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La Gitana

Your hair was full of roses in the dewfall as we danced,
The sorceress enchanting and the paladin entranced,
In the starlight as we wove us in a web of silk and steel
Immemorial as the marble in the halls of Boabdil,
In the pleasaunce of the roses with the fountains and the yews
Where the snowy Sierra soothed us with the breezes and the dews!
In the starlight as we trembled from a laugh to a caress
And the god came warm upon us in our pagan allegresse.
Was the Baille de la Bona too seductive? Did you feel
Through the silence and the softness all the tension of the steel?
For your hair was full of roses, and my flesh was full of thorns,
And the midnight came upon us worth a million crazy morns.
Ah! my Gipsy, my Gitana, my Saliya! were you fain
For the dance to turn to earnest? – O the sunny land of Spain!
My Gitana, my Saliya! more delicious than a dove!
With your hair aflame with roses and your lips alight with love!
Shall I see you, shall I kiss you once again? I wander far
From the sunny land of summer to the icy Polar Star.
I shall find you, I shall have you! I am coming back again
From the filth and fog to seek you in the sunny land of Spain.
I shall find you, my Gitana, my Saliya! as of old
With your hair aflame with roses and your body gay with gold.
I shall find you, I shall have you, in the summer and the south
With our passion in your body and our love upon your mouth –
With our wonder and our worship be the world aflame anew!
My Gitana, my Saliya! I am coming back to you!



Leuk om dat eens gehoord te hebben
van de master.

Opmerking: Prachtig! Alles door je
hoofd gaat een beetje... Het heeft een
soort hypnotische werking…
Ja, hij draagt het erg goed voor… Zo
doet hij dat met zijn rituelen ook.
Daarom is het ook zo volstrekt zinloos
om een ritueel van Crowley uit te
voeren uit een boekje. Prachtig gedicht
ook, La Gitana heet het.
Vroeger was er een boekwinkel hier op
de Denneweg, Ulysses, en die had, wel
twintig jaar geleden hoor, een doos
staan met allemaal platen van die En -
gelse en Amerikaanse dichters die hun
eigen werk voorlezen. En speciaal toen
ik het hier over had gehad ben ik er nog
eens naar toe gegaan, maar dat is niet
meer te vinden. Ik heb er wel een beetje
spijt van dat ik die platen toen niet heb
aangeschaft. Het was geloof ik naar
aanleiding van Ezra Pound dat ik
daarop kwam [zie ub 40]. Over hem heb
ik eens, ook weer lang geleden, een do -
cu mentaire op televisie gezien, waarin
hij ook zijn eigen werk voordraagt. Ze
hebben iets heel bijzonders. Allen
Gins  berg heeft dat ook.
Okay, vorige keer hebben wij ons naar
aanleiding van een vraag van Saskia

gebogen over onder andere quantum -
wetenschappen aan de hand van een
boek van Bob Toben en toen heb ik ook
de naam van, noem het maar zijn le -
raar, zijn guru, Carlos Suarès even ge -
noemd. En daar heb ik een paar prach -
tige boekjes van. Ik kreeg laatst een
com puteruitdraaitje van de andere
wer  ken van Suarès, maar er is van hem
niet zo erg veel in het Engels vertaald.
Ik kreeg deze week een boekje dat
wonderbaarlijk past bij waar ik een
beetje mee bezig ben de laatste tijd en
dat heet The second Coming of Reb
YHSHWH2). Op een gegeven moment
raakte ik erg gefascineerd door het hele
‘Jesusgedoe’.
Ja, en dit boek heet The original
Jesus3), en uiteraard heb ik in de loop
der jaren wat over dat onderwerp ver -
zameld. Maar ik kwam hier op door een
boekje dat ik heel toevallig tegen het
lijf liep. Daar werd het regelmatig geci -
teerd met heel interessante etymo lo -
gische bewij zen van het feit dat ‘een
Jesus’ – en dat hoeft helemaal niet de
Christus te zijn, dat hebben wij door
elkaar gehusseld – eigenlijk een Indi -
sche leraar geweest is die daar gestu -
deerd heeft.4) Maar wat mij dan bijzon -
der fascineert is de over een komst tus -
sen Sanskrit en bijvoor beeld het Oud -
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hebreeuws. Ik stip het ook even aan in
het kader van wat ik  wel eens noem de
deprogramme ring van al die ideeën die
we voor geschoteld hebben gekregen.
En dan liep ik ook vorige week tegen
dit boek aan: Erich Zehren – Der
gehenkte Gott.5) Dat is ook bij zon der
interes sant, als je dat tegen komt,
tweede hands of zoiets, dan kun je dat
zo kopen. In dat boek beschrijft Zehren
het archetype van de gekrui sigde god.
Er wordt, onder andere in die boeken,
ontkend dat er ooit een Jezus – en zeker
niet een Christus – gekruisigd is, maar
dat dat een soort archetype is dat we in
heel veel mythen terug vinden. Bij alle
volkeren, onder andere in Zuid-Ameri -
ka, om natuurlijk over Odin maar niet
te spreken, die zich op offert door
zichzelf in te wijden aan de yggdrasil.
Hierin worden dus op een heel interes -
sante manier allerlei ideeën en pro -
gram meringen die we opgedaan heb -
ben, ongedaan gemaakt.
Okay. Heeft iemand een vraag over de
vorige keer of een vraag zomaar in het
Wilde Westen?

Vraag: Ik vraag mij soms af of dieren
dromen of niet. Soms vertoont mijn
kat een bepaald gedrag in zijn slaap
waardoor het er op lijkt of hij aan het
dromen is…

Vraag: Bij de titel van deze avonden
op het inschrijfformulier voor het
volgende seizoen is het woord
‘hedonisme’ gekomen. Zou je dat
willen toelichten?
Een hele goeie. Ik was al benieuwd wie
daarmee zou komen. Nog een vraag
misschien?

Vraag: Zou je nog een keer in kunnen
gaan op het idee van matter and
pattern; je hebt dat op deze avonden
ook wel eens genoemd maar of het is
helemaal langs me heen gegaan of je
bent er verder echt niet op door -
gegaan…
Ik doe al veertig jaar niets anders dan
hetzelfde verhaal vertellen dus dat
maakt helemaal niets uit. En of het nou
langs je heen gegaan is of zo maakt
natuurlijk ook niets uit. 
Dat was het?

Opmerking: Ik heb op dit moment
geen vraag, ik ben leeg.
Ben jij leeg??? Ja, dat hoor je mensen
regelmatig zeggen. Laatst ook weer, in
mijn yogaopleiding, zei iemand die een
proefles gaf bij de ontspanning: ‘Nou,
maak je maar leeg…’ En dan zit ik ‘m
altijd een beetje te knijpen, zo van stel
je voor dat ze het echt doen… Dan kun
je de hele ruimte opnieuw van vloer -
bedekking voorzien… Als alle sluit -
spieren opeens defect raken en zo…
Maar dat bedoel je zeker niet?
Tja tja tja. Tja tja tja tja tja. Ik zit even
te denken hoe ik dat aan elkaar kan
knopen. Het is heel moeilijk… Dro men
dieren? Maar goed, daar komen we naar
aanleiding van dit diertje mis schien
wel op. Je weet, ik hou ervan zo’n
inschrijfformuliertje gewoon met de
hand te schrijven. Al die gecomputeri -
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seerde brie ven die je tegenwoordig
krijgt… Schrijven gaat ook veel sneller.
Ik kreeg van de week ook weer zo’n
brief, een algemene brief van een
verzekering: ‘Geachte heer Wesse -
ling…’, en dan denk ik potverdikke -
me... ik schrijf het voor taan! Maar ik
vind het ook leuk om daar iets op te
plakken wat mis schien toch ook weer
uitnodigt tot tekenmeditatie. Bekijk
het maar eens, het is een oeroud ma -
gisch amulet met daarop een vorm van
tekenschrift, hiërogliefen [zie ill. 1]. Ik

heb het ge voel dat het Etruskisch is,
maar dat weet ik niet eens zeker, want
ik heb het geknipt uit een catalogus
van een anti quariaat in Leiden dat veel
Midden-Oostengeschriften verkoopt,
v/h Bril. Maar bekijk het eens, laat het
op je inwerken.

Werk – beroep – roeping – arbeid
Op het formulier voor het volgende
seizoen, dat ik zo-even heb laten
rondgaan, zie je inderdaad het woord
hedonisme. Is er iemand die het woord
zoals het hier staat niet kent? Het be -
tekent gewoon genieten. Het is een
term die met name Crowley wel eens
gebruikte, evenals de onlangs over le -
den Timothy Leary. Hedonisme komt
uit het Grieks, maar het is eigenlijk een
verbastering van een Grieks begrip.
Het woord zelf is endaemonisme, dat is

de oorspronkelijke etymologie. En die
is best interessant, want het woordje en
herkennen we ook in ons woord
energie. En dat is zo’n begrip dat ie der -
een tegenwoordig maar te pas en te on -
pas hanteert. In en-erg-ie [zie ill. 2] is

erg de basis van ons woord werk. Dus
energie betekent in werking zijn. En
zoals je weet heeft het woord werken
oorspronkelijk een iets andere beteke -
nis dan wij in deze tijd van politiek
bedrog in de zin van ‘het scheppen van
werkgelegenheid’ eronder zijn gaan
ver staan. Werk heeft oorspronkelijk
een betekenis die we soms nog wel
gebruiken in de zin van hout dat
‘werkt’. Dat gebeurt hier wel eens in
huis, met dit kastje bijvoorbeeld. Als
het heel stil is hoor je soms opeens
‘krak’. En dan zeggen we ‘het hout
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werkt’. En dat is een heel interessant
gegeven want op zo’n moment is daar
door verandering van temperatuur of
zoiets, een span ningsveld ontstaan en
door dat kraakje wordt de hele zaak
weer in evenwicht gebracht. Dus werk
was oorspronkelijk: opgaan in een
situatie van evenwicht; een evenwicht
tussen de mens en de kosmos, de
wereld om hem heen. Het is ook wel
logisch dat het woord werk het begrip
arbeid op een gegeven mo ment is gaan
vervangen, want in wezen was werk
iets waar je, overeenkomstig je talent,
je roeping in zag. In die zin zou je
kunnen zeggen dat men tegen woordig
niet meer werkt. Dat klinkt natuurlijk
heel raar als je kijkt naar de enorme
verscheidenheid in beroepen – daar zit
het woord roeping in – maar in de tijd
dat de mens werkte – in het zweet zijns
aanschijns, desnoods – ging men er
toch van uit dat hij of zij een talent
meebracht dat zich op een gege ven
moment openbaart in de keuze van het
werk. Waar ik het nu over heb is de tijd
dat de gilden gestalte kregen. Het
woord gilde is de basis van ons woord je
laten gelden en daar krijg je een belo -
ning voor en dat heet dan tegenwoordig
geld. En dat bestaat nauwelijks meer,
want zo langzamerhand zijn we ‘geld -
loos’. Dan krijgen we met laser een
soort tatoeage op ons voorhoofd of in
onze handpalm en daar betaal je mee;
dat wordt op dit moment voorbereid.
Het pinnen wordt op een gegeven mo -
ment ook te duur, te omslachtig... En
tja, ik vind één zo’n plastic ding in mijn
zak al heel vervelend; maar je hebt
men  sen die wel tien of twintig van die
credit cards in hun portefeuille hebben.
Ik heb tot nu toe vier keer gepind bij het
benzine tanken en ik geloof twee keer

bij De Slegte, het is heel makkelijk.
Maar op een gegeven moment hoeft dat
ook niet meer. Dan zijn we van die
rompslomp ook af, en dan begint na -
tuur lijk the art of hedonism, genieten.
Maar werk is dus een vorm van span -
nings verschillen oplossen. Nou, een
spanningsverschil ben je natuurlijk zelf
ook. Je bent mens, je moet je natje en je
droogje hebben en om het verschil van
lege maag – volle maag bewust te han -
te ren ga je ‘werken’. Dat is de oorspron -
kelijke betekenis.
In het begrip ar-beid zit het begrip ar.
Ar is de tiende rune en die geeft aan dat
je een nieuwe stap maakt in je leven,
een nieuwe keuze, die je verantwoorde -
lijkheid tevoorschijn brengt en waar je
de buit van binnenbrengt. Dus arbeid
was oorspronkelijk: de buit van je keu -
ze om richting te geven aan je leven; ar-
buit eigenlijk. De begrippen werk en
ar beid worden tegenwoordig natuurlijk
helemaal door elkaar gebruikt; men
kent het onderscheid niet meer. Ons
wordt voorgespiegeld dat een van de
grote rampen van tegenwoordig de
werkeloosheid is, terwijl het misschien
wel een grote zegen voor de mensheid
is. Tenminste, als er dan ook een gege -
ven komt van: ‘wat kun je nou in die
zogenaamde vrije tijd dat je niet werkt
doen?’ Laatst kwam ik Peter tegen, die
woont hier beneden, dat is de vriend
van mijn dochter, en ik zei: ‘Ga je naar
je werk? Nou, werk ze!’ Waarop hij ant -
woordde: ‘Het is zo vervelend dat werk
zoveel tijd neemt’ . En dan loop ik daar
even op door te vibreren en dan komt
dat waar we het nu over hebben zo bij
mij naar binnen... 

Energie
Energie betekent dus eigenlijk in wer -
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king zijn. De oude esoterische scholen
werkten met energie, en dat is een heel
wonderlijk begrip. Ik heb het laatst in
een van de opleidingsgroepen ook weer
eens naar voren gebracht: dan heb je
een yogales gegeven en dan heb ik het
over energie en op het moment dat ik
mezelf dat hoor zeggen, word ik er
doodziek van. Want iedereen heeft het
maar over energie - heb je dat program -
ma van Maarten Spanjer wel eens ge -
zien? Daar zou je naar moeten kijken.
Die is ook helemaal bezig met energie,
‘de energie van de oerdans, de energie
van avatar’. Het is echt... Afgelopen
keer zag je weer mensen die met hun
ogen dicht met een stuk klei bezig zijn,
krijg je weer zo’n verhaal over ener -
gie… Dan denk ik, potverdikkeme, ik
houd ermee op! Dat denk ik echt..
Maar ja, ik weet ook niet hoe ik het
anders moet noemen. Dat is ook de
reden waarom ik, alweer een paar jaar
geleden, een weekend heb gedaan in
Uddel om het onderscheid duidelijk te
maken tussen bepaalde vormen van
ener gie. De ene die ik dan maar Ge -
meentelijk-Energiebedrijf-energie, geb-
energie, noem: iedereen komt uit de
yogales en voelt zich ‘zo goed’, ‘zo ener -
giek’. Maar dat is niet de energie waar
het om gaat. Dat is zelfs de val kuil waar -
in we trappen als we met be paalde fy -
sie ke inwijdingswegen aan de gang gaan.
Degenen die de yogaopleiding volgen of
gevolgd hebben weten wel dat ik op een
gegeven moment probeer met het
adem  lichaam iets te doen. En dat is een
heel andere energie dan de energie van
mensen die uit een yogales komen en
zeggen: ‘Nou, ik voel me weer hele -
maal okay’. Daar is niets op tegen,
maar het is niet de energie waar ik het
over heb als ik een yogales geef. Daar -

om heb ik op een gegeven moment de
term ergetic knowledge geïntrodu -
ceerd; daar zit hetzelfde begrip erg in,
dus niet energie maar ergie. Dat is een
bepaalde vorm van handelen, werken,
die vanzelf tot inzicht leidt en dat is
iets totaal anders dan wij gewend zijn.
Ik heb het zelden zien gebeuren in de
uitvoering van een hatha yogales of in
de uitvoering van een tai-chi-chuan-
gebeuren. Terwijl het in wezen en oor -
spronkelijk de bedoeling is van hatha
yoga, dat, werkend met een heel andere
fijnstoffelijke energie, die energie zich
vanzelf omzet in inzicht op dat mo -
ment.
Ja, ik probeer maar een beetje naar de
kern toe te praten en nu ik het daarover
heb denk ik dan ook – ik zeg het maar
even in het algemeen – dat teveel
kennis omtrent de stoffelijke anatomie
van de mens dit proces in de weg gaat
zitten. Want dan zijn we bezig met de
stof felijke kant die zich voel baar
maakt als geb-energie. Die ande re
ener gie die vanzelf de dingen op hun
plaats laat vallen en inzicht geeft, om -
zeilen we daarmee. Hatha yoga is in
wezen ook bhakti-, kundalini-, karma-,
jnana- en samadhi-yoga. Je kunt dat
niet lostrekken van elkaar, al wordt dat
wel vaak gedaan. 
De energie die de basis is van de han -
delingen van de mens waarmee hij
zichzelf in balans brengt en dat ook in
inzicht omzet, is in wezen genieten;
dàt is in wezen genieten. Dat is ook de
reden waarom ik op de middagen in de
opleiding heb gehamerd op het mo -
ment dat inspiratie toeslaat, en ik zeg
heel bewust geen intuïtie, want wat dat
is dat weten we niet. Tenzij we het
woord wat beter gaan bekijken: in en
tu, dat zit ook in enthousiasme. Dus
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intuïtie is eigenlijk hetzelfde als en -
thousiasme, alleen die term snappen
we niet meer… En tu is een verbas te -
ring van tius of deus of tyr of deva; het
zijn allemaal begrippen die als het ware
je mogelijkheid tot aansluiting bij, en
nu zeg ik het maar een beetje plat, de
goddelijke energieën tot uitdrukking
brengen. Intuïtie is dus: inzicht dat uit
je enthousiasme ontstaat. Maar ja, als
je naar het voetballen zit te kijken, zie
je daar al die fans heel enthousiast zijn.
Dus ook dat begrip heeft helaas weer
zijn waarde verloren.

in-tu-ïtie
en-thou-siasme
en-daemon-isme

hedonisme

Intuïtie is eigenlijk een nuance van het
begrip inspiratie. En ik heb er toen op
de opleiding ook op aangedrongen om
eens terug te kijken op je leven en eens
na te gaan of er nog van die momenten
in je herinnering zweven, misschien
juist uit de periode van de adolescentie,
dat je opeens geïnspireerd bent, en dat
is zo’n wonderlijk gegeven! Dat is het
ware genieten, want je bent er even
niet. En op het moment dat je het re -
sultaat van je inspiratie merkt, kun je
gaan spreken over hedonisme, endae -
mo nisme. Het woord daemon heeft
voor ons tegenwoordig een negatieve
klank. Maar in wezen betekende dat
begrip voor de Oude Grieken oorspron -
kelijk: alles wat buiten de stoffelijke
geb-energie energetisch waarneem -
baar, voelbaar, zichtbaar, hoorbaar was.
Datgene wat wij tegenwoordig paranor -
maal noemen. Dus het woord daemon
had voor de Oude Grieken niets nega -
tiefs, helemaal niet. Het was hetzelfde

begrip als deva in het Sanskrit; dus het
waren kabouters, elementalen, elfen,
enzovoort, maar het waren ook de
enge len, de aartsengelen en de goden -
energieën die we uit de Griekse
mythologie kennen en die symbolisch
hun woonplaats vonden op de Olym -
pus. Het contact daarmee, de inspira -
tie, de ergetic knowledge werd aange -
duid met het begrip en-daemonisme;
en langzamerhand verandert zo’n
woord en dan wordt het hedonisme. Ik
dacht ik zet het er bij, want wat betreft
de klank en het hele idee past het voor
mij heel mooi in het rijtje Veda – Edda –
Eden, en dan zit er ook gelukkig weer
even wat Grieks bij. Dat was de reden
dus, om een beetje een erudiete indruk
te maken [ill. 3]. 

De arend van Zeus vreet aan de lever van Prometheus,

gekluisterd aan zijn pilaar, terwijl zijn broeder Atlas

het hemelgewelf moet torsen. (Schaal)

Timothy Leary
Je kunt je nu voorstellen waarom
Timo thy Leary het begrip hedonisme
zo regelmatig hanteerde. Want hij staat
bekend als de dope-guru uit de zestiger
jaren, die zijn presentie aanbood in de
eerste bijeenkomsten die love-ins ge -
noemd werden, in de buurt van San
Francisco. Voor sommigen is dat mis -
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schien nog een bekende historie, ande -
ren horen dat misschien voor het eerst
– dat doet er verder niet toe. Die love-
ins waren gebaseerd op het oude pow-
wow-idee van de Noordamerikaanse
indianen. Pow-wow werd in die tijd
ver taald als love-in en de eerste love-in
in Neder land werd gehouden in de Rai
in Am sterdam en die heb ik bijge -
woond; ik zou daar poëzie voorlezen,
maar ik had me even verkeken op een
portie lsd... Dus op een gegeven mo -
ment stond Simon Vinkenoog op zo’n
hoge toren te gillen: ‘En dan nu: Hans
Wesseling! Hans Wesseling!’ En ik
dacht: dat heb ik meer gehoord. Maar
ik kon niet de connectie leggen van de
naam Hans Wesseling met mezelf.
Maar ik raakte er wel door in de war.
Dus toen werd het even een bad trip.
Dat was zó raar… Toen ben ik ergens
gaan zitten op een kistje en dacht: wie
is dat – nee, niet eens wie maar wat is
nou Hans Wesseling? Kun je je dat
voor stellen?
Ja, het heeft me nog geïnspireerd ten
aan zien van de kinderyoga. Ik probeer -
de dat hele gedoe ‘yoga met kinderen’
op te hangen aan de 
vraag: niet, wie is een 
kind, maar wat is een 
kind? Vandaar ook dat er 
sindsdien van die gevleu-
gelde termen bestaan, van 
een ‘watje’ en een ‘wietje’, 
haha.
Maar een pow-wow was 
dus een soort spirituele 
bijeenkomst van zoveel moge lijk
Noord amerikaanse indianen stam men,
variërend van Apaches tot Sioux. Die
kwamen dan allemaal bij el kaar, een
enor me gebeurtenis, zeer reli gieus,
zeer extatisch - het is de oude pe yote-

cultus die daar werd uitgevoerd – en
iedereen gaf àlles weg. Dat was de
essentie. Het was in het leven geroepen
toen men eigenlijk al zo ging verindi -
vidualiseren dat er een idee van bezit
ontstond. En om dat toch te relativeren
kwam men met honderden en dui zen -
den bij elkaar en gaf alles weg. En dat
houdt dus in, dat iedereen ook van alles
kréég! Een fantastisch gegeven, als je
die oude religieuze cultus van bepaalde
indianenstammen bekijkt – en dan niet
zoals tegenwoordig, die dikke wijven
die in de sweatlodge on der houden
worden door een of andere medicijn -
man; dat is zo schandalig eigen lijk...
Maar ja goed, ze verdienen er wat mee
dus kunnen ze weer eens een vredes -
pijpje roken, een calumet heet dat. Ken
je de ceremonie van de calumet? [ill. 4]
Kijk, de calumet noemen wij met een
belachelijke term vredespijp. Het is een
prachtig ritueel, want de steel is in we -
zen het symbool van de wervel kolom
en het gat daardoor en de rook is het
kundalini. Ja, prachtig. Dat is een zeer
belangrijk symbool, want men zit niet
zomaar een pijpje te roken met elkaar,
het is een heel ritueel, waarbij de rook
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naar het noorden, het zuiden, het oos -
ten en het westen wordt ge blazen met
het daarbij behorende idee; het noorden
is het idee van het zoeken naar inzicht,
het oosten is zoeken naar inspiratie, en
zo heeft iedere kant zijn diepere bete -
kenis. 
Maar goed, het ging erover wat Leary
eigenlijk aan het doen was. De meeste
mensen zullen het hele idee niet ken -
nen – dat geldt ook voor het gros van de
mensen die erbij waren, hoor... Maar
de idee daarachter was om een proef -
ondervindelijk systeem te gaan hante -
ren, gebaseerd op oude rituelen, onder
andere afkomstig uit de mescaline-, de
peyote-cultus van de Noordamerikaan -
se indianen, waarbij ook de pas uit -
gevonden stof lsd, die toen nog niet
verboden was, gebruikt werd, en de
idee was om door middel van de com -
binatie van middelen, rituelen en heili -
ge boeken de structuur van je eigen
DNA te herzien, voor zover mogelijk.
Timothy Leary heeft ooit ook een ont -
zettend interessante interpretatie van
de Tao Teh King het licht doen zien.
Het boekje heet dan niet Tao Teh King
maar Psychedelic prayers6). Een van de
meest interessante Tao Teh King ver -
sies die ik ken en heb, waarbij hij uit -
gaat van het dna-begrip en dat hele -
maal plakt op de filosofie van de Dao –
zo moet je het eigenlijk zeggen, niet
‘Tao’ maar ‘Dao’. Okay, de buitenkant
van dit soort gebeurtenissen was dus
vrijheid, genieten. Maar het he do nisme
waar Leary het over heeft is het
moment dat je jezelf – en nu zeg ik het
even in de vaktermen die wij ge bruiken
– als bewust verhandeld ver schil kunt
ervaren, en dat kan alleen maar op
momenten van inspiratie. En nu leg ik
iets aan jullie voor: waarom zou je niet

naar believen geïnspireerd kunnen
zijn? Waarom zou je dat niet kunnen? 
Heb je wel eens gehoord van Abraham
Maslow? Die gaf colleges in Amerika
en dan had hij weer zo’n nieuw jaar op
de high-school met van die Ameri kaan -
se adolescente piepeltjes. En dan ging
hij voor zo’n groep staan en zei: Wie
van jullie wordt de nieuwe Einstein?
Wie van jullie wordt de nieu we Edison?
Wie van jullie wordt de nieuwe... En
dan werd hij echt heel erg woedend dat
niemand zei ‘ik’. Dat was natuurlijk
een techniek, maar een heel goede
techniek. Want: waarom niet? Zie je?
Het gaat er natuurlijk om: be antwoord
die vraag voor jezelf eens: ‘waarom
niet?’
Waarom kunnen wij niet naar believen
en ter plekke geïnspireerd zijn? Ik heb
het geloof ik wel eens verteld, ik
schreef vroeger elke dag poëzie, maar
op een gegeven moment ontstond er
iets van een writer’s block. Het lukte
niet meer. Toen dacht ik: eigenlijk is
dit belachelijk. En toen heb ik me
voorgenomen om elke dag een geïnspi -
reerd gedicht te schrijven. Om door die
blokkade heen te komen. De inspiratie
naar believen op te roepen. En weet je
wanneer het ook eventjes niet lukte?
Toen ik besloten heb om nooit meer
high een lezing te geven. Als ik in de
zestiger, zeventiger jaren ergens een
lezing gaf,  nam ik altijd even een
stickie van te voren. Tot ik op een
gegeven moment dacht: het is eigenlijk
te gek dat ik dat op een middel doe. Dus
stopte ik daarmee en toen was er even
die aarzeling van: kom ik nou wel in
contact met mijn inspiratie? Dat werd
mijn training, en toen heb ik gemerkt
dat je veel geïnspireerder kunt raken
zonder wat dan ook, ‘naar belie ven’.
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Roze basketbal
En dan komt er iets tevoorschijn, het
verhaal over de basketbal. Dat wil ik
toch even kwijt voor degenen die het
niet kennen. Dit gegeven komt uit de
ethologie, een wetenschap die je zou
kunnen noemen ‘dierenpsychologie’
en die bekend is geworden door Konrad
Lorenz. Hij had in Duitsland een soort
dierentuin voor zichzelf ter beschik -
king om allerlei experimenten uit te
voeren en te kijken in hoeverre dier -
psychologische processen voor de
mens interessant zijn, desnoods als
the ra peutisch gegeven. En een van zijn
experimenten was er een met eenden -
kuikens – hij heeft hetzelfde ex pe ri -
ment overigens ook op andere dieren
toegepast. Op het moment dat die kui -
kens uit het ei komen, is het eerste wat
ze doen achter hun moeder aan pedde -
len, en dat blijven ze doen. Maar op het
moment dat die eitjes uitkwamen
heeft Lorenz de moedereend verwij -
derd en heeft hij een roze basketbal
voorbij laten drijven. Met als gevolg dat
die kleine wollige eendjes achter die
basketbal aan peddelden. Ook toen hij
later de moeder erbij zette, bleven ze
zich alleen maar richten op de roze
basketbal. Ik vind dat een heel interes -
sant gegeven en toen ik hier jaren gele -
den op stuitte, heb ik me afgevraagd:
wat zijn mijn roze basketballen ge -
weest in het leven? Dat kan natuurlijk
je moeder zijn – twee roze basketballen
dus… Dat is een flauwe grap natuur -
lijk, maar ja, het moet er even uit want
anders zitten sommigen dat te denken
en, nou ja, dan zeg ìk het maar. 
[Gelach].
O, het kwartje valt… Staat dit allemaal
op de band?
Jazeker.

Komt dit ook in de uitgewerkte ver sla -
gen?
Jazeker.
Moeten we die niet een beetje kuisen?
Ja, dat moeten we toch een beetje kui -
sen, vind ik, haha…
Maar het is dus van belang bij jezelf te
ontdekken wie voor jou die zogenaam -
de roze basketbal is geweest. Dat hoeft
niet alleen je moeder te zijn, het kan
ook een onderwijzer zijn die je allang
vergeten bent, maar die op een bepaald
moment een demper zet op het geïnspi -
reerde eenheidsgevoel dat je als kind
had. Belangrijk om je dat af te vragen,
want door die momenten te achter -
halen waarop een roze basketbal je le -
ven zo gaat bepalen – en het kan ook
een zwarte zijn, een heel vervelende –
kom je opeens tot de conclusie waarom
je niet gewoon, zoals je dat als mens
hoort te zijn, geïnspireerd kunt zijn.

Elementaren
Al van oudsher hebben we in de cul -
tuur dit onvermogen, deze negatieve
energie, tevoorschijn gebracht, die zich
vanuit het verschillen in een ander
manifesteert als een positief gegeven,
en die types noemen wij kunstenaars,
artiesten – daar heb je de ar weer. Een
artiest is in wezen het omgekeerd even -
redige tegendeel van de energie van de
groepsziel van het volk waaruit hij
voortkomt. Om dit duidelijk te ma ken
gebruik ik maar het voorbeeld van een
popgroep, de Beatles; die begin nen in
Liverpool en Hamburg als een beetje
losgeslagen typetjes, en krijgen op een
gegeven moment veel succes. Hun
eerste singletje, Love me do, wordt een
enorme hit en vanaf dat moment
worden zij vreselijk populair. En dan
worden de energieën die zich daarbij
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afspelen zichtbaar; dat is ook de reden
waarom zo’n documentaire over de
Beatles ontzettend interessant is met al
die gillende meisjes. Je kunt je vreselijk
ergeren aan die meisjes die daar tot een
collectief orgasme komen, want dat is
het gewoon, maar dan zie je opeens dat
daardoor die Beatles energe tisch in een
situatie gebracht worden waarbij het
een soort evangelie predi kers worden.
Hetzelfde is gebeurd met de Stones,
want dat was net weer het tegendeel
van de Beatles, en dan had je dus de
Beatlefans en de Stonesfans. Dat waren
de nog wat meer ruige, los geslagen
types. En daar gebeurt precies hetzelfde
mee. Dat is interessant om te zien want
zo ontstaat een profeet. Ondanks alle
gezeur over avatars, en zovoort. Een
profeet wordt gemaakt door het volk en
is het omgekeerd even redige spiegel -
beeld van de groeps zielenergie en
wordt derhalve niet ge ëerd. Dat kan
helemaal niet; een enkele profeet wel,
maar dat is zelf een ver schilsver han -
delaar. Dat is ook de reden waarom
mil joenen mensen fan van de Stones
zijn en er misschien maar dui zend zijn,
niet meer, die echt snappen wat de es -
sentie is van dit gebeuren. Hetzelfde is
gebeurd met de jazz; het gebeurt met
elke vorm van kunst. Je ziet ook dat op
het moment dat het mode wordt, in
alle betekenissen van het woord, de
kracht eruit is. Moet je eens opletten,
als mensen iets zien wat ze niet
snappen zeggen ze altijd ‘Picasso!’ [ill.
5] Terwijl het in de verste verte niet
lijkt op Picasso! Picasso heeft nog nooit
abstract geschilderd. Maar bij alles wat
abstract is zegt men ‘Oh, Picasso’. Dat
is toch onvoorstelbaar! En als je dan
zegt: nee, dat is Kandinsky, hoort men
het niet eens! Het zijn won derlijke

processen die zich dan afspelen in de
mens. Dat houdt dus in dat een
groepsziel beelden creëert in de ener -
gie niveaus die buiten de geb-energie
vallen.

We creëren met z’n allen een astrale
wereld, dat kunnen de lagere of de ho -
gere astrale niveaus zijn, van beelden,
gestalten die hun eigen bewustzijn
hebben – men noemt dat elementaren.
Het enige bewustzijn dat een elemen -
taar heeft, is: blijven bestaan. Heeft
iemand wel eens het boek De Golem
van Gustav Meyrink7) gelezen? De go -
lem is een uit de esoterie van het joden -
dom stammende creatie die ook wel als
een soort zombie stoffelijk gestalte
aan neemt. Als je iets wil begrijpen van
onder andere de tarot dan moet je dat
eens lezen. Er is natuurlijk meer over
geschreven, er zijn ook prachtige strip -
verhalen over de golem8) [ill. 6]. Die
golem wordt daarin gecreëerd door
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mid del van een kaballistisch ritueel
wat ontzettend goed is uitgebeeld in
die strip, en die heeft dan de drie moe -
derletters op zijn voorhoofd staan: de
aleph, de mem en de shin. Dat is de
power en met een bepaalde spreuk
blijft hij wel bestaan. Dus een golem,
een elementaar is een astrale vorm die
we vanuit ons ‘obgv-handelen’ creëren;
onbewust bewust gemaakte verschil -
len. Een elementaar kan ook alleen
maar opgeheven worden door een bbgv
– een bewust bewust gemaakt verschil,
want dat lost op. Dat is de moeilijkheid
ook. Dus zolang de mensheid bezig is
met voelen, denken, heeft zij een
energiewereld gecreëerd met scheppin -
gen van haar niet-eigen niet-bewust -
zijn. Dit wordt onder andere op een
prach tige manier beschreven in de
doden boeken zoals het Tibetaanse
Dodenboek9); dit is niet alleen een
boek voor de doden, maar ook een boek
dat je als levende kunt bestuderen, zo -
dat wanneer je overleden bent iemand

dat kan voorlezen en die energie op
jouw trillingsgetal naar jou toestuurt
zodat je reis door de lagere en de hogere
astrale gebieden begeleid wordt door
aanduidingen als: ‘O edelgeborene’, –
in het Engels ‘Oh grateful dead’, de
beken de popgroep uit de zestiger jaren.
In die tijd was er The Tibetan Book of
the Dead van Evans-Wentz, en dat had
iedereen in z’n zak zitten [ill. 7].

The Tibetan Book of the Dead also describes the

possibility of rebirth into celestial and paradisean

realms; however, the ultimate goal of Tibetan

spiritual seekers is to achieve liberation from rebirth

in any of the realms.

Dat kon je afstemmen op degene die op
die reis was; 49 dagen lang werd het
ritueel van het Tibetaanse Dodenboek
voorgelezen ‘naar’ degene waarvan het
stoffelijke verschijnen al lang door de
gieren was kaalgeplukt.
Timothy Leary heeft het Tibetaanse
Dodenboek omgezet in een boek om te
gebruiken bij lsd-sessies waarbij één
persoon geen lsd neemt, dat is de
guide, en die begeleidt het hele gebeu -
ren door uit het boek The Psychedelic
Experience10) voor te lezen. Ik heb dat
wel eens meegemaakt en het is zeer
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indrukwekkend wat er dan plaats kan
vinden. Want op een gegeven moment
treed je uit je lijf, je zit in een gebied
waarvan je eigenlijk niet precies weet
wat het is. In het Tibetaans heet dat
bardo, en dat is een mooi woord, want
bar betekent in het Tibetaans precies
hetzelfde als in de meeste talen, na -
melijk dragen, in zich hebben, en do is
gewoon twee. Dus je wordt als het ware
gedragen tussen twee gebieden in. We
spreken niet voor niets over the twi -
light zone. In Zuid-Amerika noemt
men het limbo; ‘in limbo hangen’. Het
is heel essentieel om daardoor begeleid
te worden, zodat je gewoon die stadia
kunt ondergaan en niet als een lege
schil blijft hangen in de buurt van de
aarde. Als groepsziel doen we dat.
In de periode dat de mens zich ging
‘ver  individualiseren’ ging hij kosmi -
sche krachten onder woorden brengen
door middel van de daarbij behorende
mantram; dat kon zijn Gabriël, het kon
ook zijn Odin, of Votan – zo heette
Odin bij de Oude Maya’s; wonderlijk
dat daar zo’n klank voorkomt – dat wa -
ren allemaal vormen van energie. De
mens gaat zich langzamerhand uit de
groepsziel terugtrekken, hij ‘verindivi -
du aliseert’, en heeft ook niet meer echt
contact met die groepsziel, met de toe -
stand die Steiner beschrijft als een
soort sluimerende droomachtige tele -
pa thi sche eenheidswerking met de we -
reld om hem heen.
Hij gaat ook inderdaad een boom als
een boom zien en niet als een spel van
krachten en energieën. Hij ervaart de
dieren niet meer als een energie die
overeenkomt met bepaalde hemel -
licha men, met bepaalde sterrenstan -
den, enzovoort. Maar hij gaat het dier
zien; hij gaat het ook jagen zonder aan

de groepsziel te vragen: mag ik een
exemplaar van jullie nemen? Bij de
Indianen was het, vóór de blanken
kwamen en later ook nog wel, een heel
normaal verschijnsel dat men eerst een
ritueel uitvoerde waarbij men contact
maakte met de groepsziel van een
kudde bizons, en aan de groepsziel
vroeg: geef ons een bizon; een exem -
plaar dat voor het voortbestaan van de
groep niet belangrijk meer is, een ver -
zwakt exemplaar [ill. 8]. Ik kijk tegen -
woordig wel eens naar dierendocumen -

taires en soms zijn het fascinerende
beelden. Je ziet dan zo’n groep leeuwen
een kudde gnoe’s of zebra’s insluiten en
dan zie je, als je goed kijkt, op een
gegeven moment dat de kudde een dier
uit het krachtveld stoot. Zo van: in
godsnaam dan maar; hier, dan laat je
ons even met rust. Dat is geen bewust
proces maar eigenlijk is dat veel be -
wuster dan wat wij tegenwoordig be -
wust noemen.
Dus de mens wordt op een gegeven
moment individu en ‘verindividua li -
seert’ ook de in de astrale groepsziel
voorkomende essenties; dan is bijvoor -
beeld Odin toch nog steeds mythisch,
maar krijgt hij een soort image (Frans
uitgesproken) en image wordt langza -
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merhand image (Engels uitgesproken).
Je hebt van die oude boeken over
wereldmythologie, en toen ik er voor
het eerst een in handen kreeg dacht ik:
wow!, want daarin wordt Odin be -
schre ven als een historische figuur.
Hetzelfde geldt voor de oosterse figuur
‘Ram’ bijvoorbeeld – Ram moet je ei -
gen lijk zeggen, je schrijft Rama – die
wordt beschreven als een figuur. En
helemaal geldt dat voor een wonderlijk
oosters begrip Manu. Het afgelopen
weekend had ik eigenlijk willen noe -
men: Yoga en de Ordonantiën van
Manu. Maar toen dacht ik laat ik dat
maar niet doen, want daar heeft waar -
schijnlijk nog nooit iemand van ge -
hoord en dan moet je wel zoveel
uitleggen dus toen heb ik ervan ge -
maakt Yoga en yuga. Want Manu zit in
dat wonderlijke begrip uit de yoga
waarbij een uitademing van Brahma
een manvantaram genoemd wordt.
Die term heb ik wel eens gebruikt,
maar wij spreken hem eigenlijk ver -
keerd uit – de v in manvantaram is
oorspronkelijk een u: manu-antaram.
En dat is interessant want dat is: een
nieuw tijdperk van het tevoorschijn
komen van de grote Rishi uit de Veda’s,
Manu, en dan staat daarachter het
woord antaram, dat ‘einde’ betekent;
anta. En dat geeft aan dat die uitade -
ming van Brahma als een manuan ta -
ram eindig is. Antaram is ons woord
einde. Dat betekent het ook in ‘Yoga en
Vedanta’: het einde – anta – van het
weten. Dat kun je op twee manieren
zien: òf je houdt op met denken òf je
overstijgt het denken. Dat laatste is
natuurlijk het idee van de Vedanta,
maar in Nederland snappen ze dat denk
ik niet zo erg goed, want daar moet je
alles ‘op gevoel’ doen…

Okay, je merkt wel dat ik een paar
dingetjes die ik toch al had willen zeg -
gen vanavond zo door het verhaal dat
ontstaan is naar aanleiding van jullie
vragen heen weef.

Vraag: Hoe werkt het in de
‘tussengebieden’?  
Kijk, nu zijn wij aangewezen op het
verschillen. Het enige dat we gemeen
hebben is dat we verschillen. Dat geldt
op andere gebieden ook. Alleen de
tegenstelling die wij hier nodig hebben
om het verschil te ontdekken is op die
gebieden veel energieker. Je bènt wel
een volstrekt uniek gegeven... Ja, ik
kan alleen maar uit eigen ervaring spre -
ken, maar het was een heel wonderlijke
ervaring om een brood te zien ademen
en daartegen te gaan praten en je te
realiseren dat dat brood terugpraat, of
beter gezegd: terugcommuniceert. Er is
zo’n reclame op de televisie waar je
twee boterhamen ziet die op een gege -
ven moment lipjes krijgen. Altijd als ik
die reclame zie moet ik aan die er -
varing denken. Niet dat dat brood lipjes
kreeg, nee, dat ‘pulseerde mee’ met
mijn bewustzijn van het feit dat het
geen dood ding was. Beter kan ik het
niet zeggen. Je moet me niet vragen
wat ik zei, maar daar zit de essentie. En
ook dan is het het verschil dat terugge -
kaatst wordt, alleen daar is het veel
energieker. Dat is het nu ook wel, maar
wij moeten het door de harde korst van
ons denken energiek máken en dat is
precies waar ik het over heb. En dat is
ook precies waarom ik het begrip hedo -
nisme toegevoegd heb. Dat is niet je
maar bezatten of stoned worden of wat
dan ook, nee, het echte genieten is als
de dingen op z’n plaats vallen, waar door
er plaats is voor nieuwe tegen delen.
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Afgelopen vrijdagavond vertelde Johan -
nes mij dat hij iets had gelezen in een
oude Theosophia uit 1910. Over een
boek dat ik in die groep behandel. Hij
zegt nog: zal ik een kopietje voor je
maken? Maar dat is zo’n werk, zo’n dik
boek kopiëren, ik geloof het wel. Maar
lopen wij maandag bij De Slegte, liggen
daar, nog op de stapel van de binnen -
gekomen boeken, twee gebonden ex -
em plaren van die jaargang van Theo -
sophia en Elisabeth slaat hem op – pre -
cies bij dat artikel! Nou, dat zijn van
die momenten; ik hecht er geen bete -
kenis aan, maar het is toch een heel
wonderlijk gegeven van hoe het univer -
sum werkt. Zo werkt het elk moment,
alleen wij zijn wat dat betreft resonan -
tie doof geworden, en als die momenten
optreden dan raken we helemaal door
het dolle heen en zeggen we: synchro -
niciteit! Ja, natuurlijk is het synchro -
nisch, want we zijn chronisch afgeleid
in de individualisering. Onze identifi -
ca tie met tijd, die we dan ook chrono -
logisch noemen, bindt ons chronisch in
een van de tegendelen zonder de drie-
eenheid die zich elk moment, nee, elke
fractie van een moment, afspeelt, waar
te nemen.

Dromen dieren? 
Dus als mensheid creëren wij een
groepsziel die onder andere beelden
bevat die gepaard gaan met onze ‘verin -
di vidualisering’. En nu kom ik tot de
essentie: droomt een poes? Nee, hij is
droom. Rudolf Steiner beschrijft het
naar mijn gevoel erg duidelijk: toen wij
nog onze eigen voorouders waren en
leefden in datgene waar we geen sjoege
van hebben en wat we bij gebrek aan
beter de prehistorie, de voorgeschiede -
nis noemen. Even tussen haakjes, heb

je wel eens over dat woord nagedacht?
De voor-geschiedenis – wat was er nou
vóór geschiedenis? Wij horen dat op
school en denken: oh, interessant, we
slijpen een malletje uit in die grijze
massa, en elke keer als het woord voor -
geschiedenis of prehistorie valt, weten
we waar het over gaat. Maar we hebben
geen flauw idee waar het over gaat,
totaal niet. Juist het accepteren van een
woord in de betekenis die het gekregen
heeft in de periode dat de mensheid
alleen maar blasfemisch sprak, nekt
ons. Maar Steiner beschrijft dat wij,
toen wij nog onze eigen voorouders
waren, in een soort droomachtige,
telepathische, antenneachtige situatie
leef den. Nu zou ik me schamen om
met een boom te gaan praten hoor,
sinds dat boek van Irene. Ik wil het wel
eens een keertje doen, maar dan als
niemand kijkt. Entre nous, haha. Toen
het nog helemaal niet ‘in’ was, gaf ik
wel eens van die workshops in hoge -
scholen, vaak in een bosrijke omge -
ving, en dan raakte ik altijd zo opgela -
den, dan liep ik echt met bomen te
praten, met vogels te communiceren,
sprinkhanen naar me toe te lokken, ja,
dat vond ik erg leuk. Maar op een
gegeven moment wordt het zo ‘in’. In
het eerste opleidingsjaar heb ik nog
voor iedereen een stuk uit Panorama
gekopieerd over een Engelsman die met
bomen sprak en hele bijzondere wan -
delstokken maak te. Nou ben ik, zoals
je weet, erg gefas cineerd door magisch
geladen wandel stokken of rituele stok -
ken. Die man vroeg aan de boom welke
tak hij mocht gebruiken om daar een
ritueel geladen wandelstok van te
maken. Hij sneed er ook runen in,
stond er in het artikel – op de foto zag je
dat het geen runen wa ren maar ogham,
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het druïden alfa bet. Niemand had daar
ooit van gehoord en daarom deelde ik
het in de opleiding uit. Maar nu kijk ik
wel uit, want toen was het een eye-
opener voor een hele boel mensen: de
boom is een levend wezen, met een
geheugen waarmee ver geleken ons ge -
heu gen in het niet valt. Maar als je het
nu aan mensen uit deelt als onderdeel
van een opleiding, van een cursus, dan
komt men niet verder dan het inter -
preteren ervan op het niveau van Para -
visie; men komt daar niet doorheen. En
ik denk dat bomen dat ook goed
doorhebben – ik zal het eens vragen…
Maar je ziet bij al die dingen: het wordt
mode, en de power is weg. Ik heb het
hier een van de vorige keren misschien
ook wel gezegd: de enige die moet we -
ten dat je occultist bent, is een occul -
tist. En die hoef je het niet te vertellen.
Dat is de stelregel die al eeuwen be -
staat. En nu wordt alles gewoon, zoals
het spreekwoord zegt, als paarlen voor
de zwijnen gegooid. En wordt de pro -
feet, omdat hij geen profeet is, wèl ge -
eerd... Moet je eens kijken wat nu de
populaire paragnosten in Nederland
zijn, dat is echt onvoorstelbaar. Kijk,
dàt is mijn bezwaar tegen Yomanda.
Niet of ze het kan of niet, dat kan me
niets schelen; natuurlijk kan ze het.
Maar Rita kan het ook, waarschijnlijk
beter. Maar dan komt de roze basket -
bal: wat weerhoudt je om geïnspireerd
te zijn? Ik hoop steeds minder.
Okay. Wij als onze voorouders droom -
den; op het moment dat we gaan ‘ver -
indivi dualiseren’, trekken we als het
ware de energie van het groepskarma
naar ons toe, we maken daar een indi -
viduele gestalte van die zich uitein de -
lijk heel scherp voelt verschillen van
alle andere gestalten, alleen zullen we

dat nooit toegeven want we moeten zo
nodig naar de eenheid streven – niet in
de gaten hebbend dat de eenheid altijd
drie-eenheid is: het verschillen, dat is
de enige eenheid die we zullen kunnen
kennen en kennen kunnen, allebei.
We waren ooit in een droomtoestand,
alleen die droomtoestand kende niet
het begrip ‘beeld’ zoals wij het begrip
‘beeld’ nu allemaal zitten te inter pre -
teren. Als ik zeg ‘boom’, hebben we al -
le maal een beeld van een boom. Maar
dat was niet het beeld dat wij ener -
getisch doorkregen toen we nog onze
eigen voorouders waren. Is het je wel
eens opgevallen dat in alle mytholo -
gieën, en ik heb daar wel eens een
studie van gemaakt, het beeld van de
wolf altijd te maken heeft met zowel de
maan als de zon? Altijd, overal. En als
men een dier geen wolf noemt, dan
noemt men hem coyote, of zoiets 
[ill. 9]. Waarom? Dat heeft helemaal
niets te maken met de wolf die wij nu
in een documentaire of in Blijdorp zien
– ‘Blij dorp’, moet je nagaan, wat een
naam voor een dierentuin! ‘Blijdorp’,
heb je daar wel eens over nagedacht? Ik
zou me schamen om uit Rotterdam te
ko men. Nee hoor, grapje. Daar zou je
tegen moeten protes teren! ‘De pridorp’,

veel be ter, allemaal depridie -
ren…

Maar waarom nou de
wolf? Toen wij nog onze

eigen voorouders waren
zagen wij een wolf niet
zoals we hem nu zien,

maar za gen, of ervoe ren
wij de resonan tie

van  het  groeps-
   kar ma, de
groepsziel 

‘wolf’ en
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wis ten wij haar zuiver dat die over een -
kwam met de energie van wat wij ‘de
maan’ noemen: de lagere astrale sferen.
Toen trok de mens zich lang zamer hand
terug uit die groeps ziel energie; het
werd een soort ‘collec tief bewust zijn’ –
in deze eeuw is het ver wor den tot een
‘collectief onbewus te’. Dat is waarom
ik me zo verzet tegen die termen. Jung
begreep het goed, want voordat hij
kwam met ‘het collec tieve onbewuste’
zette hij een stel ling neer: ‘De mens is
een onver gelijkbare grootheid’. Dat
was overi gens een van de eerste dingen
die ik van Saswitha hoorde. Ik was in
die tijd heel erg met Jung bezig en ik
heb net zolang zijn werk van Jung door -
gespit tot ik die uitspraak vond. Ik wou
weten of Jung het gezegd had of dat
Saswitha het zelfde deed als vele
mensen die zeggen: ‘Jung zegt:…’ en
dan maar een beetje raaskallen met het
besef dat toch nie mand het gaat op -
zoeken. Ja, ik móest het opzoeken, en
ik heb het gevonden ook! En tóen
begreep ik dat Jung met ‘het collectieve
onbewuste’ totaal niet bedoelt wat te -
gen  woordig met name al die tarotisten
en Jungiaanse psycholo gen eronder zijn
gaan verstaan. En ge luk kig heb ik daar -
in een medestander gevon den in het
laatste boek van André van Lysebeth,
Tantra11). Hij zegt dan ook: we kunnen
het beter vervangen door het begrip
‘collectief bewustzijn’ – ik zeg: ‘collec -
tief bewust zijn’; als andere naam voor
de groepsziel, het groeps karma des -
noods.
De mens ‘verindividualiseerde’ zich.
Hij had nog wel de rituelen om door de
groepsziel geïnspireerd te worden, om
de engelen, de godennamen te contac -
teren die daar, gelijktijdig met het pro -
ces van ‘verindividualisering’ gestal te

aannamen. Dat is ook de reden waarom
in de mythologie goden, godinnen, hel -
den en heldinnen zo menselijk zijn: in -
cest plegen, vrouwen ontvoeren, noem
maar op. Ook in het christendom.
Daar om was Jehova ‘de God der Wra -
ke’, dat is heel logisch. Oorspronkelijk
komt in de hele bijbel geen god van
liefde voor, dat is allemaal gemaakt
door die halfzachte papen die hun eigen
ruwheid daarmee compenseerden. Ik
heb je toch wel eens gezegd: God komt
in die hele bijbel niet voor. Dat is een
Oudijslands begrip guthe. En het vrou -
welijke aspect daarvan was gythja. Het
was het contact met de groepsziel, het
‘collectief bewust zijn’, dat met dat
woord werd uitgedrukt.
De beelden waren dus anders, het wa -
ren energiepatronen. De mens die zich
gaat individualiseren creëert beelden in
het groepskarma: Odin, Brahma met
zijn drie hoofden, Ardhanarisvara,
Shiva – dat is hetzelfde als Christus,
Isha is een naam voor Christus èn voor
Shiva, ‘Isha’ als klank. De mens kende
nog de rituelen, de juiste woorden, de
juiste handelingen – hatha yoga onder
andere – om dat collectieve bewust zijn
te contacteren, en het ook van het
niveau te voorschijn te halen, waarvan
hij wist: daar is de informatie die ik
nodig heb – inspiratie; intuïtie... Maar
dan zien we dat de mens op een ge -
geven moment dat contact kwijt raakt.
In hatha yoga is de betekenis, de essen -
tie van de ontspanning op het eind:
uittreden en in de groepsziel, in het col-
lectieve bewust zijn de informatie ha-
len die je nodig hebt – ergetic know -
ledge, door middel van het energie -
lichaam. De stof is ontspannen en dan
gaan we echt kosmisch in werking tre -
den. En als het lichaam ontspannen is,
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kan het wel eens wegzakken en dan
gaan we het slaap noemen. Dan zijn we
helemaal in de uittreding en daar pik -
ken we de beelden op. Alleen die beel -
den kunnen we nauwelijks vertalen,
dus op het moment dat we terugkomen
in het lichaam zoeken we ons stoffelijk 
referentiekader af naar beelden die on -
geveer uitdrukken wat we in de astrale
wereld met ons astrale lichaam hebben
meegemaakt. Dat hoeft helemaal niet
te klop pen – als je droomt dat je uit het
raam valt, is dat een beeld dat ken ne -
lijk in jouw re fe rentie ka der zit, waar   -
mee je bij be na  de ring ‘ver taalt’ wat je

daar hebt mee ge maakt, mis  schien was
dat wel een enorm span nen de inwij -
ding waar je hier geen beeld voor hebt;
het is een ervaring.
Toen wij nog onze eigen voorouders
waren en in een soort droomtoestand
verkeerden, waren wij als wij ‘sliepen’
niet bewusteloos of dromend, maar
ont-waakt. En wakker is een prachtig
woord, dat te maken heeft met Vac,
godin van de spraak en echtgenote van
Brahma, die na allerlei gebeurtenissen,

energiewisselingen, quantumjumps
Sarasvati [ill. 10] genoemd wordt, een
aspect van Vac. Bij de Egyptenaren
werd het genoemd Hathor, bij de india -
nen wordt het genoemd Wakantanka;
daar zit hetzelfde woord in: wakan,
wak. Een gat in het ijs heet derhalve
ook een wak waar twee werelden, twee
levensvormen doorheen komen om
lucht te happen; de Inuït weten dat
heel goed.
Maar goed, de vraag was: droomt een
poes? Nee, een poes is droom. Daarom
neemt de poes het waar als jij uit je
lichaam gaat. Ik heb het wel eens ge -

merkt, niet met een
poes maar met honden.
Ik draaide wel eens
muziek, spe ciaal om er
even uit te stap pen. De
eerste keer dat ik dat
deed werk te dat fan tas -
tisch, maar ik lag op de
grond en toen spron gen
al  lebei mijn hon den op
mijn buik. Ik ben toen
zo ge schrok ken, ik
dacht even dat ik een
hartver lam ming had
ge kregen. Ik was net zo
lek ker eruit aan het
gaan op de muziek van

de eerste lp van Led Zeppe lin, en toen:
boem!!! Oh, wat ben ik ge schrokken.
Die dieren zien dat. Toen ben ik gaan
experimenteren, ben ik in de lotus -
houding op de bank gaan zit ten en heb
me zelf eruit geprojecteerd. Mijn hon -
den Flop en Bommel zaten voor mij en
keken omhoog…
Maar dieren hebben geen beelden. Die
zijn droombeeld, dus als ze een erva -
ring hebben is het altijd een energie-
ervaring die ze in het verschil oplossen.
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Wij zijn onze resonantiegevoeligheid
kwijtgeraakt, daarom zien we ook
gewoon de stoffelijke Gestalt van el -
kaar. Hoe komt het dat ik jou herken
als je binnenkomt? Omdat we gefocus -
sed geraakt zijn op de stoffelijke uit -
beelding. Daar spelen wel andere
gevoeligheden een rol bij, maar die
maken we niet bewust aan onszelf
bekend. Ik heb het in de yogalessen wel
eens gedaan; op een gegeven moment
denk ik, nou ja, er wordt zo veel ge -
zeurd over aura’s en chakra’s, dan moe -
ten we dat maar eens zien. Dan doe ik
wat ademtechnieken en zo, en dan zet
ik een paar mensen tegen een witte
muur, waarna ik zeg: nou zitten we
even op een ander energieniveau dan ga
je niet meer kijken zoals je gewend
bent, zo van: dat is die en die want hij
heeft zulke ogen, zo’n neus, zo’n mond,
zulk haar, enzovoort, maar ga eens een
beetje staren. Op dit moment doe ik dat
ook, [tegen een van de aanwezigen:]
kijk en nou zie ik niet meer jouw stof -
felijke verschijning, maar ik zie lang -
zamerhand een energieveld om jou
heen ontstaan en als ik in die toestand
zou blijven dan komen daar kleurtjes
bij en energiepatronen, enzovoort. Het
is helemaal niet moeilijk, maar we zijn
zó gefocussed op de stoffelijke Ge -
stalt… En daarom is het van belang om
dat experiment zo nu en dan eens te
doen om weer eventjes in herinnering
te brengen ‘toen ik nog mijn eigen
voorouder was’, toen namen wij dat
waar; kinderen doen dat nog steeds. Al -
leen door ons huidige cultuurgegeven,
ons opvoedsysteem worden ze heel
snel uit die toestand gehaald en is een
kind dus gedoemd om al snel een soort
krankzinnige dolfijn te worden die je
makkelijk kunstjes kunt leren. Dat is

een van de redenen waarom kinderen
zo makkelijk met apparaten kunnen
omgaan. En dan zegt men: ouderen
niet, maar ergens in een oudere is de
weigering om met al die dingen mee te
gaan. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat
ik heel snel met de computer zou kun -
nen leren omgaan, maar ik verdom het
gewoon! Ik wil zelfs niet eens meer een
brief tikken, ik schrijf het gewoon.
Een dier droomt dus niet. Want op het
moment dat wij zeggen een dier
droomt, projecteren wij in het dier ons
idee over dromen. Een kat of een hond
denkt ook niet, zoals je sommige men -
sen wel eens hoort zeggen. Een hond
‘hondt’, met dt, een poes ‘poeszt’, met
szt.
Een kat is aan jou gehecht. Hoe is hij
gehecht? Niet als kat, want een kat is
het meest onverschillige dier; jou inte -
resseert die kat niets, helemaal niets. Je
bent gewoon een soort machine die zo
nu en dan kattenbrokken in een bakje
gooit. En het zogenaamde kopjes geven
heeft helemaal niets te maken met
liefde, vriendschap, of wat dan ook. Dat
betekent gewoon: die is van mij. Kijk,
een kat maken we zindelijk en dan
weet hij dat hij niet in zijn eigen huis
moet plassen. Anders plaste hij tegen je
aan als een merkteken: dat is van mij;
dat is mijn voedselmachine, meer is
het niet. Hetzelfde geldt voor de hond,
maar een hond is iets meer ‘verindi vi -
dualiseerd’ dan een kat. Een kat ver -
domt het gewoon. Katten in bijvoor -
beeld de Egyptische mysteriën zijn daar
het symbool van [ill. 11].
Wij zijn nog volop bezig met dat proces
van ‘verindividualisering’, maar het
dringt niet tot de mensen door en als
het tot ze door zou dringen dat ze hele -
maal niets te maken hebben met een
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ander, dan zouden ze daar
enorm van schrik ken. Maar
het proces is wel aan de

gang, dus proberen ze de
mede mens te com pen -
se ren door huis dieren.
Er zijn tal loze men sen
die een aap in huis
nemen. Ja, ik heb het

meege maakt, in Am -
ster dam, dat men sen met
een heel klein balkonnetje
zo’n enor me hond heb ben.
Dat beest kwam nooit naar

be neden. En de smoes was
dat het slecht was voor zijn
wer vel kolom, al die trap -
pen. Op dat kleine bal   kon -

ne  tje wer  den iedere
och tend een paar

kran    ten neer  ge -
legd en daar
moest hij dan
zijn be hoefte
op doen. En
dan heb je

nog men sen die een geit in de douche -
cel hebben om even tueel ritueel te
slach ten en ande ren hebben een paard
in de gang, haha.
Het houden van huisdieren is eigenlijk
een nieuw appèl op een mythisch be -
wustzijn dat wel zo diep weggestopt is
dat we het verindividualiserings pro ces
van de mens zelf, dat hij niet in de
gaten heeft, op het dier plakken. Maar
dat houdt wel in dat er best diersoorten
zijn waarin die verindividualisering
daar door aan gaat slaan. Natuurlijk. En
dat is niet bij de kat, maar wel bij de
hond en het paard. En het probleem is
dat we dat nu gaan doen met een dier -
soort die ons ver vooruit is, namelijk
met de dolfijn.

Matter & pattern
[De vraag over matter en pattern
wordt door de vraagstelster verder
toegelicht] Bij matter denk ik in eerste
instantie aan materie en in pattern zit
in elk geval iets van structuur en dan
kom je weer bij diezelfde materie
uit... En dus dacht ik: zijn matter en
pattern niet eigenlijk hetzelfde?]

Nou, dat is een mooi voorbeeld van
waar we het voor de pauze over hadden.
Als wij het hebben over matter, zijn er
natuurlijk klankassociaties die alle -
maal met elkaar te maken hebben:
matter, materie, maar het is ook moe -
der; ook het woord modder heeft ermee
te maken. En vooral als je het associ -
eert met modder denken wij aan, laten
we maar zeggen, klei. Klei is natuurlijk
vorm, materie. Denk ook even aan
klei tabletjes [ill. 12] met daarop wat wij

spijkerschrift noemen – dat trouwens
een enorme verwantschap heeft met
runen, maar goed, dat is een ander
onder werp. Dan moet je dus het pa -
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troon van zo’n teken hebben om het af
te drukken in de materie van de klei.
Wij denken heel sterk in vorm wat dat
betreft. Maar op het moment dat je dat
ge daan hebt kun je dat een beetje trans -
cenderen. Dan kun je van klei naar bij -
voorbeeld lucht gaan, de atmos feer, die
staat hier om ons heen.
Maar op een gegeven moment ga ik de
lucht gebruiken als een materie om het
patroon van de woorden en de klanken
die ik uitspreek in af te drukken – zon -
der lucht had ik nooit kunnen praten.
Ik had misschien wel mijn mond kun -
nen bewegen – dat eigenlijk ook niet,
maar bij wijze van spreken – maar er
was niets doorgekomen. Dus de lucht
is de materie die dient als voer tuig, als
vehikel voor de klanken die ik produ -
ceer. Als er niemand is die iets zegt,
gebeurt er niets in die lucht. Maar dan
gaan we nog een stapje ver der; we
hadden het zopas over de aura. Die
drukt zich ook af. In eerste instan tie
denken wij dat wij ophouden bij de
huid. Maar in wezen is de huid een
soort verschilsverhandeling, want er is
druk van binnenuit en er is atmosfe ri -
sche druk. Je weet het, als je hoog in de
bergen bent waar je een andere lucht -
druk hebt, dan kan het zelfs zijn dat je
van vorm verandert; dat je broek wat
strakker gaat zitten omdat je iets meer
uitzet, dat kan. Zo hebben we diverse
lagen die allemaal een verschil zijn.
Dus lucht is op zich een abstract begrip
maar dat kun je ook weer in steeds
fijnere aspecten verdelen; denk aan de
pra na uit de yoga. Dat houdt in dat elk
aspect van de lucht, tot in het meest
fijne etherische, een materie is die kan
dienen als een vehikel, als een voer -
tuig, om daar met een bepaald patroon
iets als verschil zichtbaar te maken.

Dus ook het meest fijne, bijna naar een
vacuüm toe, is matter; het is een moe -
deraspect dat het patroon ontvangt,
fijnstoffelijk allebei, en daardoor een
zingeving krijgt.

Vraag: Dus matter is het voertuig van
pattern?
Ja, maar een voertuig is alleen maar een
voertuig als het een voertuig is van iets.
Tot in de meest abstracte energie tril -
lingen is er altijd sprake van matter en
een pattern. Iemand vroeg zopas: is er
in die astrale gebieden ook zo’n scherpe
tegenstelling? Ja, er moet altijd een te -
gen stelling zijn om de uniciteit van de
verschilsverhandeling tevoorschijn te
brengen. Dat kùn je neerzetten in de
begrippen matter en pattern. Door de
klank van die twee termen voel je wel
aan dat het met elkaar te maken heeft –
als je zegt ‘materie’ en ‘patroon’, dan
heb je zo’n derivaat van een derivaat
van de oorspronkelijke klank dat ik het
liever in het Engels blijf zeggen. Maar
er zijn altijd die twee aspecten nodig
om een uniek zich verhandelend ver -
schil tevoorschijn te brengen. In de stof
doen wij dat door middel van ons dna-
patroon, onze genetische duim afdruk,
zoals het wel eens genoemd wordt. In
mijn boekje Wat is yoga heb ik het
ergens over stoffelijk kundalini en
geestelijk dna, een gegeven dat overi -
gens aan Saswitha ontleend is, waarbij
het kundalini het pattern is en het dna
matter, en de verschilsverhandeling
van die twee bepaalt de uniciteit van
on ze dna-code. Dat is de reden waarom
ik die termen van Saswitha daaraan
vastgeknoopt heb, want als we het over
dna hebben, hebben we het vaak alleen
maar over het matter-aspect, het stof fe -
lijk aspect, het genetische laddertje in
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elke celkern. Maar als je dan aan de ge -
neticus vraagt: wat bepaalt nou de uni -
citeit van dat dna?, weet hij het niet.
Genetici gaan over het algemeen niet
uit van een ervaring die we zouden
kunnen benoemen als v.g.d. – voorge -
boortelijk denken. Ik kreeg ooit van
iemand een kopietje van een artikel uit
het tijdschrift Intermediair en dat heb
ik toen gebruikt om te proberen iets
duidelijk te maken. Dat artikeltje ging
over de vraag: vormen de hersenen nou
gedachten of vormen de gedachten de
hersenen? Nou was het helemaal geen
esoterisch stukje maar ik vond het wel
een mooi aanknopingspunt. Want toen
heb ik die gedachten vóór de vorming
van het embryo in het moederlichaam
geplaatst, en proberen aan te geven dat
gedachten, voorgeboortelijk denken,
als het ware de structuur program me -
ren, niet alleen van het brein, maar van
de gehele mens in de eerste aanknoping
in de stof en dat is de ontwikkeling van
het allereerste unieke celletje dat zich
deelt en deelt en deelt en deelt.
Als je dat op de occulte anatomie van
de mens zet, zou je kunnen zeggen dat
de bovenste drie chakra’s bepalend zijn
voor het kundalini, oftewel het gees te -
lijk dna, en de onderste drie voor het
dna, oftewel het stoffelijk kundalini –
dat zit ook in het kopietje van die
blaadjes die ik jullie gegeven heb om te
ontcijferen [ill. 13]. Vanuit het centrale
punt, dat daar het centraal station ge -
noemd wordt, wordt de hele zaak ge re -
geld – om het in een beeld uit te druk -
ken.

De wetten van de scheppende evolutie
Ik weet niet of ik dit boek12) wel eens
heb laten zien. Het is een boek dat ik in
Utrecht gevonden heb toen ik daar eens

was om een lezing te geven. Ik denk dat
het zo’n twintig jaar geleden is, dat ik
het in de Spaanse versie ooit eens zag
op Ibiza en toen hoorde ik van iemand
die het me liet zien dat de schrijver een
workshop zou doen in België en dat het
boek daar ook uitgegeven zou worden.
Ik was het verder helemaal vergeten
want dat boek was niet te krijgen. En in
Utrecht vond ik het.
Heel interessant, het gaat over de wet -
ten van de scheppende evolutie en het
is geschreven door een man die vanuit
zijn helderziende waarneming de hele
evolutie in verband met energiepatro -
nen schetst.

[Vervolgens laat Hans enkele afbeel -
din gen uit het boek zien [zie ill. 14 t/m
28].
Kijk, dit zijn de chakra’s van een peli -
kaan [ill. 14], heel mooie chakra’s, al -
leen zie je dat ze buiten zijn lijf zitten,
ze zitten in zijn energieveld, zie je? Dat
is heel interessant, hoor… Gek hè,
maar zo’n boek ligt nog te rijpen voor -
dat ik er induik; een boek moet rijpen.
Tot het moment komt dat ik denk: nou
pak ik het.
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Kijk, hier heb je een plaatje van een
paard [ill. 15]; daar is die scheppende
energie gedeeltelijk ìn dat paardenlijf
getrokken.

Het is een verbijsterend boek hoor, ik
zal je er nog een paar laten zien. Kijk,
bij de koe [ill. 16] zie je een be paald
patroon in de chakra’s en die zijn niet
geïntegreerd in, laten we zeggen, het
ademlichaam dat congruent is aan het
stoffelijk lichaam van de koe; ik ga dat
nu niet helemaal uitleggen, mis schien
een andere keer…
Daar, een miereneter [ill. 17]; die heeft
die chakra’s op een wel heel rare plek
zitten, nou, een hert, een papegaai [ill.
18, 19]. Hier vind je een prachtig aan -
knopingspunt om iets te begrijpen van
de groepsziel die papegaaien met elkaar
zijn; het is dus één wezen.

Opmerking: Dat zie je ook bij zo’n
grote zwerm vogels.
Ja, precies. Vorig jaar, geloof ik, zo te -
gen de herfst, liepen we in Amsterdam
en zagen we een waanzinnige vlucht
vo gels. En dan zie je die patronen en het
wonderlijke is, het is zo’n dichte massa
en toch is er geen een die tegen een
ander aan klapt. Ik zag het vanmiddag
toe vallig nog in zo’n documentaire;
daar zag je een vlucht ooievaars in
Afrika opstijgen. Het is zo fascinerend,
een waanzinnige hoeveelheid en ze
stij gen ook allemaal tegelijkertijd in
zo’n energieveld op, verbijsterend!
Nog een paar kleine dingetjes, dan kan
ik daarop aanpikken. Kijk, hier heb je
bijvoorbeeld de chakra’s van een mier
[ill. 20], als product van de scheppende
fijnstoffelijke energie van het univer -
sum. Die heeft hele kleine mieren cha -
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kraatjes. En zo bouwt dit boek dat op,
hoe die energieën zich uiteindelijk
ken baar maken als mens. Hier heb je
een vis [ill. 21]. Onder water gebeurt in
zo’n school vissen hetzelfde als in een
vlucht vogels. Ik heb ergens een boekje
van een man die dat op een schitteren -
de manier beschrijft, heb ik ooit eens
voor twee gulden bij De Slegte gekocht.
Een hele stapel; had hij in eigen beheer
uitgegeven maar geen hond kocht het.
Op een verdomd inte ressante manier
beschrijft hij dat aan de hand van dna.
Nou nog eentje, de chakra’s van de
olifant [ill. 22]. Zie je, daar is een veel
stoffelijker connectie in die rug; en dat
houdt in dat daar een mogelijkheid tot
individualisering aanwezig is.

Vraag: In de astrologie wordt toch 
ook vaak een associatie gemaakt

tussen sterrenbeelden en delen van
het menselijk lichaam?
Jazeker; dat was ook de werking van de
oorspronkelijke astrologie, waar men
er nog van uitgaat dat Vissen hoort bij
de voeten, enzovoort, je kent dat sche -
ma wel. Dat is destijds vanuit een hele
andere optie gemaakt dan men tegen -
woordig hanteert, want er is een analo -
gie tussen sterrenbeelden en energieën
daarvan. Het is niet zo, wat de popu -
laire astrologie aangeeft, dat de sterren
ons beïnvloeden, het is eerder omge -
keerd – maar de werkelijke werking is
het verschil.
En dan kom ik bij het centrale punt, de
indaling van de energie in een foetus:
wat ik zopas het centraal station noem -
de; daar komt de informatie binnen [ill.
23, 24]. En dit is 30 dagen in het moe -
derlichaam, dit is 45 dagen [ill. 25] en
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dit is 55 en dit 63 dagen [ill. 26]. En dan
krijg je vanuit dat gegeven langzamer -
hand de ontwikkeling van het hele sy -
steem, de chakraatjes; drie maanden,
vier maanden [ill. 27]. Het leuke is dat
de indalende energieën in het moeder -
lichaam [ill. 28] in drie hoofdenergieën
zijn onder te verdelen: endoderm, ecto -
derm en mesoderm; ook daar de drie-
eenheid.
Wat ik daarmee wil zeggen is het
volgende. [Maakt tekening op de flap-
over; zie ill. 29] Ik zal proberen dat een
beetje aan te geven, zo’n wezentje met
van die oogjes, armpjes, beentjes, zo.
Dus daar bij de fontanel komt de ener -
gie binnen die als het ware hier vanuit
de onderste chakra een impuls geeft en
van daaruit ter hoogte van de hartcha -
kra komt ook een impuls; dus dat is een
drie-eenheid. De bovenste chakra, on -
der ste chakra, en dit is het unieke ver -
schil dat we vormgeven en van daaruit
bouwt de wervelkolom zich op, en de
informatie komt van daaruit en dan
gaat dat door elkaar lopen.
Zie je, dat probeerde ik aan te geven
met dat boek. Dus wat er eigenlijk
plaats vindt is dat de pattern gebruik
maakt van matter in z’n verschils ver -
handeling; dat is het hele idee wat ik
probeer aan te geven met die termen. 

Je herinnert je nog wel dat ik de hele
beweging geschetst heb van het geheu -
gen aller tijden, en dat zou je kunnen
vergelijken met nirvana, want het is
niets omdat het alles is – maar het ge -
heugen aller tijden wordt geur van vori -
ge daden. En dat wentelt zich langza -
mer hand in zo’n lichaampje dat zich
aan het ontwikkelen is. Wat bepaalt
nou de geur van vorige daden? Obgv’s;
onbewust bewust gemaakte verschil -

len. Omdat ze onbewust bewust ge -
maakt zijn, hebben we ze niet opgelost
en we dragen dus een enorme ballast
aan wat we noemen ‘ervaringen’ met
ons mee, maar het zijn in wezen
onbewust bewust gemaakte verschil -
len, oftewel, in de herinnering daaraan:
‘tijdlittekens’ (tl).

Opmerking: Ik neem aan dat inzicht
en ervaring nog wel kunnen
veranderen…
Ja, daar zijn we nu mee bezig.

Vraag: Hoe diep gaat dat dan?
Dat gaat met hele kleine verschilletjes
die je oplost en waar je dus nooit meer
last van hebt. En die verschilletjes die
je oplost zijn inzicht, inspiratie. 
En nu durf ik het wel te zeggen:
intuïtie. Nu heb ik het begrip een
beetje omschreven. En inspiratie en
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intuïtie hebben met elkaar te maken.
Inspiratie is de energie, en de intuïtie is
het begrip, dat gelijktijdig tevoorschijn
komt: ergetic knowledge.

Ergetic knowledge

Inspiratie = energie            Intuïtie = begrip

Maak je geen zorgen als het niet op z’n
plaats valt, want we hebben de tijd.
Die hele verzameling obgv’s wordt
voor geboortelijk denken; langzamer -
hand is die zak droesem van ervaring zo
zwaar geworden, dat de drang ontstaat
om weer eens te gaan kijken of ik niet
twee mensen bij elkaar kan drijven die
gaan paren en mij een mooie matter
schenken om mijn patroon weer eens
in af te drukken. En dan vindt uiteinde -
lijk de conceptie plaats en dan krijg je
de allereerste celdeling en worden van -
uit het vaderaspect en het moeder -
aspect dingen aangedragen; de vader
draagt de informatie aan die nodig is en
de moeder die draagt de bouwstenen
aan. En daarna ontwikkelt het voorge -
boor telijk denken zich tot de b.v.: het
beeldend vermogen. 
‘In-formatie’ is ook het in vorm komen
van die energie [ill. 30].
Het beeldend vermogen drukt zich uit
in twee begrippen die voor ieder mens
een heel belangrijke rol in z’n leven
spelen en die ook te maken hebben met
de roze basketbal waar ik het zopas
over had, namelijk de inbeelding en de
verbeelding, woorden die we gewoon
da gelijks gebruiken. Een heleboel men -

sen hebben door de opvoeding, door het
gebrek aan inspiratie, een beeld om -
trent zichzelf erin gezet waar ze te pas
en te onpas een beroep op doen. Dan
zeggen we ook: wat heeft hij een inbeel -
ding, je beeldt je dat in. Het spiegel -
beeld daarvan is de ver-beelding. Moet
je maar eens kijken in openbare gele -
gen heden, op terrassen. Ontzettend in -
te ressant om dagelijks op een terras een
uurtje te gaan zitten studeren. Niet zit -
ten sudderen in de zon, maar gewoon
met dit in gedachten kijken: wat over -
heerst bij die persoon: inbeelding of
ver beelding? Maar het is nooit in even -
wicht.
En op een gegeven moment, vanuit je
inspiratie, kan het je geen ene moer
meer schelen hoe dat zit bij jezelf en
pas dan word je congruent met jouw
uit beelding. En uitbeelding is: het in de
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stof vervolmaakte, in eenheid gebrach -
te beeldend vermogen. Dan kom je tot
de juiste uitbeelding, dan ben je dus je -
zelf als verschil, en niet meer geï den -
tificeerd met de twijfel van: hoe kom ik
over? Maar dat gebeurt meestal pas op
rijpere leeftijd, want in die Sturm und
Drang-jaren waarin de in spi ratie toe -
slaat – en dat is het grote probleem –
ben je niet in de juiste uit beelding, dus
maak je heel gemakkelijk van inspi ra -
tie òf inbeelding òf verbeel ding. Maar
daar om het is wel belangrijk om de in -
spiratie levend te houden zo dat die in
de juiste uitbeelding – ja, hoe zal ik het
zeggen? – ‘boeddhaschap’ uit beeldt of
laten we het gewoon maar even simpel
houden: ‘charisma’.

Kunst
Vraag: En hoe zit dat dan met ‘echte’
kunstenaars?
Die zijn in hun werk volledig congru -
ent met zichzelf. Daar zit dan ook het
technische vermogen. Daarom moet je
dat tegenwoordig eigenlijk ook niet
meer op een academie leren, maar bij
een meester. En dat gebeurde vroeger,
dan was het het gilde van de schilders,
dat was gewoon een vak, omdat het een
roeping was.
Want wat zie je tegenwoordig op een
academie? Een aantal kunstenaars die
kunstenaar zijn, maar ook een heleboel
types die zo’n beetje moderne pedago -
gische snufjes willen toepassen: het af -
keuren van zo’n leerling die figuratief
wil werken want dat is niet creatief.
Dat begint al op school met die quasi-
tekenleraren. Een kind mediteert als
het ezeltjes uitprikt. Het was voor mij
het moment dat ik ook gekalmeerd
was, toen mijn moeder me naar school
had gebracht. Ik herinner het me nog

heel goed, ik was nog heel jong. Ik had
uit de agitatie van: jeetje, mijn moeder
gaat weg, wel geprikt maar de gaatjes te
ver van elkaar gemaakt, dus het ezeltje
ging er niet uit. Daarna ging ik al die
ruimtes tussen de gaatjes weer opvul -
len met nieuwe gaatjes en kwam ik op -
eens in een meditatieve toestand die
des kleuters is… En matje-vlechten! Ik
heb het toch vaak verteld, dat ik wel
eens op school kwam en tegen de
kinderen zei: ’Ga maar wat leuks doen’,
dan renden ze altijd naar me toe en
wilden ze een rekenblaadje met van die
ruitjes, en kleurpotloodjes of later van
die viltstiften en begonnen ze aan de
buitenkant hokjes in te kleuren; lang -
zamerhand werkten ze naar het mid -
den en ontstonden er prachtige manda -
la’s. En als het laatste vakje was gevuld,
kwamen ze het laten zien en dan
stonden die ogen hier van de high-heid!
Maar mijn collega’s vonden dat ‘niet
creatief’, want die kinderen moesten
met hun kont verven, en met handen
en voeten, dàt is creatief…
Dat zijn allemaal van die roze basket -
ballen die een beeld bepaald hebben
van: ik ben niet creatief, ik kan niet
tekenen. Ik kon óók niet tekenen, maar
ik heb een tijd mijn poen verdiend met
portrettekenen. Als je naar boven
loopt, zie je er nog één hangen uit die
tijd, zo’n zwarte kop; ik was toen zo’n
jaar of zestien. Ja, je gaat zitten en je
dóet het gewoon.
Het woord creatief is wat moeilijk.
Want we hebben drie begrippen: ma -
ken, scheppen en creëren. Maken is ge -
woon eenzijdig: misschien heb je een
buurman die zijn eigen meubels maakt
– heel vervelende types, gaan tot diep
in de nacht door. En dan hebben we het
scheppen: scheppen heeft iets van: ik
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maak iets omdat het waardevol is voor
mij en misschien ook voor anderen;
maar het is toch wel vanuit jóu. En
creëren is vanuit het verschil: hier èn
daar, als een soort alchemistisch gelijk -
waardig proces, veranderingen teweeg
brengen. Een groot kunstenaar creëert. 
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