn, al
willen ze dit niet graag toegeven.
De Medici Venus spreekt ook
heden nog tot de verbeelding, zij
is een soort rustpunt in het hedendaagse leven van de mensen, omdat
ze op haar gemak aanspoelt aan

Venere Italica
van Antonio Canova
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de stranden van de aarde, zonder
haast, zonder dat ook maar iets haar
hindert. Zij geeft zich over aan dat
wat er komt.
Venere Italica
Antonio Canova die leefde van
1757 - 1822, krijgt in 1803 de
opdracht van Ludovico I, koning
van Etrurië en afstammend van
het huis Bourbon Parma, om een
replica te maken van het door de
troepen van Napoleon gestolen
beeld van de Medici Venus uit
de Uffizi Galleria. Hij is wel wat
terughoudend om die opdracht
aan te nemen, maar na een tijdje
raakt hij geboeid door het feit, dat
hij een van de meesterwerken uit
de Oudheid zal gaan namaken. Hij
heeft aan het Louvre Museum, waar
de oorspronkelijke geroofde Venere
Italica staat, een wegwerpmodel
gevraagd van klei en heeft dat als
het oorspronkelijke genomen. Zijn
assistenten maken het getrouw
na met behulp van een kompas
en Canova legt er de laatste hand
aan. Hij heeft het beeld met zijn
geheel eigen manier van werken
nieuw leven ingeblazen, het ziet
er dan ook wel anders uit dan de
oorspronkelijke Medici Venus. Hij
heeft het beeld in 1812 klaar en het
wordt in het Pitti paleis neergezet
dat vroeger aan De’Medici familie
toebehoorde. Vanaf het moment
dat het is onthuld, maakt het grote
indruk op iedereen die het ziet. Het
beeld wordt een enorm succes.
De Venere Italica is uitgevoerd in
wit marmer, de godin kijkt naar
links terwijl ze bezig is met een
gewaad haar naaktheid te bedekken,
ze komt net uit het bad. Ze staat
op een ronde sokkel waarin staat
geschreven: Venere di Canova. Ze is

173 cm hoog.
De Venere Italica is van een zachte
schoonheid, eenvoudig en gracieus,
maar tegelijkertijd complex in haar
vorm. Antonio Canova maakt haar
van het bijna vlekkeloze Carrara
marmer uit noord-west Toscane.
Het beeld doet heel menselijk aan,
maar het heeft bij lange na niet dat
vleselijke en vol vrouwelijke van
de Venus van Milo. Ze is veel meer
gestileerd, meer lichtend, maar toch
heel menselijk en natuurlijk, zij is
meer mens dan godin.
Velen beschouwen de Medici Venus
als de mooiste godin, maar deze
Venus Italica als de mooiste vrouw.
Antonio Canova politoert haar tot
ze een beetje lichtend transparant
lijkt in haar marmeren lichaam.
Alleen Canova kan dit effect aan
zijn beelden geven, niemand anders
kent zijn geheim. Het licht valt
tussen de plooien van haar draperie op een onvergelijkbare wijze.
De opdracht is wel om de Medici
Venus na te maken, maar het is een
totaal ander beeld, ze lijkt er niet
eens op. Ze is kleiner en levendiger, alsof ze een beetje rilt nadat ze
uit het bad is gestapt om zich te
drogen en zich snel wil aankleden
om het warmer te hebben. Haar
schoonheid is lieflijk en levend, zij
ademt zoals Canova haar het leven
heeft gegeven, zij ademt zijn adem.
9
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Zij is ook helemaal zoals hij haar
heeft gevormd en gekneed, tot ze is
geworden zoals ze nu is, een marmeren beeld dat bijna bloed heeft
dat stroomt door haar aderen. Want
haar houding is werkelijk zoals
van een vrouw die net uit het bad
komt en een handdoek zoekt om
haar lichaam mee te drogen, zodat
het bloed weer gaat stromen en het
lichaam weer warm en smeltend
wordt. Ze kijkt ook veel ondeugender dan de Medici Venus, die een
wat strakker uiterlijk heeft.

Aphrodite
van
Melos
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Aphrodite van Melos
Het beeldhouwwerk van de
Aphrodite van Melos of de Venus
van Milo is over de gehele wereld
bekend. Het vermoeden is dat de
maker Alexandros van Antiochia is
en dat het stamt uit de tijd tussen
130 en 100 voor Christus.
Om het beeld te maken is het witte
marmer van Paros gebruikt, een
marmersoort die in de Oudheid
heel beroemd was. Het wordt overal
in Griekenland gebruikt voor het
bouwen van heiligdommen. Het
geeft de plaats in die tijd enige
welvaart.
Pas in 1820 is het Venusbeeld in
de aarde gevonden door een boer
die op het eiland Melos woonde,
een onbetekenend eiland in de
Egeïsche zee. Enige tijd later wordt
dit opgemerkt door een Franse
marineofficier op Melos, die zoekt
naar kunstschatten voor Frankrijk
in opdracht van Napoleon. Beelden
uit de hellenistische periode worden
vaak uit verschillende stukken
marmer gemaakt en pas als alles
klaar is heel secuur samengevoegd.
Volgens de gegevens bestaat Venus
dan ook uit 7 blokken marmer,
eentje voor het torso, een onderstuk
met het gewaad en de benen, voor
elke arm een steen, een steen voor
de linkervoet, één voor het voetstuk
en eentje voor de pilaar, die naar
men veronderstelt naast het beeld
stond. Het is de gewoonte om dit
zo te doen, voornamelijk om zo
min mogelijk materiaal te gebruiken. Maar natuurlijk vooral omdat
grote stukken marmer duurder en
zeldzamer zijn.
De Franse marineofficier laat de
stukken marmer van het beeld naar
Parijs verschepen, ze worden op
elkaar gezet en in het Louvre wordt

het Venusbeeld tentoongesteld.
De Fransen vinden dat ze het wel
getroffen hebben met dit beeld en
verkondigen overal dat dit beeld uit
Melos veel mooier is dan de Medici
Venus, door Napoleon gestolen uit
de Medici Villa tijdens zijn militaire
veldtochten van 1796 tot 1815.
Ook dat beeld stammend uit de
hellenistische periode is eigenlijk
uit Italië gestolen. Waar hebzucht al
niet toe leidt.
De Fransen moesten nog wel heel
wat doen om zich het beeld echt
goed toe te eigenen. Ze raakten het
voetstuk zogenaamd kwijt. Daarop
staat een verwijzing naar een
Griekse beeldhouwer uit de eerste
eeuw voor Christus, Alexandros van
Antiochia. In het voetstuk staat:
‘Alexandros, zoon van Menides,
inwoner van Antiochia aan de
Meander maakte dit beeld’.
Alexandros leefde ongeveer 130
voor Christus. De Fransen willen
echter een ouder beeld, dus dateren
ze het even anders met groot gemak
en moffelen het voetstuk weg.
Venus’ armen zijn door het museumpersoneel van het Louvre
blijkbaar weggegooid omdat ze
beschouwd werden als minderwaardig materiaal, niet behorend bij het
Venusbeeld.
Ook de Duitsers willen het beeld
hebben. Ze zeggen dat het op
Duits grondgebied is gevonden, dat
net is aangekocht op Melos door
kroonprins Lodewijk I van Beieren.
Dat zorgt voor heel veel opschudding, zodanig, dat ongeveer de hele
wereld van het beeld heeft gehoord.
De Venus van Milo is meteen
beroemd tot in de verste uithoeken van de wereld en dat is erg ver
voor die tijd. De Franse regering
is dik tevreden, ze negeert gewoon
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door haar om haar gewaad omhoog
te houden.
Ze staat in de contraposthouding,
die op dat moment veel wordt
toegepast, omdat het een zwier aan
het lichaam geeft die er bij rechtop
staan niet zou zijn. Alles steunt op
het rechterbeen, het linkerbeen staat
er ontspannen bij. Venus houdt
haar hoofd fier omhoog, een koninklijke pose, die verhevenheid en
autonomie uitstraalt. Waardigheid
is haar ook niet vreemd.

wat Duitsland zegt, het Louvre zal
goed worden bezocht na deze gratis
publiciteit. Want de Venus is vanaf
dat moment een hoogtepunt voor
iedere bezoeker van het Louvre die
zichzelf een beetje respecteert.
Op de plaats waar ze in Melos is
gevonden staat een bord waarop dit
wordt vermeld. Natuurlijk hoort zij
niet in het Louvre, maar op Melos
thuis. Het moet een schamele troost
zijn voor de Grieken om naar het
bord te kijken waarop staat dat op
die plek de Venus van Melos werd
gevonden. Maar toch, bij het zien
van die blauwe zee kan iedereen die
daar staat zich verbeelden, dat hij
deze Venus op een schelp en voortgeblazen door Zephyros en Aura
aan het strand ziet verschijnen, waar
Horae op haar wacht met de mantel
om haar naaktheid te bedekken.
Hoewel het beeld allebei de armen
mist en dus zwaar invalide is, is het
toch een bezienswaardigheid. Velen
vermoeden, kijkend naar de manier
waarop beelden in die tijd werden
gebeeldhouwd, dat Venus haar lin-
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De Venus van Milo digitaal aangepast
naar een schets van Adolf Furtwängler
uit 1895

kerarm op een sokkel laat rusten en
met de hand een appel vasthoudt,
een symbool dat op veel schilderijen
wordt teruggevonden. De linkerhand zou dan op borsthoogte zijn
met de appel erin en de rechterarm
zou gewoon langs haar lichaam
hangen, of gebruikt
worden

Men veronderstelt dat Venus beschilderd zou zijn met verschillende
kleuren, maar daar is niets meer
van te zien. Ook zou ze juwelen
hebben gedragen. Wel zijn bevestigingsgaten te zien in het lichaam,
waaraan misschien armbanden of
een halsketting, oorringen of een
kroon vastgemaakt zouden kunnen
zijn. Ze is ongeveer 203 centimeter
hoog, dus meer dan levensgroot.
Velen beschouwen dit beeld als een
symbool van eeuwige schoonheid.
Ze is een beeld, maar wat straalt
deze vrouw uit, dat ze zo graag
wordt bekeken? Wat is zo aantrekkelijk aan haar? Dit beeld, zo vol
zoetheid en zachtheid, vol licht en
harmonie, is niet zomaar een beeld.
Zij is gemaakt naar een levende
persoon, zij is een vrouw van vlees
en bloed geweest. Een vrouw die de
kunstenaar inspireerde door haar
schoonheid en intense gelaatsuitdrukking. Een vrouw die een energie uitstraalt die iedereen voelt die
haar ziet. Een energie die er door
de kunstenaar in is gelegd, want
hij beeldhouwt al zijn liefde voor
haar in het marmer. Alexandros is
tot over zijn oren verliefd op haar,
te zien in de zachtheid van haar
vormen, in de manier waarop het
11
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hele lichaam eruitziet.
Dat getuigt van zijn diepe
respect voor de schoonheid van
zijn geliefde. Zij is zachter en voller
dan de andere twee Venusbeelden,
de Venus d’Medici en Venus Italica.
Zij heeft het koninklijke dat de
andere twee niet hebben. Ze doet
ook niets om de naaktheid van het
bovenlichaam te verhullen, terwijl
de andere twee veel preutser zijn.
Deze jonge vrouw strooit haar
granaatappelgranaatjes uit over de
wereld om overal haar liefde te laten
opbloeien uit de rotsen, de stenen,
de weilanden en de rivieren.
Iedereen heeft wel iets met haar,
deze Griekse vrouw, verrezen uit
de aarde, waar ze in was ondergedompeld en gevonden door een
boer die aan het ploegen was. Zij
is van de aarde, van het zijn. Zij
is van de materie, waar alles uit is
ontstaan, wat het ook is. Zij is het
zijn, en voelt zich thuis op aarde,
maar ook in de andere werelden
van zijn en van worden. Want zij is
de Venus van Milo, en zij is altijd
op aarde, want zij heeft de aarde
lief, zij heeft de aarde heel erg lief.
Zij is altijd verliefd geweest op de
12

materiële wereld
van het zijn. Dat
ook heeft Alexandros
proberen uit te drukken in het lichaam van zijn Venus, zijn geliefde.
Zij is aards en verheven tegelijkertijd, een godin maar vooral iemand
die verschrikkelijk veel van de
aarde houdt, net zoals zij van haar
geliefde Alexandros houdt.
Wat de meeste indruk maakt is het
koninklijke aspect in de gestalte van
de Aphrodite van Melos, bekend als
de Venus van Milo. Vooral omdat
ze in feite mismaakt is, gemutileerd,
haar armen zijn weggegooid en
gezien als minderwaardig, evenals
haar sokkel. Toch is ze
fascinerend,

het is geen punt dat ze geen armen
heeft. Alhoewel zij vaak afgebeeld
wordt met een gouden appel in de
hand, is dit een attribuut van haar
uit een nog mentale godenwereld.
Want zij heeft een gouden appel in
haar hand, als het teken dat ze door
Paris als de mooiste vrouw wordt
gezien. Toch is die gouden appel
een twistappel, hij zaait onderling jaloezie, haat en nijd. Het
is de appel van de verdeeldheid,
ook al is hij van goud. In de psyche
bestaat die verdeeldheid deels nog,
hij is niet volledig de eenheid in
gegaan. Zo is het ook in het bovenmentaal, waar de godenwereld
is, deze wordt sterk beïnvloed door
het gouden waarheidslicht, maar is
toch een wereld van verdeeldheid.
Bij een gouden appel wordt er nog
gekozen, bij een sinaasappel is er
geen keuze meer. De Venus van
Milo heeft in de symboliek van de
lilaca altijd een sinaasappel in haar
hand, het teken van het waarheidslichaam dat in het lila blauwwitte
lichaam is besloten. Die sinaasappel
is bij haar altijd ‘naranjatotal’, hij
heeft groen blad en oranjebloesem
gelijktijdig aan een tak. Hij is een
vrucht van de eenheid, net zoals de
granaatappel dat is, die de eenheid
in verscheidenheid verbeeldt die er
is in het lila.
Zij is de Venus van Milo, die is
geboren uit de

Magnolia grandiflora
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aarde, de bewuste zijnsenergie die
overal vruchtbaarheid, schoonheid,
liefde en bloei brengt in de natuur,
op de aarde en in de mensen.
 inaasappels en het paradijs
S
op aarde en zijn vermogen
Een sinaasappel is een heel gewone
vrucht, waar niemand van opkijkt
als hij in de groentewinkel ligt. Hij
wordt op verschillende manieren
gebruikt. Als fruitpulp voor fruitsap
en als vrucht, maar ook de schil kan
worden gebruikt in fijne gerechten en in jam. Oranjebloesem, de
bloem van de sinaasappelboom,
wordt ook op allerlei manieren
aangewend, evenals het blad en het
hout van de boom.
De bloem is zeer geurend en wordt
vaak gezien als gelukbrengend. Hij
wordt veel in bruidsboeketten gebruikt. Ook in de parfumindustrie
is hij heel geliefd door zijn heerlijke
aroma. Oranjebloesemwater wordt
gebruikt in gerechten bijvoorbeeld
in pudding. Afgevallen bloemen
worden in Spanje vaak gebruikt
om te drogen en er dan thee van te
trekken.
Als de bloesem bloeit worden er
vaak bijenvolken in de sinaasappelgaarden losgelaten zodat er citrushoning ontstaat. Deze honing heeft
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Laurus nobilis - bloem

een heel fijne sinaasappelsmaak.
Het hout van de boom kan worden
gebruikt bij het grillen van vlees.
De sinaasappel is een gezonde
vrucht, waardoor hij ook graag door
De’Medici familie wordt gekweekt.
Hun vrouwen zijn er dol op om iedere dag een rijpe sinaasappel van de
boom te kunnen plukken. Hij krijgt
echter een heel andere betekenis als
hij wordt gezien in het licht van de
ontwikkeling van de materie.
 et sinaasappelparadijs van
H
de Venus van Milo
Dit is het paradijs op aarde en zijn
vermogen, waar ieder mens naar
streeft, maar wat hij niet zomaar
kan bereiken. Het is een paradijs
vol sinaasappels, granaatappels
en oranjebloesem dat door
de Venus van Milo tot bloei
wordt gebracht samen met
de bewustzijnskracht en de
vreugde. Alles wat er bestaat is
in dit aardse paradijs aanwezig.
De Magnolia grandiflora en de
Laurus nobilis, die respectievelijk
de’ edele overwinning’ en de ‘over-

winning van het lila bewustzijn’
symboliseren. En ook de blauwwitte diamant met goud is er, die
het zelfvoorzienende aspect van het
lila lichaam verbeeldt. Het is een
wereld vol licht, vuur, water, aarde
en elektriciteit, een wereld van het
Vlammenkind en de Yegue, de allerhoogste minnaar die de vreugde
brengt. Het is ook de zon onder
de rots, die uit zijn duistere verblijfplaats tevoorschijn is gekomen
en de wereld beschijnt met al zijn
verschillende zonnekleuren die uit
zijn witte licht naar voren kunnen
worden gebracht.
Slechts door een sinaasappel losjes
op haar hand te laten rusten vertelt
de Venus van Milo de geschiedenis
van het paradijs op aarde en zijn
vermogen, waarin een menselijke
lichaam kan worden tot een nieuw
lichaam vol vreugde dat de waarheid in zich besloten houdt, het
naranjatotal. Haar rijk is vol van
sinaasappelbomen, het hele jaar
door beladen met oranje sinaasappels, witte oranjebloesem en altijd
groen blad.
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Een sinaasappel is iets om even bij
stil te staan. Hij is oranje, dus hij
verbeeldt bij de Venus van Milo
haar lichaam dat doortrokken is van
de gouden waarheid. Onder de schil
is de sinaasappel wit, dat is de kernkleur van het lila, of het zich nu
toont als energie of als een lichaam.
De doorgesneden sinaasappel heeft
in het hart een witte zon met stralen
naar alle kanten. Wit is de lila kleur
onder de schil die correspondeert
met het lilawit. Daarbij zijn groen
en oranje complementaire kleuren
en samen worden ze wit, hier lilawit. Het lila heeft zich een zomerpaleis gebouwd aan de kusten van
de zee waar ook de sinaasappelgaarden zijn. Daar is de blauwwitte zee
vol druppels van het bewustzijn en
de kracht, het vermogen dat alles is
en dat de sinaasappelbomen voedt
en laat groeien. En tot slot heeft de
Venus van Milo een lichaam, dat
een mentaal-fysiek-materieel vermogen heeft van een pauwblauwe
kleur, evenals de blauwwitte diamant.
Zij is mille d’orangers, duizenden
sinaasappelbomen en zij schijnt als
een witte zon met vele stralen over
de aarde waar de mensen wonen.
Zo boeit zij mensen altijd, omdat
zij de opperste verrukking is voor
het menselijke hart. Zij is
schoonheid, licht, concentratie,
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tegenwoordigheid. Tederheid en
zachtheid, vol vervulling van bestaan. Oneindige zoetheid, rijkdom
en vermogen. Goudgebronsd als
honing, wereld van zoete verrukking en gelukzaligheid, vol vreugdewijn, koeien en melk, paarden vol
vermogen en vuur, vol granaatappels en lila muziek en zij verspreidt
haar heerlijke geur over de aarde
zodat mensen zeggen tegen elkaar:
„Wat ruik ik vandaag toch een heerlijk geur. Wat zou dat nu zijn?” Zij
vermoeden niet dat ze één moment
even openstaan voor haar heerlijkheden, die zelfs met de gewone neus
zijn te ruiken.

Zij is de witte lila zon die schijnt
uit de rots in de donkere nacht van
de mensen.
Zij is samen met Adonis geboren
uit de wateren, uit het vuur, uit de
aarde, uit de materie. Hij de altijd
jeugdige, hij die altijd leeft en sterft
en opnieuw wordt geboren, hij die
de planten laat groeien en bloeien.
Zij is een beeld van wit marmer, dat
aandoet als menselijk vlees, vol van
al deze onsterfelijke verrukkingen.
Zij is een geheim, maar wel een
realiteit. Want zij leeft in de wereld
tussen de mensen, ook al kennen zij
haar niet.
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Het fysieke lichaam
Het voertuig van de psyche

H

Tekst: Sunya de la Terra

et fysieke lichaam omvat een vrij groot deel van het wezen. Het lichaam
neemt een soort sleutelpositie in bij de ontwikkeling van de materie en de
ontplooiing van de psyche en daarom is het van groot belang. Zonder lichaam kan de psyche niets initiëren dat met de ontwikkeling van een mens te maken
heeft. Het lichaam is een noodzakelijkheid, zonder grofstoffelijk fysiek lichaam kan er
niets gebeuren. De psyche heeft dan geen voertuig waar
het in kan experimenteren met de mogelijkheden van
de materie.
Het lichaam zelf is totaal afhankelijk van het vitale, het
kan niets doen zonder dat het vitale het beweegt. Het
is dan ook vanzelfsprekend dat het lichaam behoorlijk
wordt beïnvloed door vitale suggesties.
Het fysieke lichaam wordt ook wel het voedsellichaam genoemd, omdat het helemaal
afhankelijk is van het innemen van voedsel,
anders kan het niet overleven. Het onderwerpt de gehele aarde aan zijn behoeften
aan voedsel. Alles wat er groeit of leeft
wordt daarop bekeken.
Plaats en functie van het fysieke
Het grofstoffelijke lichaam is een andere naam voor het
fysieke lichaam, het is wat een mens doorgaans ziet met
zijn ogen en kan voelen met zijn tastzin. Het grofstoffelijke lichaam heeft een eigen bewustzijn dat heel erg
is gerelateerd met cellen, weefsels, klieren, ledematen en
organen. Er is echter wel meer dan alleen dat.
Er is ook een subtielfysiek lichaam met een meer subtiel
bewustzijn. Dat kan zich ook wat verwijderen van het
grofstoffelijk lichaam en op die plaats zich bewust zijn
van wat het voelt op een andere wijze dan alleen met
het mentaal of vitaal erbij.
Het grofstoffelijke lichaam en het subtielfysieke lichaam
vormen tezamen het oppervlaktelichaam, van res-
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pectievelijk grofstoffelijke en een meer subtiele materie.
Naast fysieke lichamen zijn er vitale en mentale lichamen. Dit zijn subtiele lichamen die evenals het subtielfysieke lichaam meestal niet zomaar worden waargenomen.
In de cellen van het lichaam is een duister denken
en een duister leven aanwezig, erg gebonden aan het
vlees. In alle vormen of lichamen die bestaan is altijd
een mentaal en een vitaal aanwezig, ook in stenen of
in moleculen en atomen, in oneindig kleine deeltjes.
Anders zouden die faculteiten niet in een evolutie uit de
materie kunnen worden bevrijd.
Aan dit lichaam van de mens met zijn fysieke bewustzijn kleven nog heel veel onvolkomenheden. Wat vooral
opvalt zijn de duisternis, de onwetendheid, de inertie,
luiheid, traagheid, passief zijn, vooral als het om vijandige krachten gaat die het lichaam aanvallen, een grote
weerzin als het gaat om verandering, vastzitten aan gewoonten, stijfheid, dus niet soepel zijn, vergeetachtigheid, het vergeten van verworvenheden, van ervaringen. Het wil vooral niet accepteren dat het Licht er is,
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Onwetendheid
Onwetendheid is het bewustzijn dat in de opeenvolging van de Tijd is. Het is zelf verdeeld door de
tijdsmomenten, door verdeelde ruimte en de vormen van de veelheid. Het kan dus noch de Ene of
de Wereld kennen en ook niet de Transcendente
Werelden of de universele realiteit. De kennis van
dit bewustzijn is altijd half waar en half onwaar,
deels leugenachtig. Het kent de essentie van de
dingen niet en ziet alleen maar vluchtige dingen
van het uiterlijke verschijnsel dat zich presenteert.

dat is een bedreiging voor de onveranderlijkheid. Het
wil beslist niet doen wat juist is om verder te komen.
Zwakheid, zich oud voelen en moe, onwilligheid, weerstand en onbegrip overheersen het lichaam. De fysieke
natuur speelt hierin ook een prominente rol, die neemt
altijd de tijd. Alles gaat heel traag. Er is heel lange tijd
nodig voor een klein resultaat.
Het lichaam lijdt onder dit alles, het voelt zich aan alle
kanten belaagd door krachten die het niet kan hanteren. Het mentaal kan weinig beginnen met deze inertie,
evenmin als het vitale of zelfs de psyche.
Daarbij is er ook nog een universeel fysiek bewustzijn van
de Natuur dat het individuele bewustzijn beïnvloed en
beweegt. Dit instrument wordt door de psychische entiteit gebruikt als mogelijkheid om zichzelf uit te drukken in een fysieke wereld via een psychisch wezen met
een specifiek lichaam als voertuig. De algemene Natuur
is er zodat mensen een direct contact kunnen hebben
met alle uiterlijke dingen, bewegingen en krachten.
Het fysieke wordt beïnvloed door krachten van andere
niveaus in het lichaam, zodat er vormen of lichamen
kunnen worden gemaakt.
Er zijn verschillende niveaus in het fysieke die daarmee bezig zijn, het mentaal en het vitaal zijn daarbij
sterk betrokken. Bij het maken van de vormen worden
het fysieke denken maar ook het vitale denken en het
denken zelf ingeschakeld, zij maken het plan voor de
vormgeving, zij kennen het idee.
Er is ook een vitaal-fysiek deel in het lichaam, het
nerveuze wezen, dat zich ermee bemoeit, maar ook het
vitaal dat de vorm gaat maken, de bewustzijnskracht.
Zij zorgt dat de ideeën van het mentaal een materiële
vorm krijgen die zoveel mogelijk lijkt op die idee. Al
deze delen zijn onderhevig aan de mogelijkheden van
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het grofstoffelijke lichaam, dat heel onderbewust werkt.
Het kan niet anders of die onderbewustheid slaat ook
terug naar het vitaal en mentaal en naar de vormen die
zij maken. Die lijken niet zo veel meer op het idee van
het mentaal.
Het lichaam kan niets doen, niet bewegen, zonder dat
het vitale erin werkt. Het is helemaal afhankelijk van
het vitale. Het vitale heeft wel een eigen bestaan en een
lichaam van zichzelf. Dat is het vitale lichaam. Ook het
mentale heeft een eigen lichamelijk bestaan waarmee
het op zijn eigen mentale niveau leeft. Dit alles wordt
bij elkaar gehouden door de psyche, die deze lichamen
ondersteunt.
Het fysieke wordt gesitueerd bij de benen. Het heeft
een fysiek centrum, het materiecentrum of de materiefabriek genoemd. Het fysieke is grotendeels onbewust
en onwetend, inert.
Het grofstoffelijke lichaam steunt op het onderbewuste,
alle innerlijke acties en bewegingen verlopen via dit
lichaam.
Het ontstaan van het fysieke
Er wordt eerst via de energiecentra een subtielfysiek
lichaam opgebouwd dat zich een grofstoffelijk lichaam
opbouwt tezamen met de algemene Natuur en de
psyche. Het fundament voor het fysieke is het onderbewuste, waarin het nog grotendeels leeft.
Het oppervlaktelichaam is een instrument dat nodig is
voor alle lichamelijke handelingen, maar het is ook een
basis voor alle innerlijke activiteiten. Het denken en de
psyche sturen hun vibraties uit naar het fysieke bewustzijn. Zij worden daar vastgelegd als een soort notitie die
zichzelf uiteindelijk gedeeltelijk in verbinding stelt met
de materiële wereld via de grofstoffelijke machinerie,
het oppervlaktelichaam. Dit zijn boodschappen die
niet erg compleet overkomen. Want het lichaam heeft
grenzen wat zijn capaciteiten betreft, het kan niet vrij
en exact communiceren. Het onderbewuste bewustzijn
is heel trouw wat betreft zijn vaste gewoonten die de
natuur erin heeft gelegd, en ook het vitale en mentale
zijn dat. Alle boodschappen worden dan ook behoorlijk vervormd. Alles wordt gesaboteerd en er is overal
obstructie. Zo is er een moeilijkheid geschapen die het
avontuur van een evolutieproces alleen maar interessanter maakt en meer dan de moeite waard om de uitdaging aan te nemen.
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Het subtielfysieke lichaam ligt heel dicht aan het fysieke, het heeft er een grote gelijkenis mee. Het heeft wel
heel andere eigenschappen. Het is veel vrijer doordat de
substantie meer verfijnd is. Het is daardoor ook soepeler, heeft meer vermogen, het is te zien als een lichaam
dat kleuren kan vertonen, het is ook weids. In het
subtielfysieke lichaam zijn heel veel dingen aanwezig die
niet in het fysieke lichaam zijn, omdat ze niet mogelijk
zijn op aarde. Het subtielfysieke lichaam ondersteunt
het grofstoffelijke lichaam.
De verschillende niveaus in het fysieke
In het fysieke zijn er verschillende niveaus te onderscheiden:
a. Het onbewuste en onderbewuste niveau
Het onbewust-fysieke is vrijwel identiek aan het
onbewust-onbewuste. Dit niveau kenmerkt zich door
onbewustheid, inertie, verdeeldheid. Het is duister en
hard.
Het onderbewust-fysieke kenmerkt zich evenals het
onderbewust-onderbewuste vooral doordat het zowel
individueel als universeel is. Bovendien is het een opslagplaats van zaken van de persoon zelf en van de hele
wereld.
Dit zijn de meest duistere delen van het fysieke lichaam,
van de cellen, de moleculen en de bloedlichaampjes.
Alles wat nieuw is wordt daar pertinent verworpen
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zonder ook maar na te gaan wat het is.
Deze delen van het fysieke worden doorgaans benoemd
als onbewust-onbewust-materieel en onderbewustonderbewust-materieel.
b. Het fysiek-fysieke
Dit is het meest materiële - het meest aan de oppervlakte gelegen - deel van het fysieke lichaam en daarom
wordt het ook wel het materieel-fysieke of het fysiekmateriële genoemd. Het hangt erg aan het onderbewuste en is er voor een deel in geïnvolveerd. Het heeft een
bewustzijn dat heel duister is en wat vooral is te vinden
in darmen, organen, weefsels, maag, hart, geslachtsorganen en klieren, ledematen. Deze organen werken met
de vitale bewegingen, niet met het fysieke bewustzijn.
Dit obscure lichamelijke bewustzijn is heel beperkt en
voor het merendeel inert en onderbewust. Het leeft met
zijn gewoonten, het karakter. 1
Het fysiek-fysieke ligt onder het vitaal-fysieke en grenst
aan het onderbewust-fysieke.
c. Het vitaal-fysiek
Het vitaal-fysiek bestaat uit het zenuwlichaam dat gelegen is in heel het fysieke lichaam. Het zenuwlichaam
strekt zich uit tot in het subtielfysieke lichaam en er zijn
dus verbindingen mee.
Het is het gebied dat reageert op kleine alledaagse dingen van de oppervlakte. Het weer, de regen, de buren,
de dagelijkse gang van zaken in werk en privéleven.
Het zijn reacties van de zenuwen en van het lichamelijk
bewustzijn, van reflexmatige gevoelens en sensaties.
Deze kleine reacties zijn eigenlijk de motivatie voor veel
dingen die mensen doen.
Het vitaal-fysiek werkt graag samen met het lagere
vitaal en het laat uit zijn eigen werkterrein veel lusten,
1 Meestal worden de fysieke gewoonten zo genoemd.
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begeerten, jaloersheid, angsten en ook geweld naar
boven komen, die in het lagere vitale terechtkomen.
In het laagst gelegen gedeelte van dit vitaal-fysieke, het
vitaal-materiële, is de oorzaak van pijn en lichamelijke
ziekten te vinden.

D

e seksuele beweging
ontstaat door de seksimpuls
die plaatsvindt in het onderbewuste en door de seksmaniak
in het onbewuste is doorgeseind.

Het vitaal-fysiek heeft het graag over: ik wil, ik voel, ik
zou graag dit of dat, ik vind, ik houd ervan of ik houd
er niet van, het is altijd op het eigen ego gericht. De
ander is niet zo belangrijk, alleen als hij gebruikt kan
worden voor het eigen welbevinden.
Hier vieren de mechanische bewegingen hoogtij. Er is
een heel bestel van instincten, impulsen en gevoelens
die als vanzelf naar voren worden geschoven. Als het iets
vindt, weet het niet waarom het dit vindt en ook als het
gelijk wil hebben weet het niet waarom of hoe. En het
denken weet altijd wel weer de zaken te rechtvaardigen
en een reden te geven waarom het zus of zo doet.
Alles wat het niet snapt weert het af, het geeft daar hele
idiote reacties op, stelt zich arrogant op, alsof het alles
al weet. Het is ook behoorlijk dogmatisch ingesteld, als
iets eenmaal zo is, blijft het ook zo. Er is nergens over te
praten en het is dus ook heel onredelijk in het gesprek.
Het discussieert graag om gelijk te krijgen. Altijd is er
de behoefte om te kletsen over niets, want door kletsen
weet het dat het nog leeft en dat het belangrijk is.
Dit gebied is er de oorzaak van dat mensen lijden en
ongemakken hebben, omdat het verstorend werkt op
het hele systeem.
Het vitaal-fysieke zit als het ware aan het lichaam
geplakt, het is er heel nauw mee verbonden. Het leeft
van sensaties zoals ziekten, ongelukken, rampen en
oorlogen. Ziekten komen het lichaam binnen via het
vitaal-fysieke subtiele lichaam dat relaties met het onderbewuste lichaam heeft. Dit binnendringen gebeurt
vaak door suggesties van anderen. Het maakt veel uit of
het omgevend bewustzijn sterk is. Als dit het geval is zal
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het weigeren de ziekte toe te laten. Als er veel angsten
zijn om ziek te worden of er zijn gedachtenspinsels over,
dan is het moeilijker de ziekte te weren. Het kan ook zo
zijn, dat er iets in het lichaam is dat de ziekte accepteert
en dan wordt de ziekte chronisch. Maar er zijn vele
mogelijkheden om ziekten te weren of juist toe te laten.
Dat hangt van ieder persoonlijk af. Doorgaans komen alle suggesties hieromtrent uit het onderbewuste.
Ziekten zijn niet alleen puur materieel of vleselijk, ze
kunnen ook veroorzaakt worden door een verstoring
van het bewustzijn van het lichaam.
Het vitaal-fysieke krijgt ondersteuning van het lagere vitale of fysiek-vitale, dat er dicht boven is gelegen. Het is
nauw gerelateerd aan het fysiek-vitale. De levenskracht
is verstrikt en gevangen in de reacties, de wensjes, de behoeften en de gevoelens van het lichaam. In het contact
met dit gebied voelt men vaak uitputting of moeheid.
d. Het mentaal-fysiek of het mechanische denken
Dit is de bovenste laag in het fysieke en het houdt zich
bezig met mechanismen. Het is voortdurend en tot
vervelens toe bezig om de dingen te repeteren die er zijn
gebeurd door de dag heen. Bewegingen worden gerepeteerd en soms voegt het er nog wat meer aan toe om het
mechanische nog uit te breiden. Bijvoorbeeld door er
allerlei gedachten bij te halen of bespiegelingen die er zo
over het leven rondom te maken zijn. Het blijft dezelfde
feiten en bewegingen ook maar herhalen zonder dat het
enig nut heeft. Dit denken is graag bezig met cirkelgangen waar een mens maar moeilijk uit kan ontsnappen.
Het is ook een herhalend, mechanisch denken, evenals
in het onderbewuste en onbewuste.
Het is voortdurend bezig met zichzelf naar beneden
te halen. Ik ben kwetsbaar, je kwetst mij, ik ben zwak,
slecht of niet geschikt. Dit leidt echter tot niets, want
het is niet zo.
Dit mechanische denken is vooral bij kinderen heel
sterk aanwezig omdat het werkelijke denken nog niet is
ontwikkeld en het kind maar beperkte interesses heeft.
Later wordt dit mentaal-fysiek de onderstroom en
ondersteuning van de mentale activiteiten.

eigen ideeën en wensen, zijn begeerten, zijn zicht op
uiterlijke dingen. Alles handelt op zijn eigen wijze als
het gaat om zien, voelen, reageren op de omgevende
dingen. Alles heeft zijn eigen gewoonten waarmee het
leeft en handelt en werkt. Deze zijn gevormd door de
Natuur maar ook door het verleden en het leven zoals
het wordt geleefd.
In het lichaam heerst chaos, vaak is er moeheid, uitputting. De (vitale) begeerten zorgen voor verwarring,
ze willen graag gewoon leven naar hun eigen inzicht.
Steeds zegt dit lichaam dat het gekwetst wordt, dat
het kwetsbaar is, zwak, slecht, of niet geschikt, het is
daar ook trots op. Het voelt zich dan meerwaardig
ten opzichte van anderen die dit niet hebben. Op zich
natuurlijk een waanzinnig idee, maar zo werkt het wel.
Het heeft last van de sterke obstructie, van de enorme
weerstand. Alles is verstijfd, zet zich schrap. Vandaar
dat menselijke lichamen ook zo vreselijk stijf aandoen.
Het is de stijfheid van een lijk. Er is een sterke oppositie
tegen het lila licht, dat mag beslist niet in het lichaam
werkzaam zijn.
Het oppervlaktelichaam wordt meestal als een grote belemmering gevoeld, men heeft de gewoonte zich ervan
af te keren omdat het verwerpelijk zou zijn. Of het staat
tegen, wordt ontkend of het moet worden onderdrukt
met al zijn begeerten en gewoonten. De uitdrukking
‘het vlees is zwak’ geeft aan hoe er over het lichaam
wordt gedacht. Dit is echter niet de juiste methode om
met het lichaam om te gaan.
Het fysieke energiecentrum
Aan het einde van de ruggengraat, onder in het subtielfysieke lichaam zit het fysieke energiecentrum of materiecentrum waar heel dichtbij ook het seksuele centrum
gelegen is, waaruit de seksuele beweging voortkomt.

Gevolgen van de staat van het fysieke lichaam
Aangezien het lichamelijk bewustzijn nog behoorlijk
duister is, bevat het ook een enorme weerstand tegen
het licht. De mate van weerstand verschilt van lichaam
tot lichaam. Alles in het lichaam houdt vast aan zijn
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Deze seksuele beweging ontstaat door de seksimpuls die
plaatsvindt in het onderbewuste en door de seksmaniak
in het onbewuste is doorgeseind.
Het fysieke energiecentrum is het centrum waar de
materie wordt gevormd tot een nieuw menselijk wezen.
Het seksuele centrum
Het fysieke centrum bestuurt aan de oppervlakte alle
seksuele bewegingen in het sekscentrum. De seksimpuls, die is gesitueerd in het onderbewuste, moet zich
in de ontwikkeling steeds minder gaan richten op de
seksuele pleziertjes. De seksimpuls zelf kan niet met
het mentaal worden gedisciplineerd, omdat ze niet
merkbaar is in het lichaam. Als de seksuele begeerten
merkbaar zijn, dan is de seksimpuls allang verdwenen
en alleen de uitwerking ervan is nog merkbaar in het
lichaam. Deze impuls is de sterkste impuls die er in het
lichaam is, omdat deze te maken heeft met het voortbestaan van de soort. Vandaar dat geen mens hem kan
weerstaan. Over het algemeen is seks het meest dierlijke
element in de mens. Vitale opgewondenheid is troef
en het lichaam wordt door de seksuele daad behoorlijk
door elkaar geschud. Begeerten en bevrediging voor een
moment worden door iedereen verlangd, en zo wordt
deze seksenergie in feite gebruikt voor het ego, in plaats
van dat ze wordt aangewend voor de ontwikkeling.
De seksimpuls is een voortplantingsmechanisme, ze is
niet bestemd voor de liefde. Als een mens het gewenste
aantal kinderen heeft, hoeft hij dus niet meer te seksen.
Mensen hebben maar al te graag seks gekoppeld aan
liefde, omdat het hen goed uitkomt. Maar liefde heeft
totaal niets te maken met seks. Liefde is een materiële
energie die nog uit de materie moet worden vrijgemaakt
Dendritische cel
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in een proces van transformatie van de materie.
Seksuele begeerten en verlangens behoren tot de
duisternis en de onwetendheid, zij willen het licht niet
accepteren en zij willen onder geen beding dat de seks
uit het lichaam verdwijnt. Vooral het vitaal-fysieke wil
altijd maar seksen, het doordringt het denken en het
hele vitale. Het kan aan niets anders denken. Daarom
is het heel moeilijk om in de ontwikkeling de seks over
te geven aan het lila, zodat eraan kan worden gewerkt.
Zelfs als er aan de oppervlakte niet meer wordt gesekst,
gebeurt dit vaak nog wel in het subtielfysieke lichaam.
De seksuele behoefte kan iemand totaal in beslag nemen. Het heeft een groot vermogen, zoals geen andere
kracht in het lichaam of in het vitale. Het leven zelf
heeft dit ter hand genomen voor de voortplanting en
het mag niet verdwijnen. Vandaar dat het zo moeilijk
is om te komen tot overgave op dit punt, het is een
kwestie van levensbelang. Zelfs als het denken en het
hogere vitaal niet mee willen doen, dan voelt het vitaalfysieke deze bezittende kracht en het heeft een ingewortelde tendens om passief te blijven bij deze aandrang.
Ze wordt dus niet aan de kant gezet of overgegeven,
maar toegestaan in een passieve houding die grenst aan
inertie.
Als seks verbannen is naar het onderbewuste omdat
het denken en het vitale het niet meer accepteren, dan
wordt het daar tot een repeterend mechanisme. Het
komt ook terug in dromen of zomaar. Meestal zijn
deze begeerten er voor iemand er erg in heeft, omdat
de meeste mensen niet bewust leven. Het lichaam is
erg gevoelig voor de sekssuggesties vanuit het onderbewuste.
Seks is vooral gebonden aan het sekscentrum en aan het
lagere vitale, want dit lagere vitale geniet het meest van
de intensiteit en de opwinding die ermee gepaard gaan.
Het vitaal-fysieke geniet ook heel erg van een vleselijke
pijniging, het ziet dat aan voor plezier en genot. Het
beste is om, als iemand in ontwikkeling wil zijn, te
beginnen met de seks te reduceren en te doseren, naast
de overgave van de seks aan het lila licht die er altijd
behoort zijn.
Uiteindelijk kan het zo zijn dat contacten met vrouwen
of mannen niet meer door seks worden gedomineerd.
Vrouwen en mannen zijn dan gewoon menselijke wezens, meer niet. Dat is niet eenvoudig maar er kan wel
een zekere training worden ingevoerd.
Door nietsdoen wordt seks heel vaak geactiveerd.
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Darmen spelen daar een rol in met hun automatische
peristaltische bewegingen die heel stimulerend zijn
voor seks. Vandaar dat etentjes ook heel gewild zijn bij
verliefde stelletjes. De darmwerking wordt daardoor
gestimuleerd. En vaak wordt de huid aangetast door
intense seksbegeerten, vooral te zien aan pukkels e.d.
De dood van het lichaam en de psyche
Bij de dood van het oppervlaktelichaam is een normale
gang van zaken dat nadat het lichaam is uiteengevallen,
het vitale verdwijnt naar de vitale wereld en daar een
tijdje blijft, waarna ook dit lichaam verdwijnt. Dit geldt
tevens voor het mentale lichaam. De psyche gaat, na
wat vertoefd te hebben in andere werelden, uiteindelijk
naar de psychische wereld om daar te verblijven tot een
nieuwe geboorte nabij is. Dat kan vanuit een menselijk tijdsbegrip behoorlijk lang duren, gemiddeld zo’n
driehonderd jaar.
Vervolgens werpt de psyche de mentale en vitale persoonlijkheden weg en gaat rusten om te kijken wat de
essentie is geweest van het afgelopen leven en prepareert
zich voor het volgende leven. De voorbereiding op een
nieuw leven bepaalt alles wat er gebeurt rondom geboorte en het zoeken van het materiaal voor het nieuwe
lichaam.
Soms gaan heel volwassen psyches meteen weer het
avontuur aan van een nieuw lichaam waar ze in verder
proberen te komen.
Zelfdoding en euthanasie
Zelfdoding biedt geen oplossing voor moeilijkheden bij
een mens wat betreft het evolutieproces en euthanasie
evenmin. Het eerste is de hand aan zijn lichaam slaan,
het tweede is hetzelfde, alleen wil je het niet zelf doen
en huur je een ander ervoor in. De gevolgen zijn identiek. De doorgang naar de vitale wereld kan daarbij heel
pijnlijk zijn, zowel voor het vitale zelf als de psyche. Er
kunnen aanvallen zijn van vijandige krachten in een
soort hel, die juist in het leven op aarde moest worden
ontweken. Alles wat niet is opgelost aan moeilijkheden
en wat is blijven liggen, komt meestal in volgende levens weer tevoorschijn. Dus in het nieuwe lichaam waar
de psyche in gaat werken, zullen dezelfde problemen
weer aan de orde komen.
Zelfdoding is niet adequaat, het maakt de dood moeilijker en pijnlijker. Het is een uiting van de onbewustheid
waarin mensen leven.
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De transformatie van het fysieke lichaam
Het lichaam wordt vaak als verwerpelijk beschouwd,
omdat het ingebouwde materiële neigingen heeft die
mensen zelf niet kunnen bedwingen en die zij slecht
vinden. Het lichaam is echter van groot belang bij de
transformatie van de materie. Het gaat er dan niet om,
het te verwerpen, maar het te zien als een instrument
voor het gehele werk van de transformatie die wordt
gedaan door het lila. Het moet op de juiste manier
worden gebruikt en niet worden genegeerd. Het moet
niet worden onderdrukt in zijn zogenaamd slechte
neigingen, het moet niet worden gegeseld omdat het zo
slecht zou zijn. Het moet ook niet worden weggedaan
alsof het niets is, of worden onderdrukt.
Omdat het lichaam nog niet zijn staat van volmaakt
heid heeft bereikt, is het onvolmaakt, weerbarstig, halsstarrig, evenals het vitale en het denken, maar dat kan
juist een bijzondere uitdaging zijn.
Voor diegene die een transformatie van het lichaam
wenst, is een juiste houding heel belangrijk. Er moet
een wil tot transformatie zijn, door alles van het ego
over te geven, ook de inertie, de traagheid en de luiheid.
Er moet een openheid zijn voor het lila licht, heel constant en altijd. Deze concentratie moet net zo vasthoudend en constant zijn als de stompzinnige blokkades die
weerstand bieden en liefst nog vasthoudender. Fysieke
blokkades doen minder onstuimig en heftig aan dan de
vitale, maar ze hebben dezelfde pertinente weerstand.
Hier is dus een constante concentratie vereist op het
doel. Het fysieke heeft meestal grote moeite om dit lang
vol te houden. Het moet dan ook de tijd krijgen om
zich aan te passen, af en toe mag het best terugvallen in
zijn oude patronen en dan lijkt alles vergeefs geweest.
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Maar het komt weer terug op het pad en dan is er echt
wel iets gebeurd.
Inertie, een van de moeilijkste dingen om te overwinnen, kan met blijdschap in de ogen worden gezien door
gelijkmoedig te zijn en rustig en kalm. Want het inerte
lichaam zegt doodleuk: „Ik beweeg me alleen wanneer
ik word bewogen. Beweeg me maar als je het kunt.”
En het blijft stokstijf staan. Het fysieke denken gaat
langzaamaan de slavernij voelen van de mechanische
gewoonten. Doordat het wordt opgemerkt verandert er
iets, vooral in de kracht van de herhaling, die door het
lila licht wordt gebruikt om nieuwe, juiste herhalingen
in te voeren. Dit proces neemt lange tijd in beslag, ook
door de herhalende mechanismen die zich steeds weer
opdringen.
Wanneer het fysieke bewustzijn in verandering is gekomen, komt er nog heel wat weerstand uit het onderbewuste naar het fysieke drijven.
Voortdurend brengt het weer de inertie, de zwakheid,
duisternis, gebrek aan inzicht of duistere angsten en
vrezen, wensen, lusten naar voren. Of ziekten, afstomping, pijn, het niets kunnen waarop het lichaam zo
trots is. Deze inertie en zwaarte moet worden overwonnen en dat is niet eenvoudig, het is een kwestie van
blijven volhouden.
Als alles uit het onderbewuste is verdwenen zodat er
geen spoortje meer van over is, is het uitgestort in het
omgevend bewustzijn. Het kan dan niet meer terugkomen en alleen dan kan iemand er zeker van zijn dat het
klaar is en schoon voor altijd.
Het onderbewuste geeft al zijn suggesties en bewegin-

gen door, vooral naar het fysieke. Dus alleen bij een
schoon onderbewuste heeft het fysieke geen last meer
van ongewenste dingen die daar nog zijn en naar het
fysieke worden overgebracht.
Het sekscentrum moet ook worden getransformeerd
want dat is nodig voor de zuivering van het lichaam. De
energie die daar werkt ondersteunt krachten en energieën in het lichaam, maar ook het vitale en het mentale. Dit centrum moet worden gemaakt tot een zon van
warm licht, van Creatief Vermogen en Vreugde. Alleen
het lila kan dit sekscentrum veranderen in een lichtende
zon. Tijdens de hele transformatie zullen ongetwijfeld
allerlei dingen ten tonele worden gevoerd die iemand
niet graag ziet van zichzelf. Maar alles moet worden
meegenomen, dat hoort bij het proces. Het kan worden
overwonnen met behulp van het lila. Heel erg je best
doen is een valkuil om vooruit te komen. Er is dan de
meeste kans op zogenaamde tegenslagen. De fysieke natuur is langzaam en inert, er is geen wil om vooruit te
komen, er is weerstand, ontkenning, verweer. De gewoonte van het fysieke is om zolang mogelijk de tijd te
nemen voor slechts een beetje vooruitgang.
Uiteindelijk moet de psyche het voortouw krijgen, dan
kan het licht van het lila vrijelijk in het lichaam stromen, evenals de levenskracht en de lichtende denkvibraties. Alles moet de gewoonte aannemen om toe te laten
dat het licht van het lila in alle delen van het lichaam
kan neerdalen.
Eerst zal er nog moeten worden geoefend om dit alles
toe te laten, maar wie vertrouwt op het lila licht en
haar energie, zal uiteindelijk als vanzelf licht en kracht
en vermogen en vreugde hun werk laten doen in het
lichaam. Het leven wordt zorgelozer en lichter, moeilijkheden zijn er om te worden overwonnen en uiteindelijk is er het intense contact met het lila, dat het leven
zijn glans geeft.
Blokkades
Wat staat er vooral in de weg bij de transformatie?
1. Geen vertrouwen. Niet genoeg of helemaal geen
vertrouwen hebben in het lila.
2. Egoïsme. Een egoïsme waarbij het denken vasthoudt
aan zijn eigen arrogante gedachten en het vitale aan
zijn eigen ideetjes over overgave. En het fysieke wil
zijn eigen vertrouwde gewoonten stevig vasthouden.
3. Onveranderlijkheid. De inertie en weerstand in het
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bewustzijn willen niet veranderen. Dat vraagt veel
teveel inspanning, daar hebben ze (de personen
zonder hoofd die in het onderbewuste leven) geen
zin in. Ze geloven vaak ook niet dat het kan, en ze
vertrouwen ook niet op het vermogen van het lila.
Dat is maar wat geklets, vinden ze. Dat zijn allemaal
onderbewuste redenen om niets te doen.
4. Inertie. Inertie geeft heel veel ruimte aan vijandige
krachten om binnen te dringen of aanvallen te doen,
want er wordt geen actie tegen ondernomen door
een lila formatie of het toelaten van het lila licht.
5. Onoprechtheid. Door onoprechtheid is het niet mogelijk om te ontdekken wat er is.
6. Zelfrechtvaardiging. Zelfrechtvaardiging en gelijk
willen hebben, altijd naar een schuldige zoeken,
belemmert het juiste zicht op het eigen ego.
De ontwikkeling moet niet gespannen worden gedaan.
Er moet een rustige sfeer zijn, zonder een constante
strijd tegen het slechte en zonder onrust. Het doet er
ook niet toe hoe lang het duurt, want het is een vreugdespel in de materie. Er zijn dus ook geen gevechten
nodig tegen moeilijkheden die zich voordoen. Want alles wat wordt getoond moet worden bekeken, anders is
het niet compleet. Als het zomaar over het hoofd wordt
gezien of weggedaan, kan het lila het niet uitwerken in
de persoon.
Het is niet gemakkelijk te moeten erkennen dat je zwak
bent en vol valse bewegingen. Als iemand zich gaat terugtrekken van deze dingen en er los van komt te staan,
leidt dit tot bevrijding ervan. De psyche maakt zich dan
los uit het ego. Alles moet onder ogen worden gezien,
moeilijkheden worden als vanzelf opgelost door het lila
licht, niet door ze te ontvluchten of weg te stoppen of
deze te ontlopen.
Het subtielfysieke zal een lichaam worden van intense
lichtheid en schoonheid, het vitale met al zijn gracieuze
bewegingen zal zich helemaal richten naar het lila licht
en vermogen.
Het denken zal zich vullen met steeds meer ware kennis. Op alle niveaus komt er licht, steeds meer licht en
licht is kennis. Alle duisternis verdwijnt en het licht
neemt daar zijn plaats in.
Het psychische wezen ontplooit al zijn menselijke
mogelijkheden, het wordt een waarheidswezen. Zelfs
het onbewuste en onderbewuste worden uiteindelijk
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Maan

de speelplaats
van dit volmaakte
menselijke wezen, dat zich verheugt in het lila, in het
bestaan, het bewustzijn met de kracht en de vreugde,
die alles doortrekt met een glans en een charme die
onweerstaanbaar is.
Want het menselijk leven is een progressieve zelfexpressie van de Ene in de mens en dat impliceert een actie
van Hem in leven, denken en lichaam. Het gaat om de
eenheid met de Ene, eenheid met het universele zelf en
een psychisch leven op aarde. Dat is het eerste doel van
de mens die aspireert naar waarheid en waar leven.
Uitwerking van de illusies in het fysieke lichaam
De onbewustheid en onwetendheid van mensen zorgen
voor vele acties die in het lichaam plaatsvinden waar
men geen weet van heeft, maar die een destructieve
werking hebben in dat lichaam.
Het lichaam wordt gesloopt door vijandige krachten,
omdat er bijna geen bewuste actie kan zijn om dit te
belemmeren. Het leven in waanideeën zorgt ervoor dat
het lichaam geen vaste grond onder de voeten heeft
in het leven. Het wordt heen-en-weer geslingerd van
het een naar het ander. Bovendien heeft het nogal te
lijden onder de aanvallen van mensen onderling. Want
iedereen probeert elkaar te bevechten, en dat leidt
tot verwondingen die meestal niet direct zichtbaar en
voelbaar zijn, maar die wel in het subtielfysieke lichaam
worden gevoeld. Want het grofstoffelijke oppervlaktevlees is zo ongevoelig en kil, dat het niet eens voelt dat
het wordt verwond.
Het lichaam voelt zich zwaar en inert, het heeft eigenlijk bijna geen zin meer om dit leven al vechtend door
te brengen. Het wil eindelijk wel eens rust. Maar dat zal
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niet gaan, er staan veel teveel vijanden in de buurt die
in de gaten moeten worden gehouden. Het krijgt geen
rust, het moet altijd waken. Dit leidt tot vermoeidheid
en narcolepsie.
De hang naar het mooie zorgt ervoor dat het lichaam
altijd iets moet. Het moet op vakantie want dan is er
zogenaamd rust. Maar op vakantie moet er ook van
alles en vaak is er juist veel ruzie tijdens een vakantie.
Want iedereen moet het dan naar zijn zin hebben en
dat leidt weer tot discussie en onenigheid. Dat ‘het naar
de zin hebben’ is een waan, niet iedereen kan het naar
zijn zin hebben, zeker niet als er velen zijn die dat eisen.
Ook het hogere moet er zijn, via kunst en cultuur.
Muziek, beeldhouwwerken, schilderijen, architectuur,
de Oudheid, alles moet een plaats hebben in het leven
van de mens. Zijn lichaam wil het niet, maar daar
wordt niet naar gevraagd en niet naar geluisterd. Het
lichaam heeft het al zwaar, want het vitale legt het zijn
wil op, en het mentale legt zijn wil op aan het vitale en
het fysieke. Er is altijd al strijd tussen die drie. Dus als
het daarnaast nog van alles moet, geeft het lichaam er
soms de brui aan. Al joggend valt het dan gewoon neer,
het hart geeft het op. En de mensen zijn verbaasd, zeker
als het iemand is die zo gezond leeft en dan tijdens het
sporten dood neervalt.
Het lichaam wordt ook als ondeugdelijk beschouwd.
Talloze operaties moeten het maken zoals de bezitter het wil. Haar, neus, borsten, penis, vagina, buikvet,
wallen onder de ogen, urineverlies, alles moet worden gemodelleerd en gefatsoeneerd. Mannen moeten
tot vrouwen worden gemaakt omdat ze in hun waan
denken van een ander geslacht te zijn, en andersom.
Schoonheidsoperaties belasten het lichaam zeer, maar
dat geeft niet, als het maar mooier wordt in de ogen
van het ego. Gezichten worden vol make-up gesmeerd,
Cellen
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want dat is mooier. Rimpels mogen niet, alle lichaamshaar moet weg behalve hoofdhaar dan bij vrouwen.
De dictatuur legt ook zo zijn pressie op het lichaam.
Het lichaam voelt zich onderdrukt en niet gezien. Het
is een slaaf van de dictatuur van het machtscentrum
in het vitale. De liefde vraagt bijna continue seks, wat
het lichaam uitput. Het niet-bestaan geeft angst, want
waar blijft het eten dan als er geen geld is? De bewustzijnsillusie gooit het lichaamsbewustzijn aan scherven,
waardoor het ongemakkelijke gevoel nog toeneemt. En
het idee dat het lichaam God moet zijn, geeft ook spanning, want zo voelt het zich niet.
Al deze zaken leiden tot een lichaam, dat heel gespannen is omdat het niet mag zijn zoals het is. Het is een
enorm schijnbestaan, vol leugen, terreur en oorlog. Het
niet-bestaan is dat, wat het lichaam als een verschrikking ervaart, een constante druk die dag en nacht blijft
werken.
Fysieke materie
De hele fysieke wereld is nu gecreëerd door het Lila met
Haar Lila Licht, het fysieke principe in het universum,
de Natuur en de psyche.
Om deze materie te vormen putten zij uit de Oceaan
van oorspronkelijke Onwetendheid, waar er een uiterste
verdeeldheid heerst en een grote onbewustheid en
inertie. Maar in ieder allerkleinste deeltje zit het Lila
verborgen, ook verdeeld, onwetend en inert, met onzichtbaar op de achtergrond de eenheid die het ook is.
Deze Oceaan van oorspronkelijke Onwetendheid
bestaat uit de allerkleinste deeltjes die bekend en ook
die nog onbekend zijn, van de meest elementaire deeltjes zoals quarks en leptomen, elektronen, neutrino’s,
bosonen, maar ook andere, samengestelde deeltjes en
uiteindelijk ook moleculen en cellen. Hiermee zijn alle
fysieke vormen gecreëerd, zoals eencelligen, de aarde,
zon en sterren, manen, planeten en stenen.
De materie is nu klaar voor de volgende stap in de
evolutie, het naar voren brengen van het vitale uit de
materie.
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kunst

Musée de l’Annonciade

Tekst: Sarah Delateren

De schilderkunst rond Saint-Tropez

H

et Musée de l’Annonciade, dat in 2015 zestig jaar bestaat, is gelegen in Saint-Tropez
en herbergt een aantal schilderwerken uit
de periode 1890 tot 1950, vooral over het fauvisme.
De tentoonstelling is gegroepeerd rond Paul Signac, met Maximilien Luce, Othon Friesz, Théo Van
Rijsselberghe en ook beroemdheden als Matisse of
Braque. Al deze schilders woonden ook nog
in de buurt van Saint-Tropez, waardoor
duidelijk wordt hoe deze streek een ontmoetingspunt is van schilders van velerlei
aard. Zomers worden er speciale exposities
georganiseerd die te maken hebben met
deze periode in de schilderkunst. In 2016
werd de aandacht gericht op Othon Friesz
en Maximilien Luce.
Het museumgebouw

Het museum is gevestigd in de
kapel van Notre-Dame de l’Annon
ciade, vandaar dat het museum
een naam heeft die daaraan herinnert. De kapel is in 1510 gebouwd
door de broeders van de witte
Penitenten. Het klokkenspel is in
1821 verwoest. Het dak heeft een
andere vorm gekregen nadat de
kapel werd gebruikt als ziekenpost
voor vissers die ongelukken hebben
gekregen tijdens de visvangst en
verzorgd werden door de broeders.
Daarna is het in gebruik om zeilen
op te bergen, boten te bouwen, en
als weeshuis. Vervolgens staat het
leeg. In 1937 wordt het hogere deel
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van de kapel ingericht om het Museon
Tropolen onder te brengen.
Deze Provençaalse naam is
gegeven aan een kleine collectie
schilderwerken die ondergebracht is
in het gemeentehuis. De zaal wordt
te klein en dan wordt de kapel,
die toch niet meer in gebruik is,
aangewezen om de collectie onder
te brengen. In 1939 zijn alle werken
zorgvuldig ondergebracht in de
kapel.
Pas in 1950 wordt het gebouw ter
beschikking gesteld aan Georges
Grammont. Het wordt dan helemaal verbouwd door de architect Louis Süe. Die maakt er een

museum van waar de collectie goed
tot zijn recht komt. In de nieuwe
stijl wordt het museum geopend
op 7 augustus 1955. Er worden 56
werken uit de schilderijencollectie
van Grammont in onder gebracht.
De collectie
In de zalen van het museum worden werken tentoongesteld die te
maken hebben met schilders die
indertijd in Saint-Tropez werkten.
Paul Signac is in 1892 de eerste die
25

de Gouden Visie
Jaargang 10, nummer 2, april 2017

Musée de l’Annonciade - interieur

dit kleine vissersplaatsje ontdekt
vanaf zijn jacht Olympia waarmee
hij langs de kust zeilt. Hij koopt er
een huis waar hij zijn atelier heeft
en nodigt zijn vrienden uit om eens
te komen kijken. Zo ontstaat er een
centrum waar schilders werkzaam
zijn, want velen volgen zijn voorbeeld en vestigen zich hier.
In het algemeen zijn er in het
museum schilderijen te zien van de
bewegingen nabis, het pointillisme
en het fauvisme in de schilderkunst.
Er zijn tekeningen uit die periode
en ook beeldhouwwerken. In de
loop der jaren is de collectie stevig
onderbouwd, vooral door schenkingen. De collectie is beroemd
door belangrijke werken van grote
schilders.
Nabis is de beweging van schilders
die profeten zijn van nieuwe, modernere kunst. Cézanne, Gauguin
zijn hun leermeesters. Ze schilderen
de natuur, maar laten hun verbeelding de vrije loop in hun atelier.
De werken worden grover, zwaarder en de kleuren wel feller dan bij
de impressionisten. Het fauvisme
ontstaat rond 1904 als reactie op
het impressionisme. Kenmerkend
is het gebruik van kleuren die heel
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fel zijn en bijna ongemengd worden gebruikt. De naam is toevallig
geboren, hij betekent ‘rossig’, naar
roodachtige gekleurde wilde dieren,
maar de beweging wordt ook wel
‘de wilde dieren’ genoemd.
Het fauvisme heeft veel weg van
een kleurig vuur uit het zuiden,
waar de blauwen en roden op zijn
hevigst zijn naast het goudachtige
geel. Deze beweging duurt maar
heel kort, hoogstens tot 1907 of
1908, de schilders moeten wedijveren met het fototoestel dat in die
tijd opgang maakt. Ze willen hun
vrijheid tonen die ze op het doek
laten zien in de wilde kleurstellingen. Van Gogh heeft daar grote
invloed op gehad, maar Matisse en
Gauguin zijn de gangmakers. De
schilders vormen groepen die allemaal verweven zijn met een stadje
of plaatsje, de Chatou-groep, de Le
Havre-groep en de Saint-Tropezgroep. Het gaat bij fauvisme vooral
om de vorm, de kleur, ongemengde
verfpigmenten en niet natuurgetrouw schilderen met vooral veel
kleurpatronen. Er wordt vrij ruw,
wild, geschilderd met het penseel.
Daardoor krijgt de kijker wel een
heel intense beleving van de voorstelling. Henri Person, de directeur

van het museum in wording vraagt
aan iedere schilder uit Saint-Tropez
één werk te schenken aan het museum. Op die manier is dit kleine
museum van schone kunsten een
parel geworden van de moderne
kunst uit de streek. Deze munt uit
door kwaliteit en een wonderlijke
gelijkgestemdheid als het om sfeer
gaat.
Oorspronkelijke fauvisten zijn
Henri Matisse, Maurice de
Vlaminck en Othon Friesz. Post
impressionisten zijn Georges Seurat
en Paul Signac, Van Gogh, Gauguin
en Cézanne.
Paul Signac

Paul Signac
portret door Maximilien Luce - 1890
88,9 x 66 cm

Signac is eigenlijk degene die het
centrum is van de schilderijencollectie in het museum. Hij is kunstschilder en graficus. Hij is geboren
in 1863 in Parijs en is daar ook
overleden in 1935. Hij is vooral een
pointillist in navolging van Seurat,
maar Monet is zijn grote voorbeeld
in zijn impressionistische periode.
Hij schildert vooral op zijn jacht,
waarmee hij vanaf 1892 langs de
Europese kusten vaart. Hij heeft
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een hele serie Franse havensteden
geschilderd met waterverf.
Hij experimenteert op een bijna
wetenschappelijke wijze met naast
elkaar gezette kleine puntjes van een
zuivere kleur. Hij probeert ze ook te
combineren en zelfs te mengen. Niet
op het doek, maar voor het oog. Hij
is een liefhebber van het schilderen
van water op allerlei manieren, veel
wateren langs de Franse Zuidkust.
Hij gaat ook naar Nederland en
naar Turkije. Hij gebruikt vaak
waterverf als middel om de prachtige kleuren uit te drukken. Hij is
een zeer precieze schilder, die alles
heel nauwkeurig uitwerkt. Soms
in heel kleine kleurige vierkantjes,
heel verschillend van de puntjes van
andere pointillisten. Hij beheerst
verscheidene technieken: olieverf,
waterverf, etsen, litho’s en pentekeningen vol heel kleine puntjes. Naar
deze doeken kan men uren kijken,
met hemelen die zich lijken te verdrinken in het landschap gemaakt
van langwerpige rechthoekjes die
sierlijk de wolken, de wateren, de
lucht, scheepjes en huizen vormen.
Uitbundigheid is hier troef, warmte
en zachtheid treffen de kijker in het
hart. Het verlangen naar deze zon en
warmte neemt bezit van diegene die
het tafereel beschouwt. Het wakkert
het verlangen aan naar een ander,
een beter leven. Zelfs in het schilderij L’Orage is dat gevoel er, ondanks
de donkerte van de blauwen, ligt
daar toch het vuur in verborgen dat
alle leven mogelijk maakt.
In 2010 is in Hotel Spaander in
Volendam nog een onbekend werk
van Signac gevonden dat hij daar
indertijd heeft gegeven als betaling
voor zijn hotelkamer.
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Saint-Tropez - l’Orage
Paul Signac, 1895,
Olieverf op doek - 95,46 x 55 cm
Musée de l’Annonciade, Saint-Tropez

Sant-Tropez - le Quai
Paul Signac, 1899
Olieverf op doek - 65 x 81 cm
Musée de l’Annonciade, Saint-Tropez
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Othon Friesz

Othon Friesz - zelfportret
1897, olieverf op canvas, 40,5 x 33 cm
Privécollectie

Achille-Émile Othon Friesz leeft
van 1879 tot 1949 en is geboren
in Le Havre als zoon in een familie
die al heel lang scheepsbouwers en
zeekapiteins voortbrengt. Als kunstschilder gaat hij zich Othon Friesz
noemen. Hij is in die tijd vooral bekend door zijn schilderijen die zich
kenmerken door het fauvisme. Bij
het grote publiek is hij heden ten
dage nagenoeg onbekend. Op het
lyceum leert hij zijn grote vriend
voor het leven, Raoul Dufy, kennen. Zo maakt hij kennis met de
schilderkunst. Zij studeren samen
in Parijs, waar hij Matisse ontmoet.
Hij reist veel, onder andere naar
België en Portugal, Amerika en
Scandinavië.
Hij gaat de laatste dertig jaar van
zijn leven op een totaal andere
manier schilderen. Hij laat dan de
schitterende kleurstellingen en de
levendige versieringen helemaal
achterwege. Alles wordt sober en
wat donker. Hij overlijdt in Parijs.
In het museum worden de werken uit zijn fauvistische periode
getoond, vol kleur, ronde vormen
en een enorme beweeglijkheid. De
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roden in zijn schilderijen geven
het geheel een wilde maar toch
beheerste structuur. Alles leeft bij
Friesz, het zonnige leven geniet hij
met volle teugen. Alles is blijheid en
vrolijkheid, helderheid en straling.
Licht en met forse streken zet hij
het landschap op het doek. Het is
duidelijk dat hier iemand aan het
werk is die zijn menselijke vrijheid heeft gevonden en die zich
kan uitleven in het zonnige SaintTropez, waar het licht zo strak en
fel is, waardoor de kleuren ook zo
uitvallen op het doek. Zijn werk
is poëtisch, wat abstract, maar vol
kleur en uitdrukkingsvermogen,
vol hartstocht. Hij lijkt wel helemaal dronken geraakt door zijn
eigen kleurbeleving. Toch behoudt
alles zijn juiste vorm, ondanks de
sierlijkheid van het geheel. Hij is
een echte vertegenwoordiger van
het fauvisme in al zijn vrijheid en
uitgelatenheid, in zijn rode, tedere
wildheid. In zijn werk Paysage de la
Ciotat, le Bec de l’aigle, dat hij schildert in de zomer van 1907 is hij op
het hoogtepunt van zijn kunnen.
Hij wordt wel de ‘meester’ van de
fauvisten genoemd.

Maximilien Luce

Maximilien Luce - zelfportret
1910, olieverf op doek

Luce is een Frans kunstschilder en
lithograaf. Luce is tezamen met
Paul Signac de grondlegger van het
neo-impressionisme en hij is vooral
een pointillist. Hij leeft van 1858
tot 1941 vooral in Parijs. Hij wordt
geboren in een arbeidersgezin in
Montparnasse. Hij raakt daar bevriend met Pissarro, Seurat en Théo
Van Rijsselberghe. Hij is nogal politiek geëngageerd en maakt veel illustraties op dat vlak. Hij is graveur,
maakt portretten en affiches. Hij is
bekend om zijn welwillendheid en
grote aandacht voor zijn vrienden.

Paysage à la Ciotat - Bec de l’aigle
Othon Friesz, 1907
Olieverf op paneel, 24 x 32,5 cm - Musée d’art moderne, Paris
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Hij is de eenvoud zelf, doet zijn
eigen zin en conformeert zich aan
niets, geheel in overeenstemming
met zijn anarchistische instelling die
hij deelt met veel fauvisten.
Vanaf 1885 gaat hij in een neoimpressionistische stijl schilderen,
nog wel wat klassiek, maar toch
heel lichtend en vol harmonie. Hij
is een man die vol gevoelige hartstocht is, en dat is op zijn schilderijen te zien. Zijn diep violette
kleur- en lichtschakeringen maken
hem bekend. Hij doet veel met licht
en schildert veel avondgezichten en
zonsopgangen. Als hij naar België
gaat en schildert in de omgeving
van Charleroi en de Sambre bij de
mijnen, maakt hij vlammende schilderijen van de rokende ovens in de
nacht en zwarte mijnwerkers. Hij
schildert in 1908 de Leuvehaven in
Rotterdam bij avond.
In zijn late levensjaren wordt hij
wat rustiger en dat is aan zijn
schilderijen te zien. Hij heeft geen
gemakkelijk leven gehad, zijn 11
maanden oude zoontje sterft en
ook zijn vrouw. Landschappen zijn
voor hem rustgevend. Het schilderij
Côte de la Citadelle geeft zijn passie
weer voor de gewelddadige violetten gezet tegenover de zachtheid en
warmte van het zuidelijke zonlicht. Het geeft sterk weer hoe zijn
karakter is: keihard en ruw, met een
weemoedige hang naar de zachtheid
van het leven.

Côte de la Citadelle
Maximilien Luce, 1892
Olieverf op doek, 53,5 x 64,8 cm
Musée de l’Annonciade, Saint-Tropez

Théo Van Rijsselberghe
Théophile Van Rysselberghe is een
Belgisch schilder die leeft van 1862
tot 1926, een neo-impressionist.
Hij neemt een heel centrale plaats
in op het toneel van de Europese
schilderkunst rond 1900. Hij is
geboren in Gent, studeert in Brussel
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Barques de pêche à Boulogne-sur-Mer
Théo Van Rijsselberghe, 1900
Olieverf op doek, 30 x39,5 cm
Musée de l’Annonciade, Saint-Tropez
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de warmte, diepe kleuren die toch
zacht aandoen. Théo is een heel gevoelig mens, hij werkt met emoties
die hij goed op het doek weet neer
te zetten en die ook de toeschouwer
in het hart kunnen raken als ze dit
toelaten.

Hij gebruikt het liefste primaire
kleuren, waar hij van alles mee doet.
Zijn schilderijen hebben allemaal
een heel speciale gloed en intensiteit, of dat nu landschappen zijn of
naakten of vissers, alles straalt zijn
eigen glans uit.

Henri-Edmond Cross

Zelfportret met palet
Théo Van Rijsselberghe, 1916
Olieverf op canvas, 81,3 x 100 cm
Privécollectie

en is gefascineerd door Afrikaanse
schilderkunst die hem ook sterk
beïnvloedt. Eerst schildert hij somber, volgens de Belgische traditie,
maar al snel wordt hij geboeid door
het impressionisme en het pointillisme door het schilderij van Seurat
Un dimanche après-midi à l’Île de
la Grande Jatte van 1884. Hij heeft
echter een geheel eigen stijl van
schilderen ontwikkeld. Het licht in
de schilderijen van Frans Hals boeit
hem zeer en hij gaat naar Haarlem
om een kopie te maken van schilderijen van hem. Ook bij hem is het
licht dat wat hem boeit. Hij schildert losjes, gebruikt warme kleuren,
taferelen vol van het felle zuidelijke licht waar hij zo van houdt.
Stralend licht vol helderheid is zijn
kracht. De zuidkust van Frankrijk
is voor hem een paradijs, maar hij
blijft reizen. Signac is zijn grote
vriend, zij werken vaak samen. In
zijn latere leven laat hij het neo-impressionisme los en schildert liever
natuurtaferelen. Van Rijsselberghe
heeft veel invloed gehad op de schilderkunst van Jan Toorop en Piet
Mondriaan. Zijn schilderij Barques
de pêche is een ode aan het licht, aan
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La fuite des nymphes - detail
Henri-Edmond Cross

Zelfportret met sigaret
Henri-Edmond Cross, 1880
Olieverf op paneel - privécollectie

Henri-Edmond Cross is geboren
in Douai, in het noorden van
Frankrijk. Hij leeft van 1856 tot
1910 en sterft in Saint-Clair nabij
Saint-Tropez. Hij heet eigenlijk
Henri-Edmond Delacroix, en
gebruikt Edmond Cross als artiestennaam. Hij is een Frans kunstschilder die werkt met het pointillisme, nadat hij Signac, Monet en
Seurat heeft ontmoet. Vooral Signac
inspireerde hem tot het pointillisme, waarbij het opvalt dat hij
vaker grote penseelstreken toepast
of vierkantjes dan punten.
Dat is heel goed te zien in La fuite
des nymphes uit 1906, dat toebehoort aan het Musée d’Orsay.

Gebruikt hij in het begin heel verfijnde stippen zoals Seurat, naarmate de tijd vordert wordt alles meer
uitgemeten, uitgestreken, soms met
open plekken zodat het doek erachter te zien is. Dat gebeurt vooral
in La maison rose dat is gedateerd
tussen 1901 en 1905.
Het tafereel op het schilderij La
baie à Cavalière is wat meer verfijnd
geschilderd, met tere kleurschakeringen en een heel speciaal licht.
Zijn oog voor détail is frappant,
evenals de schoonheid en harmonie
van de landschappen die hij schildert. Ze roepen in de toeschouwer
dezelfde gevoelens op als bij het
lezen van een romantisch gedicht.
Zijn compositie is harmonieus, alles
is overvloed, vibrerend van vele
gevoelens. Toch weet Cross altijd
maat te houden in zijn expressie van
licht en charme en de volheid van
het menselijke bestaan.
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Maurice de Vlaminck

Zelfportret
Maurice de Vlaminck

Deze schilder is geboren in Parijs
in 1876 als zoon van ouders die
beiden musici zijn. Hij overlijdt in
Rueil-la-Gadelière in 1958. Zijn
vader is een Vlaming en speelt viool, zijn moeder Française, zij speelt
piano.
Hij verdient in zijn jonge jaren zijn
geld met wielrennen, als muziekleraar en violist. Hij is een veelzijdig
kunstenaar, want behalve schilderen maakt hij prenten, schrijft
hij gedichten, maakt keramiek en
boekillustraties. Hij schrijft ook
zijn memoires. Hij heeft zichzelf
schilderen geleerd maar ondanks
dat is hij een vertegenwoordiger van
de fauvisten waar niemand omheen
kan, vooral door zijn gewaagde
composities met wilde, felle kleuren
valt hij heel erg op.
Maurice de Vlaminck vertegenwoordigt de fauvisten en de periode
van Cézanne in het museum. Hij
schildert veel in Chatou nabij Parijs,
waar hij in het jaar 1906 verblijft.
Het is een heel vurige en spontane
periode, waarin hij helemaal leeft
van zijn instincten wat betreft kleur.
De Vlaminck is een enorm grove
gewelddadige wildeman die een
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La baie à Cavalière - la plage de Saint-Clair
Henry-Edmond Cross, 1906 -1907
Olie op canvas
Musée de l’Annonciade, Saint-Tropez

La maison rose
Henry-Edmond Cross, 1901 - 1905
Olie op canvas
Musée d’Ixelles / Museum van Elsene, Brussel
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grote zachtheid en gevoeligheid in
zich draagt. Hij gebruikt vooral de
basiskleuren blauw, geel en rood
om zijn doeken te maken. Heel
spontaan laat hij alles op het doek
verschijnen, waardoor zijn wilde
vrijmoedige natuur naar voren
komt in zijn werk, met alle wervelingen en bewegingen van zijn vitale
lichaam. Hij leeft het leven ten
volle, opstandig en instinctief als hij
is, met recht een wild rood dier dat
niet te temmen is.
In zijn werk La partie de campagne
zijn die wervelende penseelstreken
heel goed te zien. Het verliefde paar
wordt als het ware omsloten door
de wervelwinden van de passie in
hun lichamen. Daarbij vergeet hij
de compositie, maar dat valt weg
omdat het veel meer gaat om de
hartstocht die uitgebeeld wordt op
het doek. Het vuur spat er af, naast
de robuustheid die het beeld ook
geeft. Het laat veel zien over de
sterke en krachtige persoon die De
Vlaminck is. Hij is bijzonder beïnvloed door Van Gogh. Alles moet
branden, door de kobaltblauwe en
de vermiljoenen kleuren, daarmee
brengt hij zijn gevoelens tot expressie zonder verder aan iets te
denken zoals structuur of vorm. Hij
verwerpt alles wat traditie is in de
schilderkunst, hij kan niet worden
beïnvloed, hij is zijn werk zelf. Hij
gebruikt oranje-achtige kleuren,
blauw of geel vol vuur en zon.
Als hij geen geldzorgen meer heeft
leeft hij nog meer op, alles wordt
nog uitbundiger, poëtischer, in een
complete verrukking door zijn eigen
expressie. Hij schept meer ruimte
in zijn compositie en brengt er nog
meer licht in. Vanaf 1908 distantieert hij zich van de fauvisten. Hij
gaat zich dan richten op de manier
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La partie de campagne à Bougival
Maurice de Vlaminck, 1905
Olie op canvas - privécollectie

Pont de Chatou
Maurice de Vlaminck, 1906
Olie op doek, 54 x 73 cm - Centre national d’art et cultures Georges Pompidou, Parijs

waarop Cézanne zijn schilderstukken maakt, hoewel hij nog steeds
zijn eigen stijl behoudt die niet
beantwoordt aan wat voor school
of manier van schilderen ook. Hij

zegt zelf dat hij een nieuwe wereld
wil creëren, een wereld waarin hij
gelooft, een wereld voor hem alleen.
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Filosofie

Ken Wilber
Een ijverig en zelfingenomen spiritueel filosoof

K

Tekst: Sunya de la Terra

en Wilber is een Amerikaanse psycholoog en filosoof waar de meningen nogal
over verschillen. Er zijn mensen die weglopen met zijn ideeën, anderen verwerpen hem. Hij is een ongeordend en wat rommelige denker, hoewel zeer
intelligent. Hij is in 1949 geboren en is tijdens de New Age periode en hippietijd een
twintiger die even leergierig is naar spiritualiteit als veel andere jonge mensen. Hij
studeert psychologie en filosofie, maar verdiept zich ook in religieuze zaken. Vooral
Oosterse filosofie heeft zijn aandacht. Hij heeft Sri Aurobindo bestudeerd, Boeddha
en alle Oosterse wijsheid en wat er nog maar meer te bestuderen valt. Hij is ook lang
in de leer geweest bij Zen-meesters en anderen. Hij weet overal wat van. Vervolgens
maakt hij van alles wat door hem bij elkaar is gezet een integrale theorie. Want Ken
Wilber wil de wereld hervormen. Het nieuwe tijdperk moet
door hem gestalte krijgen. Hij wil alles integraal maken,
zodat alle dingen uiteindelijk uit zullen komen in één
ding, zijn integrale filosofie. Dat moet een wereldfilosofie worden waar iedereen wat aan heeft. Hij is
nogal ingenomen met zichzelf en terecht, hij heeft
een groot brein. Maar juist daardoor is hij naar
alle waarschijnlijkheid een van de grootste egotrippers in de wereld van dit moment. Dit doet
niets af aan zijn basisideeën over het integrale, die
in de grond goed zijn.
Leven
Kenneth Earl Wilber jr. wordt op 31 januari 1949 geboren in Oklahoma
City in de Verenigde Staten. Door het werk van zijn vader bij de luchtmacht, die steeds overgeplaatst wordt naar andere luchtbases, moet
hij vaak verhuizen en van school wisselen. Hij heeft daardoor
nooit lang vrienden. In Lincoln, Nebraska, slaagt hij voor
zijn middelbare school en gaat medicijnen studeren
aan de Duke University. Hij merkt in het eerste jaar
dat dit eigenlijk geen studie is die zijn vragen over
het leven beantwoordt en schakelt dan om naar
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psychologie en filosofie, zowel oosters als westers. Hij
voelt zich erg aangetrokken door spiritualiteit en religie,
het boeddhisme en taoïsme. Hij wil vooral de hogere
niveaus van het leven kennen en het zijn bestuderen.
Hij gaat voornamelijk schrijven en zelfstudie doen.
Ondanks dat heeft hij later nog verscheidene studies
gedaan, waaronder fysica en chemie. Hij is atletisch
gebouwd en heel gedisciplineerd, eigenschappen die hij
van zijn vader heeft. Hij is in de grond een denkhoofd,
hij wordt daarom op school ‘het Brein’ genoemd.
Hij heeft veel aan meditatie, gestalttherapie en droomtherapie gedaan. Al vroeg leert hij zijn latere vrouw
Amy Wagner kennen, die hij in 1973 huwt. Als bordenwasser wil hij oefenen in nederigheid en bescheidenheid
en met de wereld in contact blijven.
Hij wil graag een boek schrijven en hij doet daarvoor
jarenlang onderzoek. Als hij gaat schrijven heeft hij een
methode: ’s morgens vroeg beginnen, 15 uur schrijven
en dan slapen. Net zo lang tot het boek klaar is. Dat is
altijd zijn manier gebleven om te schrijven. Een ijzeren
discipline. Het is voor hem een hele moeilijke overgang
om van het gezelligheidsleven over te stappen naar
meditatie, lezen of schrijven.

Zijn huwelijk met Amy eindigt in 1981. Hij trouwt in
1983 opnieuw met Terry ‘Treya’ Killam. Het is liefde
op het eerste gezicht, na vier maanden trouwen zij. Net
na hun huwelijk wordt bij haar kanker geconstateerd,
waaraan ze in 1989 overlijdt. Daarna trouwt hij na een
vijfjarig partnerschap in 2001 met Marci Walters, en
scheidt van haar in 2002, omdat zij kinderen wil en hij
niet.

Het huis in Boulder
Ken Wilber woont geruime tijd in Boulder bij Denver, in een
groot huis dat tegen de helling van de Rocky Mountains is
gebouwd.

In 2002 wordt bij hem de ziekte Rnase Enzyme
Deficiency Disease ontdekt. Hij is er al in 1985 mee
besmet en hij ondervindt er tot 2011 niet zoveel last
van. Daarna is hij beperkt in wat hij kan, want deze
ziekte gaat gepaard met een chronische vermoeidheid,
waardoor hij de meeste tijd bedlegerig is. De energie die
hij opbouwt wordt meteen weer afgebroken. Hij kan nu
niet zo veel meer schrijven. Rnase Enzyme Deficiency
Disease is een stofwisselingsziekte waarbij allerlei
andere verschijnselen optreden, zoals lichte vormen
van multiple sclerose en epilepsie. Het immuunsysteem
wordt ook aangetast. Zelf noemt hij het REDD, omdat
hij afkortingen zo leuk vindt. Hij zegt heel trots dat hij
gelukkig maar twee vingers nodig heeft om te typen.
Waarmee hij wil zeggen dat er maar heel weinig energie
nodig is om boeken te kunnen schrijven. Tijdens zijn
ziekte is hij in Denver gaan wonen.
Invloeden
Wilber heeft veel bestudeerd aan Oosterse literatuur,
hij is naar India geweest waar hij de nodige boeddhistische leermeesters heeft gehad, die hem de verschillende soorten meditatie bijbrengen. Zo zijn er vele
34

3Inhoudsopgave

de Gouden Visie
Jaargang 10, nummer 2, april 2017

invloeden te vinden in zijn werk van Oosterse filosofen.
Daaronder is ook de Engelse filosoof Alan Watts, die
hem leerde te mediteren maar die voor Wilber ook
zijn grote voorbeeld was wat betreft schrijven. Door al
zijn boeken uit te schrijven heeft hij zichzelf schrijven
geleerd. Veel rinpoches hebben hem onderwezen, ook
leert hij het Zen-boeddisme kennen, het Tibetaans
boeddhisme, Ramana Mahrshi en Andrew Cohen, een
Amerikaanse goeroe met wie hij regelmatig gesprekken
voert onder de titel: ‘The guru and the pandit.’ Adi Da,
die door Wilber wordt gezien als avatar en spiritueel
wereldleider, bewondert hij zeer. Wilber geeft hem een
10 voor zijn werk, hoewel niet als leermeester. Naar
Plotinus’ filosofie refereert hij in zijn boek Sex, Ecology,
Spirituality. Ondanks het feit dat hij boeddhistische
meditatiemethoden gebruikt ziet hij zichzelf niet als
een boeddhist. Toch geeft hij de indruk dat bijna alles
wat hij schrijft op het boeddhisme is gebaseerd en op
afgeleide methoden daarvan. De zaken die de esoterie
betreffen, de kennis voor ingewijden, zijn gebaseerd op
werken van Aurobindo Ghose, Plotinus en andere, theoretische filosofen waaronder ook Adi Da en Andrew
Cohen behoren.

structuur van de kosmos en het universum bekend zijn
aan de onderzoeker, want de kosmos staat toe dat er
zoveel verschillende disciplines bestaan. Hij werkt veel
met holons. 1
Het Ik of Ego is een lagere kwaliteit van handelen, het
kan overgaan in een transpersoonlijk zelf, waardoor
het Ik in de universele eenheid kan uitblussen. Als een
mens zich zo bewust wordt van zaken, is er al verandering, alles beweegt en wordt wakker. Je moet dan het
ego van je afgooien.
Dat de weg naar spiritualiteit en verlichting zo gemakkelijk is als Wilber doet voorkomen is twijfelachtig. De
vraag rijst ook, hoe gooi je je ego van je af? En welke
spiritualiteit wordt er bereikt? Het is ook een punt van
vele critici, dat Wilber alles zo gemakkelijk voorstelt,
terwijl er nog steeds niemand verlicht is geraakt aan de
hand van zijn theorie.

Integrale theorie en filosofie
De algemene integrale theorie is een systematisch model waarin de wereld wordt verklaard vanuit het geheel
van de dingen, zonder ook maar iets uit te sluiten. Alles
staat in verbinding met elkaar, mensen, landbouw,
bedrijven, maatschappij, natuur, cultuur. Om die toekomst vanuit een nieuw perspectief te gaan zien moeten
er naast alle bestaande wetenschappen ook nieuwe
wetenschappen komen. Zij bekijken alles vanuit het
nieuwe inzicht, doen ook onderzoek en bouwen nieuwe
theorieën op. Als vertegenwoordigers daarvan worden
onder anderen de Indiër Aurobindo Ghose, de Zwitser
Jean Gebser en de Amerikaan Ken Wilber genoemd.
Ook filosofen en sociologen houden zich hiermee bezig.
Ken Wilber wil ook de mystische en spirituele ervaringen bij dit alles betrekken.

Wilber zelf ziet zijn filosofie als een van de eerste geloofwaardige wereldfilosofieën. Het is de meest omvattende filosofie vooral omdat het universum, spiritualiteit en levensvisie erin zijn opgenomen. Diegenen
die de problemen maken in de wereld, kunnen ze niet
oplossen. De visie van Wilber vertegenwoordigt in feite
het daarop volgende niveau waarin dingen wel kunnen
worden opgelost.

Wilber werkt vanuit de idee dat niet alle bestaande theorieën alleen moeten worden onderzocht op hun juistheid. Hij kijkt veel meer in welke context die ideeën
juist kunnen zijn. Hij pakt uit alles de waarheid, al is
hij nog zo fragmentarisch. Deze waarheden voegt hij
bij elkaar en dat is integrale filosofie. Daarbij moet de

1 E en holon is in de filosofie van Wilber een entiteit die een
geheel is en tegelijkertijd een deel van een ander geheel. De
gehele werkelijkheid bestaat dus uit holons. Elk holon in de
kosmos moet behalve het bewaren van zijn autonomie als
een geheel, tegelijkertijd als een deel in iets anders passen.
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De vraag is of dit wel zo zal zijn. Want de filosofie van
Wilber omvat niet de transformatie van de materie van
de mens en dat is nu juist een cruciaal punt in een ontwikkeling. Het is gebleken in de jaren tachtig van de
vorige eeuw, dat als de materie van het lichaam van de
mens niet verandert, er niets verandert. Alleen tijdelijk,
met een discipline door training. Voldoet de integrale
theorie en filosofie van Wilber wel aan de eisen van deze
tijd, waarin juist wordt gevraagd om werkelijke verandering, niet om disciplinair gedrag dat zo weer wordt
vergeten? Alle bedrijfstrainingen, ook die van Wilber,
zijn gericht op disciplines en dat blijkt niet te werken.
Het levert echter wel geld op, want iedereen moet ieder
jaar weer een training doen. Iedere werknemer en ook
iedere werkgever moet tegenwoordig zijn leven lang studeren, omdat hij anders alles vergeet. Zijn de methoden
van Wilber nu wel zo geweldig als hij zelf wil geloven?
Hij gooit alles op spiritualiteit, maar dat heeft een mens
ook niet in één dag geleerd. Dat doet Wilber simpel af:
het gaat vanzelf.
Hij gaat ervan uit, dat wat mensen leren blijvend is.
Het is gebleken van niet, anders zouden er niet zoveel
bedrijfstrainingen worden gegeven. Het voorbeeld dat
lezen en schrijven, eenmaal geleerd, niet meer vergeten
worden is geen geschikt voorbeeld. Want het gaat in
het werk om heel andere oude patronen die ingegrift
zijn in het lichaamsvlees van de mens waarin men
steeds weer vervalt. Bij lezen en schrijven moet dat oude
patroon juist behouden blijven. Maar in werk wordt
er iets anders gevraagd, namelijk om oude patronen te
verlaten. Dat is heel moeilijk, zo niet onmogelijk voor
een doorsneemens. Alleen heel gedisciplineerde mensen
kunnen dat.

blijkt bij nader beschouwen dat hij alleen gebruikt wat
hij kan inpassen in zijn theorie, de rest laat hij buiten
beschouwing. Hij is niet vrij van overdrijving en als
dingen hem niet bevallen maakt hij ze belachelijk.
Zijn grote werk is Sex, Ecology, Spirituality uit 1995. Hij
ageert hier tegen de westerse cultuur en New Age. Hij
vindt beiden te oppervlakkig in vergelijking met zijn
eigen wijsbegeerte, die alles omvat, zowel wetenschap,
oosterse wijsheid, als alle grote religies en westerse
psychologie. Hij probeert tevens om de evolutie van
het menselijk bewustzijn in een rangordelijk schema
te passen. Een populaire samenvatting van dit werk is
uitgekomen in 1996: A brief history of everything.
Hij heeft tot op heden bijna dertig boeken geschreven
waarvan sommigen met een ander samen. Ze verschijnen in heel veel talen. Wilber wordt meestal geprezen
vanwege het fundamentele en baanbrekende karakter
van zijn inzichten gezien vanuit die tijd.

Spiral dynamics
Integrale theorie

Een briljant filosoof
Velen vinden Ken Wilber een uitermate briljant filosoof. Door academici wordt hij echter niet geaccepteerd
en in die kringen wordt hij dan ook niet als zodanig beschouwd maar meer als een spiritueel leider. Bovendien
is het gebruikelijk dat geschreven ideeën ter discussie
mogen staan en Wilber gaat daar nooit op in of reageert
zeer agressief en ordinair. Dat wordt hem niet in dank
afgenomen.
Wilber zegt een synthese aan te bieden van wat veel
wijsgeren, wetenschappers en ook mystici doorgeven
aan mensen. Hij zegt dat alles wat hij gebruikt kennis
is die binnen een vakgebied algemeen is aanvaard. Toch
36

Kritiek op zijn werk
Wilber heeft heel veel bewonderaars maar ook veel
tegenstanders. Sinds 2009 wordt hij heel sterk bekritiseerd, ook door zijn volgelingen. Hem wordt verweten
dat hij filosofie niet van de vedantische en boeddhistische religie scheidt en dat is wel noodzakelijk wil hij
worden gerekend tot de wetenschap. Tot nog toe is er
daarvoor geen ingang bij Wilber en het blijft een soort
spiritualiteit die niet wetenschappelijk kan worden
bewezen. Nu is dat niet zo vreemd, want spiritualiteit kan moeilijk worden bewezen. Het enige bewijs
is dat iemand die het wil weten het zelf gaat doen op
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een degelijke wijze, zodat hij onderscheid kan maken
tussen het een en het ander. Daar staan wetenschappers niet voor in de rij. Wilber wordt ook oppervlakkig
gevonden, hoewel welbespraakt. Vooral zijn agressieve
polemische manier van schrijven als hij eens reageert,
wordt hem niet in dank afgenomen. Hij is niet in voor
welke discussie en dialoog ook over wat hij schrijft in
zijn boeken. Daarbij schuwt Wilber niet critici persoonlijk aan te vallen. Alleen mensen die het met hem eens
zijn krijgen leuke interviews.
Velen vinden dat Wilber met een ideologie bezig is en
niet met intellectuele of experimentele activiteiten.
Enige punten van algemene kritiek op zijn werk:
1. Wat hij als algemeen geldend ziet blijkt vaak een
onduidelijke of mindere positie in te nemen in psychologie of sociologie. Zijn basisconclusies kloppen
dan ook vaak niet.
2. In zijn modellen zitten veel contradicties en onjuistheden.
3. Hij heeft weinig verstand van de evolutiebiologie en
schrijft daar toch veel over.
4. Wat Wilber ook nogal eens doet is modellen die
anderen hebben gemaakt een eigen interpretatie geven, zoals hij dat doet in zijn samenwerking met de
managementconsultants Don Beck en zijn student
Chris Cowan. Het model dat zij voor organisaties
hebben ontwikkeld op grond van bevindingen van
de psycholoog Dr. Clare Graves geeft hij een geheel
eigen invulling. De samenwerking houdt dan op.
Deze methode heet Spiral dynamics, een integrale
theorie over management. In Nederland wordt er
veel met dit systeem gewerkt in bedrijfstrainingen.
Veel van zijn kwadranten lijken trouwens heel erg
op wat anderen al hebben ontwikkeld.
5. Seks. Bijna al zijn naaste spirituele medewerkers zijn
heel seksueel ingesteld, het zijn allemaal seksmaniakken, die Wilber de hand boven het hoofd houdt
omdat ze zo ontzettend spiritueel zijn en haast
bovenmenselijk goed. Zo gaat het met Rabbi Marc
Gafni, waar Wilber veel seminars mee samen deed,
en die in Israël wordt veroordeeld voor het lastigvallen van kinderen. Zo is ook het geval met Adi Da en
Andrew Cohen. Wilber heeft Adi Da altijd als zijn
grootste meester gezien. Zelfs toen bekend werd dat
hij zijn vrouwelijk navolgsters verkrachtte en mannen dwong met elkaar anale seks te hebben, blijft hij
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hem steunen. Ook Andrew Cohen blijft hij steunen
ondanks het feit dat deze zijn volgers fysiek en ook
emotioneel misbruikt. Dit doet Wilber omdat hij,
de expert in spirituele zaken, vindt dat zij allebei
de verste begrenzingen van menselijk bewustzijn en
spiritualiteit hebben bereikt.
Hij en zijn beweging distantiëren zich nooit van deze
mensen. Als daar iets over wordt gezegd roept hij dat
zijn critici eerste niveau denkers zijn, wat zoveel wil zeggen dat ze bijna geen hersens hebben. Hij verwijt hen
dat ze leugens verzinnen om een hoger bewustzijn aan
te vallen dat ze niet kunnen begrijpen. Daarmee is dan
de kous af. In het nieuwe geloof van Wilber waarbij hij
zelf God is die alles kent, is geen plaats voor dit soort
laag-bij-de-grondse mensen. Als hij in 2012 weer eens
respectloos te keer gaat tegen critici, is het genoeg. Hij
valt dan van zijn voetstuk, de ‘Einstein van het bewustzijn’ bestaat niet meer voor veel van zijn volgelingen.

Sex, Ecology, Spirituality 1995
In dit boek, onderdeel van een trilogie over de kosmos, lanceert hij zijn kwadrant, het AQAL model, All
Quadrants All Levels. Het staat voor alle kwadranten,
alle niveaus, alle lijnen, alle staten en alle typen mensen. Dit zijn vijf elementen die enkele van de meest
basale herhalende patronen zijn van de realiteit. Wilber
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verstaat waarschijnlijk onder de realiteit de realiteit van
alledag waarin mensen leven. Hij houdt in dit boek een
soort interview met zichzelf. Hij heeft veel kritiek op
de ontwikkelingen in de maatschappij in die tijd. Het
alternatieve wereldje is daarom niet blij met dit boek.
Wilber antwoordt dat hij kritiek gebruikt om stagnerende bewegingen in de maatschappij te doorbreken.
Wilber ziet dit zelf als zijn belangrijkste werk.

Hij formuleert het zelf als volgt: ‘Ik zou mijn filosofie
graag zien als een van de eerste geloofwaardige wereldfilosofieën.’ Zo suddert het instituut voort onder zijn
goddelijke leiding. Hij lijkt een schoolvoorbeeld van de
generatie die hij in zijn boek Boomeritus beschrijft, oppervlakkig en totaal ego-gericht. Ondertussen is er een
staf aangesteld van 200 wetenschappers en experts die
gespecialiseerd zijn in vele disciplines.

Het schijnt dat hij tijdens het schrijven van dit boek,
dat meer dan duizend bladzijden telt, een diepgaande
spirituele transformatie ondergaat. Maar wat die transformatie inhoudt wordt niet duidelijk. Het lijkt geen
transformatie ten goede, want hij gaat daarna eigenlijk
steeds meer de mist in.
Integral Institute
Dit is een instituut, dat opgezet is door Ken Wilber in
1998, en moet een denktank zijn voor mensen die integrale theorie willen studeren. Het is de eerste organisatie die helemaal gewijd is aan het vooruitbrengen en de
toepassing van de integrale benadering met betrekking
tot de eigentijdse mondiale stromingen.
Dit instituut blijkt gewoon een reclamebureau te zijn
voor Wilbers activiteiten. Zijn houding als hoofd van
dit instituut is niet erg elegant. Hij is enorm op geld
uit, er zijn dure websites, overal moet voor worden betaald. Zijn enorme woede-uitbarstingen zijn befaamd,
het lijken wel zenuwtoevallen. Zijn bewonderaars krijgen in de gaten, dat hij arrogant en trots is, dat hij alles
controleert en dat zijn ego op de voorgrond staat. Hij
gaat ten onder aan zijn eigen begeerten die belangrijker
zijn dan de hogere doelen. Hij zit vol machtsuitoefening, vol obsessies.
Wilber is het instituut en Wilber is God die alles weet.
Hij manipuleert alles, hij speelt met het menselijk denken en belooft verlichting in heel korte tijd. Hij is een
oplichter van de verlichting, of een verlichte oplichter,
wie zal het zeggen? Alle spirituele zaken blijven oppervlakkig en dat is teleurstellend voor de deelnemers.
Verlicht worden is zo simpel, het is in een handomdraai
gebeurd, tel tot tien en het is zover.
Onder het mom een mensenredder te zijn die strijdt
voor een betere wereld is Wilber een gewone ordinaire
intrigant, die reclame maakt voor zichzelf en zich
presenteert als de ‘Amerikaanse filosoof bij uitstek’.
38

Aqual model
Integraal diagram

In 2007 wordt Integral Life opgericht, bedoeld om de
integrale visie van missionaris Wilber mede te delen aan
de gehele wereld. Veel bekende mensen steunen het instituut door te bevestigen dat het heel belangrijk is, onder anderen All Gore en Bill Clinton. Iedere Wilberite,
zoals de aanhangers van Wilber worden genoemd, is
dolenthousiast over de oprichting ervan. Iedereen leeft
als het ware als in ‘de wereld van Ken Wilber’. Maar er
is alleen oppervlakkigheid te vinden en geen spiritualiteit. De wereld verandert tot nog toe niet door Instituut
Wilber.
De seminars lopen maar moeizaam. Hij zelf wordt
bedlegerig door zijn ziekte. Hij stopt met schrijven.
Zijn websites worden gevuld met epistels van allerlei
vreemde mensen, waarvan een er zich op beroept dat
hij is verlicht en dat door het zegenen van de oogst deze
tweemaal zo groot is.
Zo kan het een briljant studiehoofd vergaan dat velen
ooit inspireerde, en nog, zoals zij zeggen, maar dat nu
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roemloos ten onder dreigt te gaan. Zijn aanhangers zijn
hevig teleurgesteld in hem, voor hen is het genoeg geweest.
 urobindo Ghose en Plotinus gezien in het licht
A
van Wilber
Ken Wilber beweert dat hij zijn werken vooral heeft
gebaseerd op Aurobindo Ghose en Plotinus, en het is
interessant om te kijken wat die basis is en hoe hij dat
verder heeft uitgewerkt in zijn integrale filosofie. Als
Wilber dit zegt, dan moeten die inzichten parallel lopen
op veel punten. Het verloop van het evolutieproces
bijvoorbeeld en ook het woord integraal, elementen die
hij van Aurobindo overneemt.
Wilber roemt Aurobindo en Plotinus als de grootste
filosofen tot nu toe. Plotinus is een Egyptisch filosoof
uit de derde eeuw na Christus, die later geklasseerd is
als filosoof van het neoplatonisme.
Aurobindo ziet het evolutieproces als een uitstorting
van substantie vanuit een Allerhoogste Realiteit van
Eenheid via Absolute Werelden in een Waarheidswereld
ofwel het Supramentale, Supermind genoemd, die zowel Eenheid als Veelheid is. Deze substantie wordt weer
uitgestort in een relatieve aardse wereld en verzinkt
daar in een Oceaan van Kosmische Onwetendheid.
Vanuit die onbewuste, onwetende en verdeelde positie moet alles weer evolueren onder leiding van de
Bewustzijnskracht, door Aurobindo vaak benoemd als
‘De Moeder’. Deze Bewustzijnskracht speelt een hoofdrol, want Zij zorgt voor al deze processen van devolutie,
involutie en evolutie. Vooral Haar Vermogen tot transformatie van de materie is daarbij een kern in alles wat
Aurobindo schrijft.
Er zijn verschillende punten in zijn werk te vinden,
waaruit blijkt dat Wilber niet de kern heeft gevonden
in de werken van Aurobindo. Hij kan hem wel goed
volgen als het gaat om de vedantische geschriften, omdat hij die kent van zijn studies over Oosterse filosofie.
De diepgang van deze geschriften ontgaat hem, vooral
omdat hij alles heel mentaal opvat. Echter, wanneer
Aurobindo verder gaat dan dat, kan Wilber hem niet
meer volgen. Er zijn enkele voorbeelden van hoe hij
Aurobindo perst in zijn eigen opvattingen die overwegend vanuit het boeddhisme komen, waardoor datgene
waarover het gaat totaal in het niets verdwijnt.
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In het boek The Atman project van Ken Wilber komt
het volgende staatje voor waarin een globale vergelijking wordt gemaakt tussen de begrippen die Wilber
hanteert en wat hij denkt dat Sri Aurobindo daaronder verstaat.
Wilber

Aurobindo

1

Pleromatic

Subconscient

2

Uroboric

3

Axial-body

Physical

4

Pranic-body

Vital

5

Image-body

Emotional

6

Membership-cognition

Will

7

Early egoic

Reasoning mind

8

Middle egoic

Physical ego

9

Late egoic

Idea mind

10

Mature ego

11

Biosocial centaur Existential Higher mind
centaur

12

Low subtle

Illumined mind

13

High subtle

Intuitive mind

14

Low causal

Overmind

15

High causal

Supermind

16

Ultimate

Brahman/
Paramatman
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Atman en het Supramentale (Supermind)
In zijn boek The Atman Project is de volgende passage te
vinden:
‘Sri Aurobindo, India’s greatest modern sage, has
written on just this viewpoint - Brahman getting lost
in involution and then evolving back - from matter to
prana to mind to overmind to supermind and Atman,
and he sees it occurring cosmologically as well as psychologically.’ 2

Aurobindo Ghose

Wilber schakelt hier Atman gelijk aan Supermind, het
Supramentale, ook wel de Waarheidswereld genoemd
door te zeggen: ‘naar Supermind en Atman’. Met dit
korte zinnetje stelt hij dat Atman en het Supramentale
identiek zouden zijn. Dit is niet juist, Atman is niet
hetzelfde als het Supramentale. Atman is een aspect
van de Allerhoogste Realiteit, maar Hij is niet hetzelfde
als het Supramentale. Het Supramentale is een geheel
andere wereld van Eenheid en Veelheid, terwijl Atman
in de Eenheid is van het Absolute. Als Wilber al begint
2 S ri Aurobindo, de grootste moderne Indiase wijze, heeft
precies over dit gezichtspunt geschreven - Brahman die zich
verliest in een involutieproces en zich dan geleidelijk aan terug ontwikkelt - van materie naar leven naar denken naar
bovenmentaal naar supramentaal en Atman, en hij ziet dit
zowel kosmologisch als psychologisch gebeuren.
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met dit zo te beschrijven, kan ervan worden uitgegaan
dat veel van wat hij opneemt van Aurobindo onjuist is.
Want zo’n misverstand zet zich in heel zijn werk door,
dat kan niet anders.
Wilber zoekt het nirvana, voor hem Atman, dat is zijn
doel. Bevrijding in het nirvana, waardoor de identiteit
verloren gaat en het ego uitblust maakt deel uit van
het boeddhisme en is niet het doel van Aurobindo.
Het nirvana is volgens Boeddha een bevrijding van het
individu in een soort transcendente Permanentie of
voortduring, dat niet is geïndividualiseerd. Er bestaat
geen psyche in het boeddhisme. Het is in feite de wereld ontvluchten omdat iemand het lijden in de wereld
niet kan of wil verdragen. Boeddha heeft nooit willen
zeggen waar die toestand plaatsvindt. Hij wilde ook
nooit iets zeggen over wat er nu boven de relatieve wereld was. Het is iets Onuitsprekelijks en daar kan niets
over worden gezegd, zei hij. Aurobindo zegt dat het
zeker mogelijk is om die staat te bereiken, maar het is
niet zijn doel. Voor hem is dat het Supramentale en hoe
het ook zij, of dit nu zo is of niet, dat is zijn oogmerk.
Niet het nirvana waar Wilber op uit is. Als Wilber dus
Atman gelijkstelt met het Supramentale, is daar het
nirvana te vinden voor hem. Dat is een misvatting.
De hele visie van Aurobindo op hoe het evolutieproces
verder verloopt, bedt Wilber in in zijn eigen mentale
zicht op al deze dingen. Hoewel Wilber zijn grote
bewondering voor Aurobindo regelmatig uit, is er in
zijn werken in feite niets terug te vinden van de intentie
daarvan.
Adi Da, de goeroe van Wilber, die hij ziet als avatar en
wereldleider, heeft ook niets begrepen van Aurobindo.
Adi Da doet niets met evolutie, hij is alleen uit op verlichting en seks, wat nog een mentaal en dierlijk stadium is in zijn menszijn. Hij is niet anders dan andere
hedendaagse goeroes die worden vereerd. Het verschil
is dat Adi Da zich als avatar profileert en zijn navolgers door hem sneller tot verlichting kunnen komen
volgens zijn zeggen. Adi Da vindt dat Aurobindo in
een lager stadium van spiritualiteit zit dan hij en dat
beaamt Wilber. In de tijd dat Aurobindo zijn boeken
schreef, was er ook nog niemand in het Supramentale
aangekomen. Vandaar dat Adi Da en Wilber zich boven Aurobindo stellen. Want als Atman hetzelfde is als
het Supramentale, is Adi Da daar wel aangekomen en
Aurobindo niet.
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Het woord integraal
Het gebruik van het woord integraal door Wilber zou
het vermoeden kunnen doen rijzen, dat dit hetzelfde
betekent als bij Aurobindo, omdat hij het van hem
heeft overgenomen. Hij heeft zijn eigen idee gevolgd
daarin, vooral de boeddhistische interpretatie en dit alles opgenomen in zijn integrale structuur. Die structuur
houdt in, dat Wilber uit alle wetenschappen en kennisgebieden een waarheid neemt, hoe fragmentarisch deze
ook is, en deze waarheden allemaal in één schema bij
elkaar zet. Deze structuur heeft dus niets te maken met
de manier waarop Aurobindo het woord gebruikt. Met
integraal bedoelt Aurobindo dat in het evolutieproces
niet één lijn gevolgd kan worden, maar dat er vijf lijnen
zijn die allemaal gevolgd moeten worden, namelijk
fysiek, vitaal, mentaal, psychisch en spiritueel. Pas dan
kan het Supramentale worden bereikt.
Volgens Aurobindo kan iemand het waarheidsbewustzijn niet bereiken door maar een enkel pad te gaan, of
een aantal, neen, alle vijf moeten ze zijn gegaan. Wilber
vindt dat hij dat heeft gedaan, hij is al in Atman met
Da, terwijl hij maar één pad is gegaan, dat van meditatie. Dat pad leidt doorgaans niet verder dan het verlichte denken, dat nog onder het bovenmentale denken
is en onder het Waarheidsbewustzijn. De conclusie kan
zijn, dat Wilber en Da niet verder zijn gekomen dan
het verlichte denken, en waarschijnlijk zijn ze daar nog
niet eens, gezien de seksuele capriolen van Da met zijn
vrouwelijke en mannelijke volgelingen.
De werken van Wilber kunnen dus zeker niet als een
weerspiegeling van de ‘filosofie’ van Aurobindo worden
beschouwd. Dat is jammer, want Wilber is een vlot
schrijver die door velen goed wordt verstaan en op die
manier zouden de werken van Aurobindo gemakkelijk
wat meer bekendheid hebben kunnen krijgen. Dat
is niet zo, want het is nu alsof Aurobindo hetzelfde
schrijft als welke Oosterse filosoof dan ook, vanuit een
boeddhistisch standpunt en niet vanuit het feit, dat
de materie van het lichaam een drastische verandering
moet ondergaan.
Wilber heeft de term integraal van Aurobindo overgenomen om zijn Aqal kwadrant te schrijven.
De Bewustzijnskracht
Deze gelijkstelling van Atman met het Supramentale
(Supermind) vindt ook zijn vervolg in het feit, dat
Wilber met opzet of per ongeluk heeft vergeten, dat dit
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Supramentale de Creatrix is van de werelden, dat Zij
via de allerkleinste deeltjes weer fotonen, elektronen
en atomen bouwt om hieruit een relatieve wereld op
te bouwen. Hij heeft alleen Atman eruit getild, omdat
hij die ‘begrijpt’ vanuit zijn boeddhistische instelling. Hij verwaarloost het feit, dat het Supramentale
de Bewustzijnskracht is, hoewel hij het Supramentale
wel invoert in zijn schema’s als een onderdeel van het
mentaal waar je zo even simpelweg naar toe kunt gaan.
Wilber gaat dan verder met zijn evolutie op zijn manier,
namelijk de verlichting in een lichaam dat zichzelf overstijgt en dan opgaat in Atman, het nirvana. Aurobindo
ziet dit als naar een punt toegaan waar je niet zoveel
mee bereikt. Het gaat er juist om dat het Supramentale,
de Reële Idee en de Kracht in alles zijn, wel geïnvolueerd, maar overal actief werkzaam in ieder ding en zelfs
in het kleinste materiedeeltje. De bedoeling is dat die
bewustzijnskracht weer wordt bevrijd uit ieder elektron
van het menselijk lichaam.
De Bewustzijnskracht, die voor Aurobindo een kernpunt is in zijn integrale yoga, wordt door Wilber totaal
genegeerd. Hij schrijft in zijn boek Up from Eden wel
over de Grote Godin die altijd offers vraagt van haar
aanbidders. Zij is geëvolueerd in de moderne rationalistische maatschappij van nu. Deze beschrijving van de
Moeder zoals Aurobindo dit gebruikt is totaal tegengesteld. Hij beschrijft Haar in de kwaliteiten van de
Bewustzijnskracht die het transformerende element is
in het evolutieproces. Zij is ook in de Waarheidswereld
aanwezig, waar zij ijle absolute stof omzet in relatieve
stof en materie en vice versa. Wilber spreekt nergens
in zijn boeken over Haar in die termen. Hij benoemt
haar alleen als de Great Goddess of Great Mother
transformation, die in de loop der tijden een historische
overgang maakt van primitief naar een rationalistisch
concept. Dat wil zeggen dat er voorheen werkelijk offers worden gebracht aan haar, maar dat dit later meer
symbolisch gebeurt door een opwaartse beweging van
het bewustzijn in de evolutie. Transformatie is voor
Wilber meer een transformatie van het bewustzijn zoals
bedoeld in het boeddhisme, het steeds verder opstijgen
naar hogere niveaus van bewustzijn.
Voor Aurobindo staat de Bewustzijnskracht centraal in
heel zijn werk, omdat Zij de dingen doet en bewerkt en
leidt, zij kent de planning en puurt Macht, Wijsheid,
Schoonheid en Perfectie uit alle dingen. Wilber heeft
op dat punt een leemte in zijn werk, want de kracht als
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Transformatiekracht is juist een spiritueel aspect. Zij is
de enige die het lichamelijk ego van de mens helemaal
kan transformeren naar een volmaakte materie. Over
het lichaam dat moet worden getransformeerd spreekt
Wilber nergens, terwijl dit toch door Aurobindo in al
zijn werken als belangrijkste mogelijkheid wordt genoemd om de supermind, het supramentale bewustzijn,
te kunnen bereiken.
Alleen al deze genoemde feitelijkheden geven aan
hoe Wilber manipuleert met gegevens. Wat hem niet
uitkomt laat hij gewoon weg, wat zijn idee ondersteunt,
gebruikt hij. Het is niet verboden om veel dingen weg
te laten die Aurobindo belangrijk noemt, maar dan
moet Wilber niet zeggen dat hij zijn filosofie voornamelijk grondt op Aurobindo.
De Wilber schema’s

Plotinus

Schema Plotinus Aurobindo
Plotinus

Aurobindo

Absolute Ene , God

Satchitananda en Supramentale, het Goddelijke

Nous, Intuitieve Denken, Intuitief Denken en Bovensubtiel
mentaal
Ziel en Wereldziel, psy- Verlichte Wereld-Denken
chisch
Creatief Denken, visie-lo- Hoger Denken en Netwerkgica
denken
Logische faculteit, formop

Logisch Denken

Concepten en Meningen

Concrete denken, conop

Imaginatie

Lager Denken, preop

Plezier en pijn, emoties

Vitaal-emotioneel; impuls

Waarneming

Waarneming

Gevoelens

Gevoelens

Plantaardig leven

Planten

Materie

Materie, fysiek

Bij schema’s is het heel belangrijk dat de dingen correct
worden weergegeven. Dat lijkt eenvoudig, maar dat is
het niet, zo blijkt bij Wilber. Hij handelt helemaal naar
eigen inzicht. Dat is wel gemakkelijk, maar niet wetenschappelijk. Wilber geeft ontelbaar veel psychologische
schema’s in zijn boeken, maar ook veel vergelijkingen.
Er zijn twee vergelijkende schema’s waarin hij Wilber
met Aurobindo vergelijkt en Plotinus met Aurobindo.
Wilber beschrijft deze schema’s in het boek The marriage of Sense and Soul: ‘Indeed, Plotinus - arguably the
greatest philosopher-mystic the world has ever known usually gave the Great Chain twelve levels: matter, life,
sensation, perception, impulse, images, concepts, logical faculty, creative reason, world soul, nous, and the
One.’ 3
Bij het bestuderen van de werken van zowel Aurobindo
als Plotinus heeft Wilber helaas niet goed gelezen. Want
Plotinus kent maar drie niveaus in de Grote Keten van
niveaus. Deze noemt hij Hypostases, onderliggende
niveaus. Dat zijn de Wereld Ziel, die de menselijke ziel
als tegenhanger heeft, Nous, het Denken en de Ene
of Absolute. Voor Plotinus bestaat er helemaal geen
materie of leven of gevoel, dat behoort voor hem bij een
soort illusie, iets wat niet bestaat en ook niet werkelijk
3 F eitelijk geeft Plotinus – aantoonbaar de grootse filosoofmystieker die de wereld ooit heeft gekend - de Grote Keten
twaalf niveaus: materie, leven, gevoel, waarneming, impuls,
imaginatie, concepten, logische faculteit, creatief denken,
wereldziel, denken, en de Ene.
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of onwerkelijk is. De drie staten liggen achter het gewone alledaagse bewustzijn en de oppervlakteverschijnselen. Door meditatie komt men bij de Transcendente
Ene uit. Maar waarschijnlijk is Plotinus niet zo bezig
geweest met schema’s, hij deed alles meer vanuit zijn intuïtie. Pas veel later zijn de neoplatonisten bezig geweest
met dit geheel uit te breiden en te ordenen. De negen
onderste niveaus van Wilber komen er helemaal niet
aan te pas bij Plotinus.
Wat betreft het vergelijkende rijtje van Aurobindo met
Plotinus is duidelijk te zien, dat dit zo niet vergeleken
kan worden, dat is te simplistisch gedacht. Nu houdt
Wilber het altijd simpel, maar hier werkt hij té simpel.
Aurobindo heeft het over totaal andere werkelijkheden dan Plotinus. Dus zo’n staatje werkt helemaal niet.
Aurobindo heeft nooit iets gedaan met Plotinus en de
niveaus van Aurobindo kunnen niet vergeleken worden
met Plotinus. Sommige dingen die Wilber opschrijft
zijn ook slordig, zo heeft Aurobindo het nooit gehad
over een netwerk-denken en hoe dat te combineren valt
met het Hogere Denken. Hoewel Wilber wel opmerkt
dat alles de woorden van Aurobindo zijn, komt ook het
woord Illumined World-Mind niet voor in het woordenboek van Aurobindo.
Wilber ziet ook maar één lijn om op te stijgen in een
spiritueel bewustzijn, die van meditatie waarbij iemand
in het nirvana terecht komt en verlicht is. Spiritueel
is voor hem en ook voor Da het Atman stadium. De
psyche komt nergens voor in een werk van Wilber,
psychisch of psychisch bewustzijn wel. Dat is één van
de niveaus op de lijn omhoog. Bij Aurobindo speelt de
psyche een heel belangrijke rol in het evolutieproces.
Deze staatjes zijn niet vergelijkbaar, toch doet Wilber
dat met veel gemak en simpel.
Woordgebruik
Wilbers benamingen en vergelijkingen kloppen vaak
niet, omdat hij de psyche helemaal buiten beschouwing houdt. Hij heeft wel een psychisch bewustzijn
ingevoerd, maar geen psyche, hoewel hij het woord
soms wel noemt als een soort bewustzijnsniveau. Hij
verwisselt ook termen, dat komt voornamelijk omdat
hij alleen met bewustzijnsniveaus werkt. Hij rangschikt
het nirvana op het niveau van de Atman / Brahman,
ofwel het Supramentale volgens zijn idee, daarmee
aangevend dat het een heel hoog absoluut bewust-
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zijn is. Maar het nirvana van hem en Da kan niet
anders dan gesitueerd zijn onder het Bovenmentaal
of het Waarheidsbewustzijn, omdat men niet in het
Supramentale Bewustzijn kan zijn als er geen lichamelijke transformatie heeft plaatsgevonden.
Het past hierbij te vermelden, dat Wilber dus noch van
Plotinus, noch van Aurobindo de kern van hun werk
heeft begrepen.

Ken Wilber - 2013

Bij zijn schema’s wordt duidelijk, dat hij feiten manipuleert. Hij gebruikt erin wat hem past of vervormt het.
Het geeft aan, dat iemand die zijn boeken wil lezen, van
alle terreinen van kennis op de hoogte moet zijn die hij
noemt, om te weten of hij de dingen juist weergeeft.
Dat doen heel weinig mensen die naar spiritualiteit
zoeken. In bedrijven is iedereen al blij als er weer iets
nieuws is uit de VS om verder te kunnen trainen. Dus
zijn de boeken in de grond onbetrouwbare literatuur,
omdat maar weinigen kunnen nagaan wat er allemaal
juist is of niet. Het is bij Wilber hetzelfde als met alle
ander terreinen van kennis, fragmentjes van waarheid
zullen er wel in zitten. Maar heel veel is gewoon maar
bij elkaar geraapt als vuilnis op een vuilnisbelt.
Veel woorden die Wilber gebruikt van Aurobindo zoals
slaapstaat, droomstaat en waakstaat geeft hij een eigen inhoud die niet overeenkomt met wat Aurobindo
daarover zegt. Zo is de droomstaat in het subtielfysieke
en de andere staten ook, en de droomstaat is zelfs gelijk
aan het gewone dromen dat mensen doen. Hij vertelt er
nooit bij wat het verschil is tussen dat wat Aurobindo
eronder verstaat en wat hij ervan maakt. Aurobindo
spreekt over de slaapstaat van het causale Zelf in het
Absolute, over de droomstaat van het psychische zelf
in het causale lichaam dat achter het mentale lichaam
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ligt, en de waakstaat van het oppervlakte of fysieke zelf
van de mens in de Relatieve Wereld. Dat is toch wel een
groot verschil met wat Wilber ervan maakt. Dat zorgt
er weer voor, dat als er op één punt geen juiste gegevens
worden verstrekt, er door de lezer aan alles moet worden getwijfeld. Nu is het niet zo, dat Wilber deze termen niet zou mogen gebruiken, maar hij moet wel het
verschil aangeven met Aurobindo of iets over zijn eigen
interpretatie, gegeven dat hij Aurobindo als fundament
heeft voor zijn werk.
Hij bedient zich ook rijkelijk van cherrypicking. Daar
onder moet worden verstaan dat iets wat als wetenschappelijk resultaat niet bevalt wordt genegeerd en dat
de rest in een context wordt geplaatst die goed uitkomt
om het standpunt te verdedigen. Alles wordt verzwegen
wat het standpunt onderuit kan halen. Er is dan niet
meer na te gaan wat de oorsprong van de uitkomsten is.
In het schema Spiral dynamics integral zegt Wilber dat
het Supramentale clear light is, helder licht. Hij heeft
dat niveau nooit zelf verkend, anders zou hij dit niet
zeggen. Het Supramentale heeft geen helder licht. Het
licht daar is van een andere kleur en kwaliteit. Dat hij
deze lichten niet kent, komt vooral omdat Wilber de
hele Absolute wereld nooit in kaart brengt en die gewoon weglaat. Vandaar dat hij Absoluut licht verwisselt voor Supramentaal licht. Voor Wilber bestaat het

Absolute niet, terwijl Aurobindo die werelden altijd
noemt, evenals Plotinus.
Hij beweert ook, dat de Supermind, het Waarheids
bewustzijn nondual is, niet tweeslachtig, maar een
eenheid. Dat is het Waarheidsbewustzijn ook, maar niet
alleen. Supermind is de Eenheid in Veelheid, dus niet
alleen Eenheid. Dat staat nergens in dit schema van
Wilber. Het is alsof bij hem alles eindigt in Supermind
en dat is zeker niet zo. Aurobindo heeft het nooit zo
beschreven.
Aurobindo heeft het niet over bewustzijnsstaten die
kleuren hebben zoals hij in dit schema wil doen geloven. En Jean Piaget, de Zwitserse psycholoog schakelt
hij op dezelfde lijn als Aurobindo, wat volstrekt absurd
is, hoewel Piaget zeker zijn kwaliteiten heeft.
In een ander essay beweert hij dat het bewustzijnsspectrum verdeeld kan worden in zeven kleuren of golven,
zoals met de zeven chakras. Vervolgens zegt hij dat
anderen, zoals Aurobindo en Plotinus er zelfs twaalf
of meer aangeven. Ook hier heeft Wilber niet goed
gelezen.
Zo blijken de ideeën van Wilber toch niet zo briljant te
zijn als wordt aangenomen. Alles richt hij in naar zijn
eigen kleine wereldje. Dat wereldje is in twee opzichten
eng. Eng in de betekenis van benauwd, klein. Maar ook
onzeker, niet aangenaam, je weet niet waar je aan toe

Spiral Dynamics Integral
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bent. Dit kan met recht ‘Het wereldje van Ken Wilber’
worden genoemd, naar de webstek die hij heeft en waar
iemand flink voor moet betalen wil hij volledige teksten
kunnen lezen.
Het spirituele pad van Wilber en Da 4
Wilber beweert dat hij verder is gekomen dan
Aurobindo op het spirituele pad. Dat komt vooral door
de invloed van Adi Da, die het onvoorstelbaar vindt dat
iemand verder gegaan kan zijn dan hij. Hij beoordeelt
Aurobindo als een mindere broeder, die zijn niveau
niet heeft gehaald. Wilber is daarmee akkoord, hij is
zelf ook verder gegaan. Hij gaat boven alle denkers uit
als het om de evolutie van het bewustzijn gaat. Volgens
Aurobindo moeten alle vijf de staten zijn bereikt voordat er sprake van kan zijn dat het Waarheidsbewustzijn,
Supermind, wordt bereikt. Dit houdt in, dat Wilber
nooit in de Waarheidswereld kan zijn aangekomen,
want zijn subtiele lichaam is niet getransformeerd en
hij heeft psychisch niets te bieden, want hij heeft geen
psyche volgens de boeddhistische leer.
Dat hij beweert dat hij boven het lineaire model van
Aurobindo is uitgestegen, is niet correct. Aurobindo
heeft namelijk nooit zo’n model geschreven. In feite
laat hij daarmee zien, hoe hij in zijn enge begrensde
4 A
 di Da Samraj, geboren in 1939 als de Amerikaan Franklin
Albert Jones, is plotseling overleden aan een hartaanval op
27 november 2008. Het vermoeden is dat hij te veel viagra
pillen heeft gebruikt. Hij geeft zichzelf vele namen, maar
vanaf 1991 staat hij bekend onder de naam Adi Da LoveAnanda.
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wereldje leeft met Adi Da, waar hij het roerend mee
eens is. Het is natuurlijk logisch dat Wilber en Adi Da
Aurobindo zien als iemand die het niet zo ver heeft
geschopt als zij op hun spirituele weg. De weg van
Aurobindo is ook niet met hun weg te vergelijken.
Aurobindo volgt een totaal ander spoor, dat niets met
hun weg te maken heeft. Dus hier worden peren met
kersen vergeleken.
Het vergelijkende staatje Aurobindo en Wilber is een
staatje dat niet vergelijkend kan zijn, gezien de totaal
verschillende invalshoeken van Aurobindo en Wilber.
Overdrijving
Ken Wilber schrijft op 5 december 2006 aan zijn
volgers en vrienden wat hij meemaakt op zijn ziekbed.
Hij beschrijft daarbij hoe hij losraakt van zijn lichaam
en geen pijn meer voelt. Dat zijn eigenlijk beginnende
ervaringen van iemand die gaat merken dat hij niet zijn
lichaam is. Maar de manier waarop hij daarover vertelt
en schrijft, is wel heel overdreven, haast euforisch. Dat
geeft geen goed inzicht in die ervaringen en ze worden eigenlijk ontkracht, omdat hij er een wonder van
maakt. Dat correspondeert helemaal met de ziekte die
hij heeft, zijn energieën worden doorlopend ontkracht,
zodat er een constante vermoeidheid is in het lichaam.
Zelf in die brief maakt hij nog reclame voor zijn integrale filosofie. ‘Meditate and eat your veggies’, noemt
hij dat in zijn blog. Het betekent zoiets als: ‘mediteer
en eet groenten’. Dat is om te laten zien hoe spiritueel
hij is.

45

de Gouden Visie
Jaargang 10, nummer 2, april 2017

Waarheidswezen en vreugdewezen
Er is nog een belangrijk punt waaruit blijkt dat Wilber
niet goed leest. Aurobindo heeft als eerste doel het
Waarheidsbewustzijn, Supermind, om te bereiken, maar
hij zegt herhaalde malen, weliswaar in bedekte termen
en als het ware tussen neus en lippen door, dat dit niet
het laatste is wat kan worden bereikt. Er kan nog een
stap worden gedaan, maar het is er dan de tijd nog niet
voor, er is zelfs niemand in het Waarheidsbewustzijn
aangekomen en dat is het eerste dat er moet gebeuren.
Is er in het Waarheidsbewustzijn het Waarheidswezen
dat zijn bestaan op aarde leeft, door een verdere stap te
doen kan het Vreugdewezen worden gerealiseerd, dat
wat de lila op aarde wordt genoemd. Daar gaat Wilber
totaal aan voorbij. Maar dat kan liggen aan het feit,
dat hij een bloemlezing van Aurobindo’s werken heeft
bestudeerd en niet zijn gehele werk. Desondanks blijft
het een onvolledigheid.
Wilber en zijn misinterpretaties
Wat kan er worden geconcludeerd uit de geschriften
van Wilber die het zo goed meent met zichzelf en de
mensheid?
Wilber heeft de werken van Aurobindo en ook van
Plotinus niet goed begrepen en ze geïnterpreteerd op eigen, boeddhistische wijze. Hij doet dat ook met andere
spirituele stromingen. Bovendien heeft hij zich naar het
schijnt, wat Aurobindo betreft verlaten op een bloemlezing van zijn werken. Van Plotinus is het niet bekend
waar hij zich in heeft verdiept. Waarschijnlijk in het
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werk Enneaden, dat bijeengebracht is door zijn leerling
Porphyrius, een neoplatoons Grieks filosoof.
Een grote moeilijkheid is vooral zijn gefixeerde denken
op Da. Die is bezig met een in feite ouderwets, conservatief systeem van spiritualiteit. Hij is ervan overtuigd
dat Adi Da een avatar is en een wereldleider.
Wilber heeft een heel vernauwd idee over de realiteit als
het gaat om het verstaan van de intellectuele heel structurele en logische benadering van Aurobindo die vol
is van spiritualiteit die begrepen moet worden door de
psyche. Wilber begrijpt het gewoon niet omdat hij heel
mentaal is ingesteld, evenmin als wat Plotinus vertelt
over zijn filosofie die gebaseerd is op intuïtieve ingevingen. Wilber heeft totaal niet in de gaten dat Aurobindo
iets heel anders naar voren heeft gebracht dan wat in de
Vedanta staat geschreven en in andere Oosterse filosofieën.
Daarnaast is er nog een heel belangrijk punt waardoor
hij Aurobindo’s werken niet kan verstaan en niet tot
zich kan laten doordringen. Die werken zijn er om
ze praktisch te leven, niet om over te denken. Door
op een open wijze te lezen gebeurt er iets, waardoor
iemand geboeid is en zijn hart wordt geraakt. Dat
gebeurt bij Wilber niet, want die is heel mentaal bezig
schema’s en structuren te ontwerpen en hij heeft al een
wereldmeester en avatar bij zich die alles weet. Wilber
weet ook alles, hij is God, hij beoordeelt wat waar is in
een wetenschap, een ander moet hem echt niets gaan
vertellen. Dat is nog het belangrijkste punt waarom
Wilber Aurobindo Ghose niet kan lezen. Hij houdt
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zijn eigen grenzen aan en laat niets toe dat vreemd is of
anders dan Adi Da het wil. Hij is verslaafd aan Adi Da,
waardoor zijn blik is vernauwd en hij alles leest vanuit
dat gezichtspunt.
Aurobindo is geen leraar, hij is geen goeroe, hij is
een vreugdekracht die direct vanuit de Allerhoogste
Realiteit tot je komt in zijn werken. Dat raakt het hart
en alles wat er in mensen is die dit toelaten.
Wilber laat alleen Adi Da toe. Dus kan Aurobindo hem
niet raken, evenmin als Plotinus dat kan.
Hoe intelligent Wilber ook is, hij zal daardoor niet die
vreugde kunnen smaken die hij zo verlangt en die hij
de mensheid ook wil laten smaken. Want dat is toch de
drijfveer geweest voor zijn hele oeuvre.
Wilber doet zijn best
Hoe Wilber ook zijn best doet, hij ziet toch wel heel
elementaire dingen over het hoofd, zowel in de werken
van Plotinus als van Aurobindo, maar het kan niet
anders of dit zet zich door in alles wat met meer spiritualiteit heeft te maken. Wilber is een zeer intelligente
man, die goed kan onthouden, maar bij het ordenen in
schema’s gaat het al verkeerd. Het blijkt dat hoe briljant
iemand ook is op een bepaald punt, hij niet een volmaakt mens kan worden genoemd. Wilber probeert wat
en dat doet hij naar beste weten. Maar zijn werk moet
toch met de nodige achtergrondkennis worden gelezen
om op te merken, dat zijn conclusies vaak niet juist zijn
en dat zijn schema’s niet de ordeningen aanbrengen
die worden gevraagd bij een zo hoog gegrepen doel als
Wilber voor ogen heeft. Dat vraagt nogal wat. Dus lijkt
het vooralsnog zo, dat zijn volgelingen hem geloven op
zijn woord of op datgene wat hij schrijft. Zijn filosofie
is echter niet wat de wereld nodig heeft. Een uitblussing
van het ego zodat alle lijden wegebt en er geen nieuwe
geboorte is volgens het boeddhisme, is niet de evolutie
verder brengen. Dat is nu juist wat er gevraagd wordt
van ieder mens die zoekende is.
Het gezicht met de indringende blik zoals hij op bijna
al zijn boeken staat afgebeeld is niet aangenaam om
naar te kijken. Het is als in landen waar dictators overal
waar je loopt zijn geportretteerd. Je kunt niet om hen
heen, ze kijken je overal aan om je te laten weten dat
je hen niet moet vergeten en moet doen wat ze willen. Om Wilber kan iemand ook niet heen. Hij kijkt
je recht en dwingend aan, zijn heilsboodschap moet in
ieder hoofd vanzelfsprekend worden, net zoals dat in
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zijn hoofd is. Het bordenwassen heeft hem toch geen
nederigheid geleerd, ook dat blijkt dan. Ondertussen
lijkt hij op een verlichte oplichter, met zijn beloften dat
je simpel dit of simpel dat moet doen om snel verlicht
te worden.
Wilber’s verdienste is vooral dat hij mensen wakker
schudt en hen laat zien dat er ook nog andere dingen
zijn dan alleen maar in het oude rondje ronddraaien.
Zelf draait hij echter ook zijn oude rondjes nog en dat
roept op tot verder zoeken. De mensheid moet zoeken
tot er wordt gevonden wat werkelijk mogelijkheden
biedt.
Wilber maakt een filosofie die maar een gedeeltelijke
uiteenzetting is van een duistere waarheid, want alles
wat vanuit de onwetendheid, onbewustheid en verdeeldheid met het mentaal wordt opgezet, is maar half,
niet helder en onduidelijk. Hij geeft niet alle waarheden
de juiste plaats in het geheel.
Wilber denkt met zijn hersenen dat hij de wereld kan
indelen in zijn logische schema’s, maar zo werkt de
Bewustzijnskracht niet. Deze wereld kan niet logisch
worden geduid, daarvoor is hij te divers en vooral,
boven het verstand uitgaand.
Alles kan een mens verder brengen in het evolutieproces. Of dat nu is om met bomen te leren praten, met
paarden te fluisteren, met koeien en varkens te gaan
vrijen of achter Ken Wilber aan te gaan, alles is wat het
moet zijn. Ken Wilber heeft daarbij zijn eigen ontwikkelingsproces in de evolutie, doordat hij kan gaan zien
wat hij doet en hoe hij is. Hoewel daar in dit leven
weinig kansen meer liggen voor hem. Vooral door zijn
vaste overtuiging dat hij het bij het rechte eind heeft en
door zijn ziekte, die hem ontkracht en een prooi maakt
van vijandige elementen. Maar hij leeft nog en iedere
dag brengt weer nieuwe mogelijkheden, ook voor de
God Ken Wilber, die als spirituele dictator geen gek
figuur slaat.
Er kan van Wilber een heleboel worden gezegd, een feit
is dat hij zijn best doet. Dat is een normaal menselijk
goed doel en dat kan hem niet worden ontzegd. Maar
hij heeft geen wereldfilosofie die de mensheid verder zal
brengen naar een nieuw leven en een nieuwe wereld.
Daar is zijn denken toch te simpel en te bekrompen
voor.
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Elastisch Universum
ABC van de baanbrekende ideeën van
Erik Verlinde

Tekst: Sarah Delateren

Auteur George van Hal
Uitgeverij Fontaine uitgevers bv - Hilversum
Eerste druk 2016, 96 blz, zwartwit afbeeldingen
ISBN 9789059567467

Het boek
Dun pocketboekje met fleurige
illustraties op de kaft van elastieken
bolletjes die de aardbol verbeelden.
Deze bolletjes worden in zacht
grijswit tussen de tekst herhaald.
De opzet van het boekje is een abc
te maken waarin als hoofdonderwerp steeds de nieuwe ideeën van
Erik Verlinde op de theoretische fysica worden toegelicht. Dit gebeurt
op een eenvoudige wijze, waardoor
ook weer niet alles duidelijk zal
zijn voor een lezer die weinig van
de natuurkunde afweet. Toch is het
voldoende om een indruk te krijgen
van de nieuwe wending die dit geeft
aan de moderne theoretische fysica,
waar in de twintigste eeuw eerst de
wetten van Newton worden uitgebreid door de wetten van Einstein.
In de 21e eeuw zullen ook deze
misschien weer moeten worden
bijgesteld als de nieuwe inzichten
worden geaccepteerd.

woorden: temperatuur, zwaartekracht en tijd en ruimte zijn niet
echt, zoals dit in het boekje wordt
genoemd, ze zijn een illusie.
Wat gaat er schuil onder deze
genoemde begrippen? Dat is
informatie of nog nauwkeuriger
gezegd: verstrengelingsentropie.
Zwaartekracht bijvoorbeeld zou

ontstaan door verschuiving van
informatie of data.
Daarnaast kijkt Verlinde ook anders
dan zijn collega’s fysici naar het holografisch principe. Alle informatie
in het universum is volgens de traditionele natuurkunde opgeslagen
in een schil die rond de ruimte zit,
zoals een zwart gat deze op zijn ho-

Inhoud
Het woord waar Verlinde vooral
mee werkt is emergentie, het feit
dat tijd en ruimte, zwaartekracht
en temperatuur geen verschijnselen
op zichzelf zijn, maar dat ze voortkomen uit iets anders, er gaat iets
anders onder schuil. Met andere
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rizon bewaart. Verlinde bestrijdt dit
en zegt dat dit voor snaartheorie wel
geldt, maar niet voor de kosmos,
daar zit de informatie zowel tweedimensionaal als driedimensionaal
opgeslagen, ook in het binnenste,
en niet alles in de schil.
Dit heeft grote consequenties voor
de kosmische evolutie, en met name
voor de oerknal, die dan waarschijnlijk helemaal niet nodig is om
dit universum te verklaren.
Hij vergelijkt daarbij polymeren
uit een bolletje stopverf dat de
kosmos verbeeldt met ketens van
de kwantuminformatie. De basisbouwstenen van het universum zijn
te vergelijken met de polymeren
in het stopverfbolletje. Als er extra
elasticiteit ontstaat door een polymeer (data) weg te nemen, zorgt dit
wegnemen van verstrengelde kwantuminformatie voor extra zwaartekracht. De ruimte moet daarbij wel
geheel gevuld zijn met informatie
en niet alleen de horizon of schil.
Hij ontdekt daarbij dat donkere
materie geen deeltje zou zijn maar
elastische energie die vrijkomt als
er materie ontstaat. Zo zouden
donkere materie, donkere energie
en materie bijverschijnselen zijn van
de elasticiteit van de kosmos.
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Als gevolg van deze ontdekkingen kan ook de oerknal in twijfel
worden getrokken. Maar dit laatste
moet nog worden bewezen en daar
is Verlinde mee doende.
Tekst en vorm
Een leuk, gemakkelijk te lezen
boekje dat op een populaire manier
vertelt over fysica. Voor veel mensen
zal het de drempel naar de fysica
verlagen, omdat de tekst begrijpelijk
is en goed te volgen. Veel dingen
worden te kort door de bocht verteld voor iemand die weinig termen
kent, maar die kunnen worden
nagezocht in literatuur en op het
internet.
Wat het boekje voor lilaca interessant maakt is vooral de ontdekking
van Verlinde dat zwaartekracht
niet bestaat op zich, evenals tijd en
ruimte. Ook zijn ontdekking dat
mensen in een universum leven
waar alles illusie is, is belangwekkend. Zijn conclusie is dat wij in

een spiegeluniversum leven, maar
hoe en wat is voor hem onbekend.
In de lilaca is al heel lang bekend,
dat dit relatieve universum een
kosmische illusie is, die niet op
zichzelf staat maar voortkomt uit
een realiteit in werelden die bestaan
‘boven’ dit universum dat bekend
is aan mensen. Ook is bekend, dat
zwaartekracht en tijd en ruimte
niet op zichzelf staan, maar voortkomen uit één bewustzijnskracht,
die de werelden schept met als basis
en bouwstenen ‘zijn’, ‘bewustzijnbewustzijnskracht’ en ‘vreugde’.
Erik Verlinde is daarom zo interessant om te volgen, omdat hij een
weg bewandelt die verwijst naar de
wegen die in de lilaca bekend zijn,
maar nog niet worden geaccepteerd
door de fysici omdat deze altijd
harde bewijzen willen. Misschien
dat hij in de toekomst op een
wiskundige manier kan vastleggen
hoe het schema lilaca eruitziet, het
schema dat de realiteit verbeeldt in
alle werelden die er zijn in dit universum van materie en waaruit ook
de kosmische realiteit, de aardse
wereld is voortgekomen.
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De trap

Algemeen

		 In zijn verschillende verschijningsvormen
			Deel 1
Tekst: Tanja Soes

D

e trap is in de lilaca een belangrijk element. Hij kan worden voorgesteld als
een gewone trap, maar ook als een trap die de berg opgaat. Zo kunnen er heel
veel soorten trappen zijn die allemaal een eigen betekenis hebben voor de
persoon in kwestie. Want iedereen heeft zijn eigen trappen, die passen bij de persoonlijkheid en de specifieke ontwikkeling. Er is geen enkele persoon gelijk aan de ander,
dus zijn er ook talrijke soorten trappen die kunnen worden getoond in lila processen
of later in ervaringen. Een trap die naar boven leidt verbeeldt vaak een zoeken naar
hogere gebieden van spiritueel bewustzijn, daar waar de bron van licht is gesitueerd,
het Ene licht dat alle lichten is. Een trap van steen vertelt iets over een verheffing van
het fysieke of onbewuste bewustzijn, terwijl een houten trap meer iets vertelt over
een vitaal bewustzijn dat zich verheft. Wie trappen naar beneden ziet gaan daalt af in
het bewustzijn. IJzeren trappen zijn heel fysiek van aard, evenals marmeren trappen.
Ook het aantal treden zegt vaak iets over wat er in de persoon gaande is. De aard van
de leuning telt mee in het geheel, evenals het feit of er traplopers te zien zijn of niet,
versieringen of objecten die opvallen in de buurt van de trap.
De trap van de ontwikkeling
In de gehele wereld worden er allerlei soorten trappen ontworpen. In
huizen, in tuinen, rondom gebouwen, in bergwanden of in muren,
overal zijn ze te vinden. Er zijn
mooie trappen, angstaanjagende
trappen, moeilijk te beklimmen
trappen. Bij de entree van oude
huizen zijn vaak trappen, maar ook
bij paleizen en kastelen. Er wordt
meestal ook geprobeerd aan dit
soort trappen een eigenheid mee
te geven, iets wat aanspreekt qua
schoonheid en beleving. Trappen
die hoog naar een berg leiden in
onherbergzaam gebied leveren vaak
een avontuurlijke sensatie op, zij
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zijn erop gemaakt mensen te doen
huiveren. In Turkije worden trappen op het moment vaak in regenboogkleuren geschilderd, om de
hang naar vrijheid te benadrukken.
Ze tekenen het beeld van de steden.
Al deze trappen zijn evenzovele
symbolen aan de oppervlakte van
iets, wat in de werkelijkheid ook
bestaat. Ze herinneren allemaal aan
de lijn van de ontwikkeling, die
uiteindelijk leidt naar de psychische onsterfelijkheid en het eeuwige
tijdeloze bestaan in een wereld vol
blijdschap en geluk.
Als de gouden poortdeuren zich
openen kan de wereld van waar-

heid en blijheid worden betreden
die zijn weerga niet heeft op aarde.
Op de top van de berg staat dan
het Gouden Huis, waar de subtielfysieke rijkdommen wachten
op verwerkelijking in de relatieve
wereld op aarde. Daarna komt de
volgende stap, maar het is wat prematuur om daarover te spreken. De
mensheid zal eerst zijn menselijke
vervolmaking moeten bereiken voor
hij verder reist naar nog onbekende
oorden in het universum en in de
wereld.
Zo mogelijk wordt er iets verteld
over het specifieke van trappen die
worden genoemd en vooral wat er
vanuit de lilaca over is te zeggen.
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Bergtrappen
Trappen op bergen zijn interessant,
vanwege de reis die wordt aangevangen als de ontwikkeling van de
materie begint. Iemand is dan nog
niet meteen op de hoogste top, waar
deze trappen vaak zijn te vinden
omdat de toppen steil zijn en ontoegankelijk, maar hij begint in de
vallei wat omhoog te krabbelen aan
de hand van het lila. Er zijn een heleboel trappen naar de toppen van
bergen. Sommigen zijn heel ijselijk
en lastig en moeilijk te beklimmen.
Er zijn er een paar die wel leuk
zijn om nader te bekijken. Want
iedereen zal deze of andere trappen
tegenkomen op zijn tocht naar de
top van de berg, waar het psychische lila wezen op hem wacht.

het ontleent daaraan zijn naam.
Vanuit dit amfitheater gaat een weg
door de Tugela-kloof waar een rivier
doorheen loopt en ook veel watervallen zijn. Van daaruit kan men
naar de hoogste top klimmen van
het Noordelijke Plateau, de 3282
meter hoge Mont-aux-Sources.
Het amfitheater zelf wordt beschouwd als de meest indrukwekkende klif ter wereld. De klim naar
boven bezorgt mensen ademnood,
hij duurt vijf uur. Twee steile van
ijzeren kettingen gemaakte ladders
voeren uiteindelijk naar de top.
Boven aangekomen zijn de uitzichten adembenemend, maar men
moet er wel heel wat voor over hebben en in een uitstekende conditie
verkeren.

Noordelijke Drakensberg - Kwazulu Natal - Afrika

In Afrika is een ‘amfitheater’ te
vinden dat deel uitmaakt van
de Noordelijke Drakensberg in
Kwazulu-Natal. Het bestaat uit een
acht kilometer lange, bijna geheel
steile rotswand van 1000 meter
hoog en vijf kilometer lang. Deze
berg ligt half in het rond, zoals een
amfitheater meestal is gebouwd en
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Vaak is de rotswand in wolken
gehuld, dus een beetje geluk moet
je hebben wil je hem helemaal
kunnen aanschouwen. De Tugelawatervallen zijn 948 meter hoog,
en vallen met woest geraas vanaf de
toppen van het klif naar beneden.
Een kleine ijzeren kettingladder die
nogal wankel is en veel van de ze-

nuwen vergt, gaat naar boven waar
een mooi zicht is op de waterval die
zich via vijf verdiepingen naar beneden stort in het amfitheater. Dit
alles maakt deel uit van het Royal
Natal National Park.
Deze kettingladders die tegen de
rotsen zijn gelegen verbeelden een
hard ijzeren fysiek lichaam dat de
reiziger wel de gelegenheid geeft om
zijn uithoudingsvermogen te toetsen. De avonturier die zich waagt
aan dit experiment, geeft blijk van
een inzet die hem brengt naar een
plaats, waar hij een zicht heeft op
zijn vitale lichaam met oerwouden
en bossen. De watervallen bevloeien
het fysieke lichaam, zodat daar van
alles kan opbloeien in de materie.
Op de top zal hij zichzelf ontmoeten en het lila.
De massieve berg Guatapé in
Colombia is miljoenen jaren geleden gevormd. Hij werd door de
Tahamie indianen aanbeden. De
letters op de rots getuigen van een
vroegere ruzie tussen twee nabijliggende dorpen over het eigendom
van de rots.
Het dorp en de rots liggen op ongeveer 2000 meter hoogte. De stad
is vol tekeningen en de huizen zijn
allemaal heel kleurrijk geschilderd.
Geen huis is hetzelfde. De tekeningen zijn heel simpel.
De trap die boven naar de rotskoepel loopt is 659 treden hoog. De
houten treden zijn in de voorbije
jaren vervangen door steen. Toch
is er nog wel een heel oude houten
brug die niet erg degelijk aandoet.
Dat gebeurt zo op de reis naar jezelf, waar vaak nog heel veel zwakke
plekken zitten. De uitzichten op
deze tocht zijn van grote schoonheid.
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De weg is lang en moeilijk maar
toch niet onmogelijk om te gaan,
zoals de wegen in de ontwikkeling
ook belopen kunnen worden als
men zich richt op de lila energie
die het lichaam in staat stelt alles
te doen wat nodig is om verder te
komen.
Bloementrappen

El Peñón de Guatapé - Colombia

De trap van Gaztelugatxe in
Baskenland in Spanje is beroemd
door zijn nauwe weg met trappen
naar de kluizenarij op de berg in
zee. Er zijn 241 treden nodig om op
het eiland te komen.
Het woordt Gaztelu betekent kas-

teel en gatxe of aitz, rots of kwaadaardig, slecht. Het geeft aan dat dit
‘kasteel’ moeilijk is te bereiken. Wie
boven aankomt mag de klok luiden
en een wens doen. Ook kunnen
kwalen worden genezen voor wie de
heilige San Juan aanroept.

Bloementrappen zijn vaak leuk om
te zien en doen een beroep op een
meer psychische gevoel, zodat het
leven meer kan gaan bloesemen. Er
zijn heel veel bloementrappen in de
wereld. De een is mooier dan de ander, iedereen heeft daarin zijn eigen
smaak. Zeker is, dat vanuit de lilaca
een bloementrap wordt gezien als
een object, dat veel soorten emoties
teweeg kan brengen. Want het hart
speelt daarin een rol en tevens de
psyche, die daarachter op haar eigen
geheime plaats ervaringen opdoet
met de overgave, zoals de bloemen
zich overgeven aan licht en zon om
te kunnen leven.
In Teheran in Iran is zo’n speciale
trap vol uitbundigheid, vol van
leven en zachte pasteltinten.

San Juan de Gaztelugatxe - Bermeo - Baskenland Spanje
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Bloementrap - Valie Asr straat - Teheran - Iran

Deze zijn typerend voor het emotionele gebied in het lichaam waar de
genegenheid voor waarheid en lila
energie kan groeien.
In Sicilië is de Scala Santa Maria
del Monte een trap vol bloemen
en struiken die door de bevolking
zelf worden neergezet op de treden.
Dat heeft zijn eigen charme, want
daardoor worden de 142 treden
van de zeer oude trap heel levendig
gemaakt. De trap is te vinden in
het Siciliaanse plaatsje Caltagirone.

Iedere trede is ook nog versierd met
een specifiek keramisch patroon.
Een trap die imaginatie en creativiteit aanwakkert bij een ieder die
hem betreedt.
Op het Spaanse eiland Ibiza is in de
stad Eivissa een heel persoonlijke
bloementrap te vinden, gemaakt
van tegels uit Eivissa zelf. De trap is
omringd door bloemen en groen.
Een trap die stil maakt, zij is het
voedsel voor de psyche die daardoor
krachtiger wordt.

Scalinata di Santa Maria del Monte - Caltagirone Sicilië Italia
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Bloementrap - Ibiza Spanje

In Nederland zijn in Vlaardingen
twee 25 meter lange bloementrappen in het centrum van de stad. Ze
worden de Iristrap en Charlottetrap
genoemd. Er zijn motieven van
meer dan 2500 bloemen. Een
betonbedrijf uit Vlaardingen,
Tomaello, verzorgt de elementen
met het mozaïek die gemaakt zijn
volgens ontwerpen van Wilma Kuil
uit Vlaardingen. Er is speciaal voor
deze tegels een nieuw procedé gemaakt door de fabriek.

Iristrap - Vlaardingen
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kan groeien en bloeien, zelfs in een
omgeving van beton en steen.
Boekwinkels en bibliotheken

Charlottetrap - Hoogstraat Vlaardingen

De eerst gemaakte trap is Iris
genoemd. Hij is in de zomer van
1996 gereed gekomen. Ook het
bijpassende straatmeubilair is met
bloemmotieven getooid.
De tweede trap Charlotte, aan de
andere zijde van het Liesveldviaduct
bij de Hoogstraat is eind 1996
klaar. De trappen zijn genoemd
naar Charlotte, het dochtertje van
de ontwerpster en naar het jong
overleden dochtertje Iris van het
echtpaar Tomaello, de eigenaren
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van de betonfirma die de trappen
heeft uitgevoerd.
De kleuren van de trappen zijn
nog steeds helemaal intact. Scholz
Benelux leverde de kleurpigmenten
waaronder het prachtige kobaltblauw. Deze pigmenten zijn helemaal weerbestendig en hebben een
hoge kleurkracht die blijvend is.
Deze trappen, hoewel totaal
anders van aard dan de Spaanse
of Italiaanse trappen, herinneren
mensen aan het bewustzijn dat

Porto in Portugal heeft waarschijnlijk de mooiste boekwinkel ter
wereld. Naast een prachtig interieur van geschilderd pleisterwerk en
schrijnwerk wentelt zich ook een
bijzondere trap door de winkel.
Door gebrandschilderd glas in het
plafond valt het licht naar binnen
in het gebouw, ook op de trap.
Binnen is een heel fraai klassiek
interieur te vinden, buiten is er een
Art Nouveau voorgevel te bewonderen. De boekwinkel heet Lello
& Irmão en iedereen in Porto kent
hem. Het doel van de boekhandel is
om Portugese en Braziliaanse schrijvers te verbinden. De boekhandel
is altijd vol mensen. Niet voor de
boeken, maar voor het fotograferen
van het bijzondere interieur. Het
ontwerp is van de Portugese ingenieur Francisco Esteves.
In Venetië is Libreria Acqua Alta
te vinden met een zeer bijzondere
trap gemaakt van boeken. Acqua
Alta herinnert aan het hoge water
in Venetië gedurende de wintermaanden. Als de sirocco waait, de
warme zuidenwind die het water
naar Venetië opstuwt, overstroomt
de lager gelegen stad meestal. De
boekwinkel ligt net naast het San
Marcoplein en hij is heel klein. 15
jaar geleden is Luigi Frizzo deze
boekhandel begonnen, hij vindt het
zelf de meest geweldige boekwinkel
ter wereld. Alles is er, zelfs dus een
echte boekentrap. Hij bestaat uit
oude boeken en uitgebreide encyclopedieën en op de hoogste treden
is er een mooi uitzicht op het kanaal dat erlangs loopt.
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Livraria Lello - Porto Portugal

De trap symboliseert het feit dat
boekenwijsheid geen ware kennis
geeft, maar weetjes die alleen het
mentaal dienen en die vergankelijk
zijn.
Boeken bevatten veel mentale kennis maar die kennis is niet gestoeld
op een werkelijkheid.

In de bibliotheek voor rechten in de
staat Iowa waar meer dan honderdduizend boeken zijn ondergebracht,
staat een bijzonder steile spiraaltrap.
De spiraalvormige trap in de bibliotheek valt op door de ornamentele
balkons met gietijzeren relingen. Er
zijn twee trappen, een op het noorden en een op het zuiden en ze zijn

Libreria Acqua Alta - Venezia Italïe
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gebouwd rond 1882. Het gietijzer
was indertijd iets geheel nieuws om
te gebruiken bij een trap.
Het recht moet zegevieren, maar
dat is niet altijd zo. Juist heel vaak
niet, want wat is recht? Een ieder
verstaat er iets anders onder. Zo
blijkt dat recht maar een verzinsel is van het menselijke mentaal,

Iowa library - VS
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meestentijds wordt er geen recht
gesproken, maar wordt er een
oordeel geveld op grond van vaak
ondoorzichtige redenen. En om
dat zo te doen zijn al deze boeken
noodzakelijk.
Moderne trappen
Moderne trappen zijn vaak van ijzer
en gebouwd in de meest extreme
vormen. In Duitsland zijn twee
trappen te zien die veel op achtbanen lijken. Ze moeten de toeschouwer het gevoel geven in een
duizelingwekkende hoogte te kijken
en daar ook heen te willen gaan om
dat gevoel te ervaren in het lichaam.
Zij zijn een nietig voorproefje op de
werelden van eeuwige oneindigheid
waar een mens kan vertoeven die in
ontwikkeling is.
In de hof van de firma KPMG in
München, Duitsland, staat een
bijzonder gevormde trap van zeven meter tachtig hoog die nergens
naar toe lijkt te gaan en juist daarom indrukwekkend is. Hij wordt
dan ook wel ‘The infinite staircase’
genoemd, het einde is niet te zien.
Hij is door Olafur Eliasson in 2004
ontworpen en gemaakt als kunstwerk met de naam ‘Umschreibung’,
wat omschrijving of woordenvloed
betekent.
De trap bestaat uit een dubbele
helix en steekt met zijn ingetogen
kleuren leuk af tegen de roodachtige levendige achtergrond.
De Tiger and Turtle Magic
Mountain trap, gelegen in Duisburg
in Duitsland, heeft een stalen basis
van ca. 44×37 meter en een bouwhoogte van 21 meter. Daarmee is
deze stalen trapsculptuur niet alleen
één van de grootste in Duitsland
56

‘Umschreibung’ KPMG gebouw - München Duitsland

maar tevens een meesterwerk wat
de techniek betreft. Vooral het bijzondere ontwerp van de trap maakt
het tot een opvallend herkenningspunt in het omliggende landschap.
De trap heeft een driedimensionale
vorm die nogal opvalt van veraf.
’s Avonds wordt de trapvorm volledig verlicht waardoor de spiraalvormen van de trappen nog beter
tot hun recht komen.
Het wordt beschouwd als een
kunstwerk van de hand van Heike
Mutter en Ulrich Genth. De trap is
geïnspireerd door de achtbaan en de
heuvel waarop hij staat heet ‘Magic
Mountain’ en bovenin staande is er
een weids uitzicht over Duisburg en
de Rijn.

De naam Tiger and Turtle is aan
deze trap gegeven vanwege de grote
snelheid waarmee het omliggende
industriegebied verandert. Soms
gaat dit langzamer, de schildpad,
en soms sneller, zoals de snelle loop
van de tijger als hij achter zijn prooi
jaagt. Deze veranderingssnelheid is
weergegeven in de als trap gecreëerde achtbaan, die ook een grote
snelheid in zich draagt.
Een trap die erg correspondeert met
hoe het in de ontwikkeling gaat.
Dan eens snel en dan weer langzaam, maar wel altijd vooruitgang.

Tiger and Turtle Magic Mountain - Duisburg Duitsland
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Tuinen

Tekst: Sarah Delateren

De granaatappel
De vrucht vol granaatappelgranaatjes

D

e Punica granatum is een
bijzondere boom. In grote
delen van de wereld heeft
hij zijn eigen aparte
betekenis. Deze kan
symbolisch zijn, maar
ook gewoon omdat de granaatappel
zo’n leuke vrucht is. De naam
betekent volgens sommigen:
‘vrucht met pitten uit Fenicië’.
De Feniciërs kweekten heel veel
granaatappelbomen, die zij verspreidden over
het continent. Granatum is afkomstig van het Latijnse woord voor korrel, granum, en
er wordt vaak de betekenis van ‘rijk aan pitten’ aan gegeven. Punica is ook een afleiding van een Latijns woord: punicus. Dit betekent Carthago, één van de gebieden
waar de boom vandaan komt. De granaatappel is in vele opzichten een vrucht die al
millennia lang de aandacht trekt. Niet alleen door de symboliek maar ook door de
plaats die hij inneemt in mythologie en in de medische sector. Bovendien is het een
boom die opvalt door zijn mooie vruchten met een bijzonder charmante inhoud.
Oorsprong
van de granaatappel
De Punica granatum komt oorspronkelijk uit Perzië, het huidige
Iran en Noord-Oost Turkije. Hij
wordt daar al millennia lang gebruikt. Vandaaruit is hij verspreid
over vele landen met een subtropisch of warm klimaat.
De Feniciërs hadden boomgaarden
vol met deze bomen, de vruchten
hadden een grote betekenis in de
riten van hun religie. Dit zeevarende volk komt oorspronkelijk

3Inhoudsopgave

uit Kanaän, het gebied waar nu
Libanon en Syrië zijn gelegen,
maar het had ook nederzettingen
in Tunesië, bij Carthago en in
Griekenland. In Spanje, vooral
in Andalusië hebben Feniciërs
gewoond, die dus overal Punica
granatum aanplantten rond de
Middellandse Zee.
In Azië wordt hij gevonden in
Afghanistan, waar Khandahar beroemd is om zijn hoge kwaliteit granaatappels, in India, de Kaukasus
en in Zuid-Amerika is hij ook

verspreid. In 1769 is de granaatappelboom naar Californië en Arizona
gebracht door Spaanse kolonisten.
Er zijn gebieden naar vernoemd,
zoals de stad Granada in Spanje en
Grenada, het Caribische eiland.
Op de West Bank in Jericho zijn
zelfs versteende stukken van de granaatappel gevonden uit het vroege
bronzen tijdperk. Ook in Cyprus
is dit het geval. In de tombe van de
butler van de Egyptische koningin
Hatsjepsoet is een grote gedroogde
granaatappel aangetroffen die nog
57

de Gouden Visie
Jaargang 10, nummer 2, april 2017

De granaatappel als symbool

Granaatappeldrager
Schildering in de grafkamer van farao
Amenemhêt met een officier die is belast met de aanvoer van granaatappels.

helemaal intact was gebleven. Op
grafschilderingen in graven van
Egyptenaren zijn de eerste afbeeldingen van granaatappelbomen
gevonden. Zij dateren van 2500
voor Christus.
Er zijn bomen aangetroffen in de
Himalaya op 2700 meter hoogte
die niet waren bevroren en gewoon
in leven blijven op die plek.

De granaatappel heeft een rijke traditie als het om symboliek gaat. In
vele landen heeft hij in religies een
zekere betekenis die verschillend
kan zijn per godsdienst en land en
in de mythologie neemt hij ook een
belangrijke plaats in.
De boom heeft voor velen een
koninklijke uitstraling als hij wat
ouder is. In Egypte is hij één van de
oudste cultuurplanten. Op grafschilderijen zijn granaatappels te
zien als symbool van wedergeboorte, en het graf van Toetanchamon
wordt bij zijn dood gevuld met
granaatappels om te zorgen voor
een spoedige wedergeboorte.
Doden worden vaak met kransen
van granaatappelbloemen in het
graf gelegd.
Granaatappels zijn ook een weergave van de verscheidenheid en
eenheid van het leven. Bovendien
kan men als het sap ervan wordt
gedronken, de onsterfelijkheid
bereiken. Rijkdom en vruchtbaarheid worden een mens toegeworpen
als er een granaatappelboom bij
het huis staat. Bij de tempel van
Salomo was een boomgaard die vol

Nederlandse tegel
met granaatappels en
druiven uit de periode
1610 - 1640
130 x 133 - 14 mm
Nederlands Tegelmuseum
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stond met Punica granatum.
De Chinezen zien vanuit het boeddhisme deze vrucht als de geconcentreerde levenskracht.
De Grieken zien de granaatappel
vooral als een symbool van vruchtbaarheid, omdat Aphrodite deze
boom zelf heeft geplant op Cyprus.
Hades geeft Persefone een granaatappel om haar te verleiden, hij laat
haar zes granaatappelgranaatjes ervan eten, zodat ze zes maanden bij
hem moet vertoeven per jaar, ook al
wil ze dat niet.
De vrucht werd ook gezien als een
vrucht van de dood, hij is geboren
uit het bloed van Adonis toen hij
stierf. Soms wordt de granaatappel
gebruikt als vervanging van papaversap, dat bedwelmend werkt.
Er zijn heel veel verhalen bekend
over de granaatappel, vanuit de
meest verschillende culturen. De
godin Hera is door Polykleitos
uitgebeeld met een kroontje op
haar hoofd dat sprekend lijkt op het
kroontje van de granaatappel. In
haar hand houdt ze een granaatappel, symbool van vruchtbaarheid.
Een ander beeld van hem stelt Hera
voor met een kroon met de drie
Gratiën en de Horai erop. Ook daar
heeft zij een granaatappel in haar
hand, in de andere heeft zij een
scepter met een koekoek erop.
Heden ten dage is het nog steeds
gebruik in Griekenland dat als
iemand in een nieuw huis gaat wonen, hij als eerste een granaatappel
krijgt om in de buurt van het huisaltaar te leggen. Dit symboliseert
overvloed, geluk en vruchtbaarheid.
Ook bij huwelijk en dood worden
granaatappels gebruikt. Over het
algemeen worden granaatappels in
Griekenland veel gebruikt als deco-
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ratie in huis.
In Israël worden granaatappels
gezien als vruchtbaarheid, ze zijn
te zien op priestergewaden, Salomo
droeg een kroon die gebaseerd
was op het beeld van het kroontje van de granaatappel. Sandro
Botticelli maakte een schilderij van
de Madonna met de Granaatappel
rond 1487, dat in de Uffizi galerij
in Florence is te zien, ook Leonardi
da Vinci gebruikt hem en laat hem
vasthouden door Maria of het kind
Jezus. De opengebroken vrucht
wordt dan gezien als een symbool
voor het lijden van Jezus en zijn
opstanding. Maar in zijn algemeenheid vertelt hij iets over eeuwigheid,
overvloed, vruchtbaarheid, geluk,
weelde, liefde.

Keizer Maximilian I van Habsburg - Albrecht Dürer
De keizer heeft in zijn linkerhand een opengebroken granaatappel. Hij is daar het
symbool van bloed, liefde, oorlog en macht. Ook de Moorse koningen van Granada
en Hendrik IV van Engeland gebruikten de granaatappel als rijksappel. De bol is de
wereld, de opperheerschappij van de kerk wordt verbeeld door het kruis dat erop
staat.

De Granaatappelboom

De plaats Granada in Spanje is gedurende de Moorse periode naar
deze vrucht genoemd en de stad
heeft een wapen waarop een granaatappel staat afgebeeld.
De edelsteen die granaat wordt
genoemd is naar alle waarschijnlijkheid naar de vrucht genoemd
vanwege de gelijkenis van de zaden
met de vorm van de edelsteen. De
steen heeft een soortgelijke betekenis als de vrucht, overvloed. Er zijn
groene, gele, roodbruine, oranje en
gele granaten, maar de rode is het
meest geliefd. De rode kleur wordt
gevormd door ijzer en mangaan.
De granaatappel is ook een symbool
van de macht van heersers.
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Er zijn twee soorten granaatappelbomen, de Punica granatum, een
boom met rode bloemen en vruchten die wel wat weg hebben van appels en de Punica protopunica. Dit
is een boom die erg op de granaatappel lijkt, maar hij heeft kleinere
roze bloemen. Hij is endemisch op
Socotra bij Jemen, ook wel ‘het gelukzalige eiland’ genoemd, en heeft
minder zoete vruchten. Hij wordt
als de voorloper van de nu bekende
granaatappel beschouwd.

behoort. Het blad groeit dicht op
elkaar en staat recht tegenover elkaar aan de tak. De bladeren zijn
helder fris glanzend groen en krijgen in bepaalde seizoenen een rode
of gele gloed. Hij is in de winter
bladverliezend. De vaak scheefgroeiende stam van wat oudere
granaatappelbomen wordt heel
mooi grillig van vorm en zilvergrijs
van kleur. De oude bomen zijn ook
meer bestand tegen vorst. Hij staat
bekend als een boom die heel lang
kan leven, vaak meer dan 200 jaar.

De granaatappel kan ook als
struik worden gekweekt die één
tot zes meter hoog kan worden, in
Nederland wordt hij meestal niet
hoger dan 3,50 meter. Hij behoort tot de kattenstaartfamilie, de
Lythraceae, waartoe ook de mirte
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De diep oranje bloemen staan
meestal in groepjes van een tot vijf
bloemen aan de tak. Hij bloeit de
hele zomer door, waarna de vruchten worden gevormd. Hij heeft veel
warmte nodig en mag beslist niet
in vochtig blijvende grond worden
geplant. De boom neemt dan het
vocht op en de schors gaat barsten,
de boom gaat dood. Hij moet
in een Nederlands klimaat altijd
beschut op het zuiden staan, op een
heuveltje.
Er zijn verschillende soorten
gekweekt van de Punica granatum
waaronder de dwergvorm var. nana,
die in een container kan worden gehouden. Er zijn ook bonsai vormen.
De granaatappelvrucht
Deze vrucht heeft een aparte opbouw. Hij heeft verschillende compartimenten waarin allemaal kleine
granaatappelgranaatjes zijn opgeborgen. In ieder granaatje zit een
pitje. De kamers worden gescheiden
door witte membranen, die erg bitter smaken. De granaatjes smaken
echter heerlijk zoet. Dit alles zit
goed verpakt in een stevige schil die
rood tot bleekrood kan zijn. Van
deze schil wordt heel verfijnd leer

gemaakt in Andalusië.
Vroeger werd van de zaden grenadine gemaakt maar tegenwoordig bestaat grenadine uit een
mengsel van rode vruchten. De
echte grenadine wordt bijna niet
meer gefabriceerd.
In iedere vrucht zitten wel 200 tot
1400 ronde korrels of granaatjes.
Dat zijn de zaden van de boom.
Als de vrucht rijp is valt hij van
de boom en barst uit elkaar, zodat
het zaad alle kanten op springt. Zo
komen er dan weer vele nieuwe
granaatappelbomen. Granaatappels
zijn zelfbestuivend. De Fransen
hebben de handgranaat naar deze
vrucht genoemd, omdat deze als hij
uit elkaar spat ook alle metaal dat
erin zit naar alle kanten laat uitvliegen.
Het sap werd in de Oudheid
gebruikt als inkt of kleurstof om
kleding te verven, omdat het goed
hecht en de kleur duurzaam is.
Het eten van granaatappels
Abdullah Ibn Abbas beschrijft in
de 7e eeuw de werkingen van de
granaatappel als volgt: ‘Als u een
granaatappel eet, eet hem dan met
het vruchtvlees, want dit looit de
maag, en elk
pitje dat

zich
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Punica granatum
bloemknoppen

in de maag van een mens bevindt,
verlicht zijn hart en brengt de
duivel, die hem kwaad influistert,
veertig dagen tot zwijgen.’ Deze
vrucht wordt altijd door een druppel water uit het paradijs bevrucht,
volgens de overlevering in de islam.
De granaatappel heeft ongetwijfeld
heel veel positieve werkingen op de
gezondheid, dat is ook wetenschappelijk bewezen.
De granaatappel bevat kalium,
pantotheenzuur (B5), vitamine C
en polyfenolen. Er zijn veel wetenschappelijke publicaties die
granaatappels aanbevelen bij vele
aandoeningen. Zowel het zaad, het
sap, de schil, het blad, de bloem, de
bast en de wortels zijn interessant.
Het sap en de schil bevatten veel
antioxidanten, terwijl sap, schil en
olie tezamen worden gebruikt
bij stoornissen in de menopauze.
Ze hebben ook antikanker
eigenschappen in ruime zin, ze
kunnen kanker voorkomen of
kanker remmen. Chronische
ontstekingen kunnen worden
bedwongen met granaatappel toepassingen, maar ook harten vaatziekten en huidkanker.
Sommige studies maken zelfs gewag
van mogelijkheden om Alzheimer te
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bestrijden en bij regelmatig drinken
van het sap beschermt het tegen
ultravioletstraling. Dit alles voor
wat het waard is.
Granaatappels zijn rijk aan antioxiderende bio-actieve voedingsstoffen
zoals tannines en flavonoïden en
ze bevatten veel polyfenolen. Deze
stoffen hebben krachtige eigenschappen waarmee vrije radicalen
kunnen worden bestreden, zelfs 50
gram sap per dag zorgt dat er veel
meer activiteit is om die te lijf te
gaan.
De granaatappel is een effectief natuurlijk hulpmiddel bij de bescherming tegen ziekten die ontstaan als
gevolg van infecties en degeneratie,
zoals kanker, hart- en vaatziekten,
aderverkalking en artritis.
In 2008 werd granaatappelsap
door de Amerikaanse Journal of
Agriculture and Food Chemistry
uitgeroepen tot de meest gezonde
fruitsap dat er bestaat vanwege de
krachtige antioxidant werking.
Niets dan goeds dus over de
granaatappel vanuit de wetenschappelijke hoek. Het schijnt dat dit
gebaseerd is op wetenschappelijke
studies, maar het blijft natuurlijk
een gok of het helpt.
De granaatappel in de lilaca
Naast al deze vele dingen die
interessant zijn om te weten over
de Puncia granatum, is er ook nog
wel iets te zeggen over deze vrucht
in de symboliek van de lilaca. Er
zijn ervaringen, die heel veel zeggen
over de staat van het lichaam in de
ontwikkeling van de materie.
De vrucht en het sap worden door
het lila vaak als symbool gebruikt
in de fase dat het waarheidslichaam
verder wordt getransformeerd. Dat
is ook nog logisch, want de beteke-
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nis van de granaatappel heeft te
maken met de lila liefde die zich
over de wereld verspreidt. De bloem
vertegenwoordigt de fysieke liefde,
die zich gaat vestigen in iedere
cel van het lichaam. Het sap of
de granaatappeldrank is daar een
ondersteuning in. Indertijd was er
nog wel echte grenadine te krijgen
van granaatappels zonder vermenging met andere rode vruchten. Dat
is een heerlijke drank, vandaar dat
het lila dan ook die symboliek graag
gebruikt. Die staat van het lichaam
vraagt blijkbaar om granaatappelsap, het wordt gedronken en de
symboliek past daarbij. Te zien is tevens, dat het lila inspeelt op dingen
die er in het oppervlaktelichaam
worden gedaan, zoals transformaties
in de materie, maar ook op dingen
die aan de oppervlakte bestaan. Lila
processen of ervaringen worden
altijd gebruikt op een universele
wijze, zodat iedereen ze kan decoderen in welke cultuur hij ook leeft.
Door aan de oppervlakte grenadine
Bardinet te drinken, is dat een symbool van de lila liefde die zich door
het hele oppervlaktelichaam verspreidt, ze is in iedere cel aanwezig.
Deze fles grenadine heeft ook een
aparte vorm, hij ziet eruit als acht
poorten. Acht poorten waar men
door kan gaan om een andere staat
van zijn te kunnen bereiken, acht
poorten van het onbewuste, onderbewuste, fysieke, vitale, emotionele, expressieve, het
gewone denken
en de hogere
denklagen.

Allemaal worden
ze doortrokken
van de lila fysieke
liefde, symbolisch tot expressie
gebracht in de fles met Bardinet
grenadine.
Een vervolg hierop is de gebeurtenis
in een hotel, waar alles goudkleurig
is. Het is een hotel gesitueerd in de
waarheidswereld, een lichaam dat
daar is, vol waarheid en kracht. De
kamer is vol met kristallen karaffen
van allerlei vormen. Overal staan ze
daar uitgestald, het kristal glinstert
in het gouden licht dat overal uit
de materie schijnt. Uit de wanden,
de vloer, het tapijt. De karaffen
zijn bestemd voor de waarheidsenergieën en de lila energieën die
vrijkomen uit het lichaam, het
hotel. Ze zijn eveneens voor de liefdesenergie bedoeld,
het granaatappel-
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sap. Ondertussen is er een enorme
psychische zon die brandt als de
hel. Hij verspreidt een enorm wit
licht in het lichaam dat vol goud
is. Daarna wordt alles doortrokken
van een goudwitte lila kleur.
Hier wordt getoond hoe er steeds
meer witwit licht in het oppervlaktelichaam wordt gepompt door het
lila en de psyche, zodat alle fysieke
materie oplicht in deze lila witwitheid.
De lila fysieke liefde wordt in de
wereld verspreid, want de ontwikkeling van de materie is niet alleen
voor diegene die hem meemaakt,
maar voor de gehele wereld. Als er
in één persoon iets wezenlijks verandert, verandert alle materie.
Dat is in de volgende ervaring heel
duidelijk te zien.
Er loopt een vrouw, gekleed in
een roze shirt met gebronsd gelaat
en toch ook van een roodwitte
lila kleur, door een landschap met
bergen, in een prachtige vallei.
Het is een heel erg knappe vrouw,
vol schoonheid en pracht. Zij
loopt tussen grote kudden witte
koeien en zij heeft haar handen
boordevol granaatappelgranaatjes.
Haar handen blijven geopend, de
granaatappelgranaatjes vallen
op de grond, maar de
handen blijven vol,
overstromend van de
granaatjes. De koeien
kijken ernaar en eten
ze op. De vrouw eet ze
niet, zij is zelf de granaatappelgranaatjes. Zij is de
lila liefde die in de wereld
voortschrijdt, haar handen
overstromend van de rode
liefdesenergie die overal wordt
rondgestrooid. Er is een sfeer van
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een enorme lila liefde en gelukzaligheid, in de volle landschappen
tussen de koeien, alles vol zon en
weelderigheid.
Later doet de vrouw de granaatappelgranaatjes op crèmekleurige
taarten, hele grote taarten, waar
iedereen van kan eten. Alles is
gelukzaligheid, alles is mooi, heel
mooi. En overal zijn de landschappen die zich daaromheen uitstrekken, vol prachtige gewassen, bomen
en bloemen, vol paarden en koeien,
vol overvloed.
Ook de inertie in het lichaam wordt
veranderd in een levende liefdes
energie vol dynamiek als er veel
granaatappelsap wordt gedronken
uit een sigarenkistje van La Paz.
Deze liefdesenergie stroomt vanuit
het lila lichaam in de gehele materie
van de mensheid via het mentaalfysieke stramien.
Overal zijn er dan Punica granatum,
overal bloeien de granaatappelbloesems, overal drinken mensen
grenadine Bardinet.
Het lila lichaam is een liefdesbom
van elektronen, een liefdesbom
vol granaatappelenergie, de liefdesenergie die de wereldmaterie

ontvankelijk maakt voor de liefde.
De diamant ‘Taj Mahal’ is daar het
levende symbool van, een diamant
omgeven door robijnen en gevat in
goud, die wordt gedragen door de
vrouw met de granaatappelgranaatjes. Dat is de lila liefde die er is in
het lila lichaam, in iedere cel, die
zijn invloed heeft op alle materie in
dit universum.
De tempel Taj Mahal is het symbool van de psychische liefde, de
droom van de mens dat de liefde zal
reiken tot na de dood, maar de diamant Taj Mahal is het symbool van
een lila liefde die eeuwig en oneindig levend is, die altijd zal bestaan
en nooit zal vergaan. Hij is een verworvenheid in iedere cel van het lila
lichaam, een lichaam dat is als een
diamant die zijn glans en straling
rondom zich verspreidt door de gehele materie van de mensheid.
Dat is precies wat de Ene in de
Allerhoogste Realiteit zich droomt:
in de verdeeldheid, in de aardse
materiële stof te zijn zoals hij daarboven ook is, alomtegenwoordig,
alwetend, alkennend, alvermogend
en de alvreugde in een eenheid in
verscheidenheid. Hij is de Punica
granatum, de granaatappelgranaatjes en het granaatappelsap
tegelijkertijd, een aardse
allerhoogste minnaar
die de vreugde brengt,
de allerhoogste aardse
geliefde en de allerhoogste liefde. De Ene is
nu alles wat er bestaat, in
alle werelden, in de kosmos,
op aarde en het universum en ver daarboven in de
Allerhoogste Realiteit van Zijn.
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