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Phoenix Opleidingen biedt een breed sea la aan opleidingen die je professionele ontwikkeling ondersteunen
en inzicht geven in persoonlijke levenssituaties. In ons werk maken wij gebruik van de principes uit de
Transactionele Analyse, Neuro-Iinqurstisch Programmeren en Systemisch Werken. Deze drie stromingen
benaderen elk op hun eigen specifieke wijze de persoonlijkheid van mensen en zijn ingebed in door Phoenix
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Kwantumtransactionele analyse en spiritualiteit:
De weg naar het creeren van vrijheid (autonomie) in het kwantumveld van
nulpuntenergie door middel van scripttransformatie
Anne Wuyts

lnleiding

Het volgende hoofdstuk gaat over mijn visie op
spiritualiteit. Dan volgt een uitgebreide uiteenzet-

Naar aanleiding van de lezingen over kwantum-

ting over scripttransformatie aan de hand van de

transactionele analyse die ik voor VITA (Vlaarns

stages of power van Pamela Levin en de verschil-

instituut voor transactionele analyse) en voor het

lende profielen uit de proccscommunicatie van

NVTA (Nederlandse vereniging voor TA) mocht

Taihbi Kahler. Het laatste hoofdstuk vertelt over

geven, vroeg men me orn een artikel te maken

een antroposofische (spirituele) visie op de wer-

over kwantum TA voor Strook. Deze uitdaging

king van het veld.

heb ik met plezier aangenomen.
De powerpointpresentatie van de lezing kan je
bekijken op de website van VITA:

Wat is wetenschappelijk onderzoek?

www.vita-vitaal.be. Onder het hoofdje VITAAL.
Meer informatie over mezelfkan je vinden op

Situering:

rnijn website: www.annnvuyts.be.

lk ben een product van de VUB, vrije (vrijzin-

W;lt volgt is het resultant van meer dan 30 jaar

nige) universiteit Brussel. In mijn opleiding was

transformerend kwalitatief wetenschappelijk (zelf)

er veel te doen rond vrijdenkerij en wetenschap-

onderzoek.

pelijk denken. Nochtans vond ik dat de meeste
professoren zich eerder dogmatisch antiklerikaal

In de volgende hoofdstukken vindje een uiteen-

opstelden.Vrijzinnig werd een synoniem voor

zetting over het verschil tussen kwantitatief en

atheist.

lk ervoer dat als een nieuw dogma.

kwalitatief wetenschappelijk onderzoek, alsook
de reden waarom het laatste (ook fenomenolo-

Later als therapeut kon ik zien dat de zogenaamde

gisch onderzoek genoemd) mijn voorkeur heeft.

vrijzinnigen zich in een collectieve separatie-

Omdat je fenomenologisch onderzoek doet met

toestand bevonden. Ze zetten zich af tegen de

je vegetatief sys teem (Kind) als instrument (zesde

kerk en het katholicisme. Dit had niets met

zintuig), zal ik het eveneens hebben over de

vrijdenkerij te maken maar met ontwikkelings-

ortho- en de parasympaticus.

psychologie. Ze kwamen los van de symbiotische

De meeste mensen liepen schade op aan de para-

afhankelijkheid van de kerk en de pastoor.

sympaticus door trauma. Dus zal ik ingaan op de

Ze waren niet katholiek en char hield het op.

symptomen van trauma.Verder zal ik de werking

Integratie, individuatie en socialisatie waren bij-

van de ortho- (vechten of vluchten) en de para-

lange na nog niet voltooid. En dat is nog steeds

sympaticus (trauma cg verkramping) in verband

het geval in de zgn. vrijzinnige gemeenschap.

brengen met de drarnadriehoek.

Het script van deze collectiviteit is mijns inziens

Ik wil her ook hebben over het verschil tussen

nog niet volwassen,

transformeren en onderdrukken, bronnen en

Off the record, Pamela Levin Landsheer spree kt

energiepikking in therapeutische sessies.

ook van symbiose, separatie, integratie, indivi-

Uiteindelijk zal ik uitleggen hoe je via scripttrans-

duatie en socialisatie, haar tennen zijn: zijn, doen,

forrnatie in volle vrijheid je eigen werkelijkheid

denken, identiteit, sociale identiteit. Als je je script

kunt gaan manifesteren in het kwantumveld van

transformeert, doorloop je al deze stadia naar

nulpuntenergie.

rnaturiteit.
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grofstofielijke wereld. Horen, zien, voelen, ruiken

gangbare paradigma of wereldbeeld.

werkelijkheid zien we echt? Hoeveel dimensies

soms gepaard met erg hevige romvprocessen.

en proeven, fimctioneren slechts in het lage tril-

Tegen het nieuwe paradigma, nl de aarde is rond

zijn er? Hoe gaan we om met onze filters, cq onze

Maar daarover later meer,

lingsgetal van de derde dimensie,

en draait rond de zon, (heliocentrisch wereldbeeld

scrip ten?

Wetenschappers plegen te zeggen: 'Er is geen

van Copernicus) was tocn zoveel weerstand, dat

Separatie is de eerste stap uit de symbiose en gaat

leven op mars.' Dit is onzin.Je kunt volgens mij

de Romeinse inquisitie de werenschapper die daar

spiritualiteit, homeopathie en andere alternatieve

alleen zeggen, 'In de zintuiglijke wereld cq derde

mee aankwam (Galileo Galilci) op de brandstapel

geneeswijzen zoals (reiki)healing, kreeg ik vaak re

dimensie is er geen leven op Mars.'

wilde zetten. Hij moest dit wereldbeeld afzweren.

Er zijn mensen die beweren dat ze met hun gid-

Vandaag zijn we opnieuw in de overgang naar een

Later, toen ik me bezig hield met psychologie,

horen:

Daar geloofik allemaal niet in hoot; ik ben een
nuchter denker, een wetenschapper, ik sta met
mijn twee voe ten op de grand.'

sen en engelen kunnen praten. Ik lach daar niet

nieuw paradigma: het kwantumparadigma.

mee, Ik kan alleen vaststellen dat ik in die dimen-

En weerom is er vanuit de 'wetenschap' wat ik

sie (nog) geen antenne (zesde zintuig) heb. Dus

een nieuw geloof noem, erg veel weerstand.

Einstein was bier eveneens mee bezig toen hij zei:

lndien er zich een probleem cq conlict cq ziekte
voordoet in een systeem, cq script, cq teterentiekader, don dienen we te kijken naar dot probleern
vanuit een ander script, willen we een oplossing
vinden.

allcs wat een trillingsgetal hccft war hoger oflagcr
is dan die van de derde dimensie filteren wij weg

Op het eerste zicht zou je kunnen zeggen dat

Voor mij is TA een prachtig kader om mec naar

Nochtans had ik de indruk dat ik aan vrij ender-

met onze zintuigen.

onze zintuigen onze Volwassene voeden met in-

problemen/ ziektes/ conflicten te kijken. Als ik

zoek deed, dat ik studeerde, dat ik afioctste,

Hoog gevoelige mensen, mensen met een zgn.

forrnatie: nl dat wat we waarnemen.

de TA-filter aanbied aan mijn klanten, komen de

Ik vond mezelf een wetenschappelijk denker. Ik

zesde zintuig hebben een bredere waarneming.

Deze waarneming werd al serieus gefilterd, door

oplossingen vaak vanzelf.

vond mezelf een vrijdenker.

Eigenlijk beschikt iedereen over deze heldervoe-

onze zintuigen, zeals we tot nu toe aantoonden,

Natuurlijk zijn er ook andere filters die even goed

Wat is dan wetenschappelijk onderzoek?

lendheid, maar door beschadigingen en trauma's

Maar daar zit nog een filter tussen. Mensen horen

kunnen werken, bijv. NLP of psychoanalyse, of

Wat is dan vrijdenkerij?

in de jeugd verliest men deze eigenschappen,

blijkbaar alleen maar wat ze willen horen en zien

analytische psychologie, of gestalt .... of antropo-

Om daar een klare kijk op te krijgen dienen we te

of men onderdrukt ze.

blijkbaar alleen maar wat ze willen zien.

sofie, of homeopathic. Het zijn alleen maar filters,

gaan kijken naar hoe we de werkelijkheid filteren.

De zintuiglijke wereld, zeals wij (en onze 'weten-

De filter die bier speelt is wat we in TA-termen

geloofaovertuigingen, politieke overtuigingcn,

schappers' vanuir de oude paradigmas) die waar-

het 'script' noemen. Uw script bestaat uit je over-

economische overtuigingen, wetenschappelijke

nemen, wordt door de Hindoes MAYA genoemd.

levingsbeslissingen. Het gaat dus over je diepste

overtuigingen .... Het zijn alleen maar filters.

ontwikkelde ik als volgt verder op het model van

Maya is wat niet echt is, Maya is een illusie, nl. dat

(onbewuste) overtuigingen over jezelf en de

Schultz van Thun.

wat wij eruit filteren met onze zintuigen.

wereld. Wat overblijft na het filtercn door de de

Onze zintuigen zijn onze eerste filter. We

Ooit zeiden wetenschappers dat de wereld plat is

scriptfilter, heet de perceptie. Dus, we hebben

hebben slechts vijf antennes in deze zintuiglijke

en de zon rond de aarde draait, Dat was toen het

Doordat ik vaak communicatietrainingen gee(

Kanaal

Ontvanqer:
decodeert

Een vrijdenker is er zich volgens mij van bewust dat hij de werkelijkheid filtert.Vrijdenkers

binnen MAYA nog cen eigen PERCEPTIE.

kijken kritisch naar hun eigen filters.Vrijdenkers

Als twee mensen een andere perceptie hebben

onderzoeken hun filters en de filters van anderen.

spreken we van ruis in de communicatie. Als er

Vrijdenkers hebben interesse in al die filters en

ruis is spreken we van een conflict. Nemen we

stellen zich verdraagzaam op. Vrijdenkers toetsen

bijvoorbeeld een bijeenkomst waarbij een allopa-

andere filters af, onderzoeken ze en passen hun

thisch geschoolde arts in discussie gaat met een

eigen filters voortdurend aan.

hornepaat. Hier is er vaak weinig sprake van cornmunicatie, echter wel van veel ruis.

Een gelover daarentegen blijft vast steken in een

Ofbeter, er is alleen maar ruis, want beide

referentiekader en weigert om andere referentie-

wetenschappers spreken niet alleen vanuit een an-

kaders te onderzoeken. Gelovers kunnen zich erg

der script, maar ook vanuit een arider paradigma.

fimdarnentalistisch opstellen. Vaak dringen ze hun

Het oude paradigms kan geen vcrklaringen geven

referentiekaders op aan anderen. Bijv, in Belgie

voor de geneeskrachtige werking van de homeo-

moeten alle kinderen verplicht worden ingeent

pathic.

tcgen polio. In Belgie worden homeopathische

Tegenwoordig kan men vanuit het kwautum-

middelen nog niet erg lang terugbetaald door de

paradigrna wel verklaren hoe homeopathic werkt.

ziekenfondsen, hetzelfde geldt voor osteopathische

Het heeft nl. te maken met bet geheugen ofhet

bchandelingen. Er wordt nu nog steeds, net als

bewustzijn van water (zoals bewezen door het

vroeger door de inquisitie, erg veel macht uitge-

onderzoek van de Japanse wetenschapper

oefend vanuit het oude denken, vanuit het

Masaru Emoto).

wereldbeeld,
Je kunt ook dogmatisch omgaan met TA

Ruis op het kanaal > < Referentiekader
Figuur 1 Filters
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Hoe kunncn we nu wetenschap en vrijdenkerij

homeopathic of met antroposofie

beoefenen, in de wetenschap dat we de werkelijk-

den ook deze referentiekaders een

heid twee keer filteren? Hoeveel procent van de

En dat gebeurt.

Dan

Kwantitatief of kwalitatief onderzoek

heel eigen wereldbeeld heefi ontwikkeld en die
hun methoden en hun wereldbeeld deelt met de

In het oude Newtoniaanse, Darwinistische, Carte-

mensen, zodat de mensen kunnen genezen,

siaanse paradigma doet men veelal aan kwantita-

evolueren, groeien.

tief onderzoek. Dit is onderzoek waarbij gezocht

Rozenkruisers worden vaak niet ernstig genomen

wordt naar algemene wetmatigheden op basis van

en worden vaak uitgelachen.

een theorie of theoretisch uitgangspunt.

Kijken we maar naar Samuel Hahnemann, de

Men werkt bijv. met grote, representatieve groe-

uitvinder van de homeopathie. Hij testte zijn

Heel zijn leven wilde hij zichzelf en zijn theorieen 'wetenschappelijk' bewijzen.
Hij gaf zichzelf uiteindelijk bloot in zijn autobiografisch werk 'Herinneringen, dromen, gedachteri', een boek dat hij pas na zijn dood heefi
durven uitgeven.
Op enkele kilometers van Jung vandaan woonde
Rudolf Steiner. Hij heeft tijdens zijn leven bet

pen en controlegroepen die een placebo krijgen

homeopathische middelen voornamelijk uit op

toegediend. Men probeert laboratoriumtoestanden

zichzelf - dus niet op onschuldige dieren of zieke

te creeren en de onderzoeker mag geen invloed

mensen, die niet weten of ze een middel of een

Uit 'Samuel Hahnernann, idee en werkelijkheid

erg met Goethe verbonden. Hij werkte oa aan het
Goethe-instituut.

hebben op het experiment. De experimenten die-

placebo krijgen toegediend - d.w.z. hij nam zelf

van de homeopathic,' Door Herbert Fritsche,

Rudolf Steiner deed aan geesteswetenschappelijk
onderzoek en putte rechtstreeks uit de akashakro-

fenomenologisch onderzoek verder gezet. Hij was

nen te worden herhaald op dezelfde steriele ma-

zijn middelen in en onderzocht de symptomen

vertaald door Elke Bussler en uitgegeven door de

nier en dienen dezelfde resultaten op te leveren.

die hij kreeg. Zo leerde hij het middel kennen.

Woudezel.

De bedoeling is om de stellingen te verifieren of

Dit beet een geneesmiddelenproef.

te falsifieren (Karl Popper). Er wordt onderzocht,

Niet alleen heefr hij de meeste middelen op zich-

gemeten, bewezen

zelf uitgetest, hij gaf ook het me est omvangrijke

17 49 tot 1832, was eveneens een beoefenaar van

van apparatuur die de waarneming verfijnen

beeld van elke geneesmiddelenproef.

het fenomenologisch onderzoek.

brand. Later trok hij het Goetheanum op in beton.

(horoscopen, microscopen .... ).

Bijvoorbeeld van het middel Pulsatilla vond

Hij ontwikkelde de fenomenologie aan de hand

Rudolf Seiner is eveneens de grondlegger van de

We kunnen dit ook 'objectief' onderzoek noemen.

hij 1046 symptomen, anderen ontdekten er

van waarnemingen in de natuur, nl via planten-

biodynamische landbouw en de antroposofische

Alleen ..... wat is objectief wanneer her waargeno-

slechts I 17.

studies. Fenomenologie noemde hij de methode

pedagogie, zoals die nog steeds in de Steiner-

mene twee keer wordt gefilterd? Een keer door de

Herbert Fritsche schreef een boek over

om zich te richten op de waarneming van

scholen wordr toegepast.

objecten, waarbij men zich zo oefent en schoolt

De Rozenkruisers hebben via hun fenome-

Er wordt gebruik gemaakt

nieken, wat hetzelfde is als het collectieve (onder)
bewuste van Jung.

Johann Woltgang von Goethe, die leefde van

In Dornach bouwde Steiner een prachtig gebouw:
het Goetheanum, wat door de nazi's werd afge-

beperkingen van je zintuigen en een keer door de

Hahnemaun. Hierin lezen we hoe moeilijk hij het

beperkingen van je overtuigingen.

als wetenschapper heeft gehad. Tot op de dag van

dat de essentie van die objecten kan worden be-

nologisch onderzoek concepten ontdekt, die

En wat is bovendien de rol van de onderzoeker?

vandaag wordt homeopathie in de academische

leefd en tot inzicht wordt, Hierbij vertrouw je op

kwantmnfycici later via kwantitatief onderzcek

Hoe bei'nvloedt de kwaliteit van de aanwezigheid

wereld niet ernstig genomen. Ik citeer een stukje

van de onderzoeker het onderzoek? Wat is dan

uit het werk van Fritsche. Het gaat over fenome-

je waarneming. Bij wat je waarneemt heb je niet
meteen verklaringen als 'logisch, want ... ' of oor-

bevestigden. Kwantitatief onderzoek blijkt steeds
achterop te hinkelen.

uiteindelijk de waarde van dit zogenaamde

nologie. De vetjes zijn van mij.

delen als 'vervelend, omdat. .. ' en 'oh, dan doe ik'.

kwantitatieve, objectieve onderzoek?
Fenomenologisch onderzoek:
Fenomenologisch onderzoek of kwalitatief
onderzoek is van een totaal andere orde. Wat ik
hier neerschrijf is voor mij 'waar' omdat ik het

'Natuur a/s openboring, dot is Hohnemann's heilig,
openbaar geheim. Alles wot in de schepping is
gegeven, maakt zich aan de mens kenbaar door
wot het tot uitdrukking brenqt.
Paracelsus en Bohrne vvisten dot, de Verlichting

heb doorlcefd en omdat bet voor mi] klopt.
In fenomenologisch onderzoek word je je eigen
maatstaf Je stelt je onafhankelijk op en je ver-

Hahnen,ahn ontdekte hetopnleuw, nu echter
systentattscb, gescherpt door ttetvetstand en

trouwt op je eigen denken en op je eigen voelen.
Je hoeft niets te bewijzen aan de anderen.
Anderen mogen het voor zichzelf onderzoeken,
ondervinden, beleven, toetsen, aannemen of verwerpen.
Het is niet mijn bedoeling om je te overtuigen,
ik wens alleen maar te delen. Door je referentiekaders en je filters met elkaar te delen en aan
elkaar af te toetsen kan je evolueren, groeien.
Fenomenologisch onderzoek is ecn methode die
mijn inziens in de wereld is gezet door de
Rozenkruisers. Dit is een groep zielen die een

(~1)

Paracelsus, Behme, en Nova/is schijnen tevergeefs
ge/eefd te hebben. De bewustzijnsgeschiedenis
van de mensheid gaat verder, ook verder van de
oerbron van het onderzoekend schouwen - maar
een mens heeft niet vergeefs geleefd, een heeft zijn
positie gehouden in a/le stormen van de drang tot
analytische wetenschap, een is van zijn eenvoud
en zijn inzicht dezelfde gebleven tot de dag van
vandaag: Hahnemann:

',IH(ll)l(f'!Mi\i\111:0011

uitsprddkafkoh,stig is dQtaFhetuiterlijki slechts een
in eerrgeheimzinnige staatverheven innerlijk is.
Nlddr cle romantiek waarNovalis ooh toebehoort,
ttouduttee: van het qenetm danvan de onts/uierihg, zodat ze ten s/otte voor de wetenschap
onvruchtboar wordt.
Daardoor komt ook Goethes wetenschap omtrent
de natuur ols openbaring in een kwade reuk te
staan; analytische, rationalistische en mechanische onderzoeksdiscipline zegeviert, het mozaiekprincipe triornfeert.

Oordelen komen voort uit her denken en belem-

In mijn opleiding 'traumahealing' bij Johannes

meren dat je via de waarneming tot kennen komt.

Schmidt, oprichter van de aptitude academy

Goethe gebruikte voor die houding terrnen als

hadden we het ook over fenomenologisch onder-

'terughouding' en 'verwondering'.

zoek. Schmidt spree kt over innerlijk navigeren.

W.1arnemen wordt meer dan een koel en feite-

Hij leert om met je in ten tie en je attentie in de

lijk registreren.Je bent persoonlijk betrokken.

ruimte achterje te blijven (backspace).Je gaat

Het gaat uitdrukkelijk niet om belevingen in de

nooit met je aandacht naar je klant en je hebt

zin van oordelen, We] om bet zodanig jezelf te

geen enkele intentie naar je klant. Ook niet de

oefenen en te scholen dat je zelf tot waarnemings-

intentie om hem te genezen. Je blijft volledig

instrument wordt.Je probeert tot de essentie door

gefocust op je eigen lichamelijke gewaarwor-

te dringen, door niet te snel tot een beoordeling

dingen (felt sense). Op die manier ga je je klant

over te gaan.

energetisch nooit op een agressieve manier be-

Dit is nog eens een appel om gericht te blijven

naderen (invasief) en je haalt je informatie uit je

op de waarneming, tot deze zoveel mogelijk een

eigen vegetatief systeem (Kind-egotoestand).

'fotografische' exactheid heef] bereikt. Als je het

Hier leer je vooral om je eigen autonoom

uithoudt om zo Jang mogelijk niet te oordelen,

zenuwstelsel (Kind) in rust (parasympaticus) te

kan wat Goethe noemt een 'aanschouwende

zetten en te kijken wat je systeem oppikt van het

denkkracht' ontstaan, die tot het begrip van de

systeem van de ander.Je leert ook onderscheiden

essentie van dat wat je onderzoekt leidt,

wat van jezelf is en wat van de arider is.

Karl Gustav Jung hoorde ook tot deze stroming.

In therapeutische termen zou je kunnen stellen

Hij was hooggevoelig en hoogbegaafd en door de

dat je voortdurend allert bent voor het parallelle

acadernici totaal niet begrepen.

proces en voor de tegenoverdracht.
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Ernoties zijn besmettelijk. Als je in de superrnarkr

(maar dat veronderstelt maturiteit) voldoende om

De opleiding 'Traumahealing' is een opleiding die

je grenzen te zetten - dan gaan de stresshormonen

bestaat uit 4 blokken van 4 dagen in het eerste

geen twee minuten of de hele rij wordt boos.

zich keren tegen het eigen lichaam,

jaar en twee blokken van 4 dagen in het tweede

Dat geldt ook voor verdriet of paniek ....

Het lichaam is constant in een staar van te hoge

jaar, en die zowel in Nederland als in Belgie wordt

aan de kassa een kwaaie klant treft, duurt het vaak

De parasvmpaticus zorgt voor rust, groei, herstel in het lichaarn.

Blijkbaar hebben vegetatieve systemen de neiging

alertheid, in staat van oorlog, en dit gaat ten koste

georganiseerd (www.aptitude-acaderny.coni).

om te gaan synchroniseren. Een rustige leraar

van and ere dagdagelijkse fimcties, die 'even' wor-

Johannes onderscheid vier soorten van trauma:

heeft vaak een rustige klas. Een zenuwachtige le-

d en uitgeschakeld. Dit kan leiden tot hartziektes,

raar heeft vaak een rumoerige klas. De vegetatieve

of maagkwalen of andere fysieke symptomen.

systernen van de leerlingen synchroniseren met

Ook het denken wordt uitgeschakeld,

Schoktrauma (hierover gaat Levine's boek

het vegetatief systeem van de leerkracht,

De orthosyrnpaticus, die we inzetten om onze

'De tijger ontwaakt')

Je klanten zullen ook met jou gaan synchrorii-

grenzen te beschermen, breng ik meer in verban-

Spiritueel of existentieel trauma (niet hier

sercn, daarorn is het voornaam om je eigen

de met waar de doelgerichte mannelijke kracht

op aarde willen incarneren)

sys teem in rust te zetten, zodat het systeem van je

voor staat,
Een cornbinatie van twee of tneerdere

klant ook rustig kan word en. Dat heet 'contain en'.
De indianen vroeger kenden dit. Bij een beval-

Figuur 2 Autonoorn zenuwstelsel: Parasyrnpathicus

trauma's

andere voor e en grotere productie van verterings-

Peter Levine beschrijft in zijn boek hoe hij schok-

sappen, een snellere darmbeweging, verwijding

trauma behandelt via lichaamsgerichte therapie.

de bevalling. Ze deden dit ook bij belangrijke

als we mediteren, als we containen.

van de bloedvaten naar het spijsverteringsstelsel

De agressie wordt aangewakkerd, zodat de ortho-

vergaderingen.

Dit is voor mij erg verbonden met wat men vrou-

en een snellere nierwerking,

sympaticus wordt gestimuleerd en de patient uit

Mijn leraar-coach.johannes Schmidt leerde me:

welijke kracht noemt.

Het verlaagt onder andere de hartslagfrequentie

het trauma of de verstarring geraakt.

rnatnriteit is non-reactiviteit. Met aandere woor-

Vrouwelijke energie is verzorgend, geduldig,

en ademfrequentie. Een andere functie van de

Persoonlijk vim! ik dit nogal een gedoe, met de

den een matuur persoon kijkt met zijn Volwassene

licfdevol, ondersteunend, containend. Vrouwelijke

parasympaticus is om ons lichaarn in trauma te

wetenschap dat een eenvoudig homeopathisch

(observerend ik) naar zijn Kind (ervarend ik) en

energie is verbonden met een zijnskwaliteit.

brengen wat helpt bij het sterven.

middel in de aangepaste potentie een patient

containt zijn emoties door zijn eigen vegetatief

Peter Levine geeft in zijn boek 'De tijger ont-

met een schoktrauma (operatic, ongeluk, val. ... )

systeem in rust te zetten (parasympaticus).

waakt' het voorbeeld van bet impalajong dat

simpel en snel geneest.

achtervolgd wordt door de tijger. Op het mo-

Vaak gaat bet over het middel Amica, maar het

ment dat de tijger springt om het jong te vangen

kan ook een ander middel zijn.

Parasympaticus en Orthosyrnpathicus

en te verscheuren, gaat het diertje in trauma, het

Bovendien is het zo dat een gezonde mens niet

verstijft:, het valt als dood neer (schijndood), de

veel last heeft van schoktrauma en dat makkelijk

Grofweg zou je kunnen zeggen dat de Volwassene

lichaamsfuncties worden uitgeschakeld en bet dier

omzet.

woont in de frontale kwab. Ergjonge hersenen,

sterft terwijl bet verscheurd en opgegeten wordt,

Helaas hebben de meeste mensen in onze cultuur

ook mcnsenhersenen genoemd.

zonder pijn.

ontwikkelingstraumas opgelopen.

In de frontale kwab gebeuren die processen die

Infonnatie over de parasympaticus en zijn

Het is de cornbinatie van ontwikkelingstrauma

wij 'denken' noemen: analyseren, deduceren,

functies kan je terugvinden het het boek

met schoktrauma die een mens in een bijna

linken leggen, gevolgtrekkingen maken, vooruit

'De parasympathicus' van Pieter Langedijk en

onoverkomelijke en steeds voortdurende bescha-

den ken, vrij denken, kritisch den ken .....
Figuur 3 Stress: Activatiesyrnpathicus

Echt proactief den ken. Geen mentale spam.
lntelligentie, geen verstand.

Agnes Enkhuizen.

digde sraat van zijn zet,

De bottom line is dat traumatische ervaringen

Ik zie deze cornbinatie vaak optreden. Heel wat

schade toebrengen aan de parasympathicus, die

mensen lijden aan ontwikkelingstrauma.

zorgt voor rust, berstel en groei, met heel wat

De Belgische cultuur is zeer kindonvriendelijk.

Het lichaam maakt stresshormonen aan

geestelijke en lichamelijke kwalen als gevolg.

Er wordt erg onzorgvuldig met baby's en kinderen

We spreken hier van 'stressziektes' .Voor mij was

omgegaan. Denk maar aan hospitaalgeboorten

nome zenuwstelsel aan, Dat is her zenuwstelsel

(adrenaline en cortisol) wat leidt tot de fight or
flightreactie.

dit boek een revelatie.

ender medicatie, creches, overvolle klassen in de

dat alles regelt wat 'automatisch' gebeurt: hartslag,

Het orthosympatiscb deel zorgt bij activiteit van

De orthosympaticus zorgt voor actie, alertheid.

Je Kind daarentegen huist volgens mij in je

In uiterste nood gaan we compleet uit balans,

limbische systeern, ook we! zoogdierhersenen
genoemd.Je limbische hersenen sturen je auto-

bloeddruk, ademhaling, spijsvertering ....

het lichaam onder andere voor een hogere hart-

Dit vegetatief systcem beeft twee polen:

slagfrequentie, verwijding van de bloedvaten in de

de orthosym.paticus

spieren en een bogere ademfrequentie, maar remt

de parasyrnpaticus

de spijsvertering.

kleuterschool, samengestelde gezinnen, co-ouderschap, enz .....

Trauma

Pamela Levin Landsheer beschrijfi in haar bock

Wat ik nu ga neerschrijven bestaat uit wat ik heb

wikkelen en waar en hoe de trauma's ontstaan.

'The stages of power' hoe kinderen zich ont-

Deze twee systemen houden elkaar in balans.

Als we te Jang

geleerd bij Johannes Schmidt, een rechtsrreekse

Ontwikkelingstrauma krijg je vooral in de eerste

Een gezonde mens kan soepel navigeren tussen

stresshormonen

leerling van Bert Hellinger, gecombineerd met

18 levensmaanden, die preverbaal zijn.

mijn eigen bevindingen.

Dus de fase van ZIJN en DOEN.

orthosympaticus en parasympaticus.

\mOl)I(

Het parasympathische zenuwstelsel zorgt onder

We induceren de parasympaticus als we kalm zijn,

ling zetten ze in de vier windstreken een oudere
persoon in meditatieve toestand, zij containden

Ontwikkelingstrauma
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Ontwikkelingstrauma geeft schade aan bet Jim-

Heier

bische systeem (alwaar het Kind woont, en het

lk ben

werken was een diepere laag in de dramadriehoek.

lk ben er a/teen maar
En zit daar

hersenen, wordt aangetast. Dan kunnen er twee

Naast Jou

En Jij kijkt noat mij

Ik vroeg me af wie van de twee partners het spel

dingen gebeuren. Mensen kunnen blijven vast-

In een stoel

En Jij la at Je zien

induceerde, Een beetje de vraag naar de kip of het

zitten in de parasympaticus (verstarring) war

Heel kwetsbaar te zijn

Laatst ontdekte ik toen ik met een koppel aan het

lnJe kwetsbare ziel

ei, want bet is voor mij nooit duidelijk wie bet

En ik /aat mij zien

spel start en hoe 'het' begint.

Jij bent

In mijn diep verdriet

Toen merkte ik hoe her 'slachtoffer' in trauma

passief blijven. Of mensen schieten in de ortho-

Jij bent er a Ileen maar

En we ademen in

zat, zich terugtrok, outgespaced, ge-excarneerd,

sympaticus en kornen nooit meer tot rust.

En ik voe/

Ons zijn en

denken helemaal uitgeschakeld, in de 'weer nier'

Jou voedende aanwezigheid
Naast mij

Zien elkaar

toevend.

En erkennen elkaar

De 'aanklager' ageerde alsof die eveneens in een

levensbedreigende situatie zitten (vechten of

WanneerJij inJouw

En het is zo intiem

levensbedreigende situatie zat en haalde zo hevig

vluchten).
De rneeste mensen zijn zich niet eens van hun

lnnerlijke Navigator goat

trauma's bewust. Om het trauma te genezen is het

E t
..
d
n erwu 1 we aar
'd
..
8 ei enzun

Ze voelen zich constant zenuwachtig en opgejaagd en ageren alsof ze voortdurend in een

niet nodig 0111 terug te keren naar de pijn, Het is
niet nodig om de pijn opnicuw te beleven.
[e containt je klant met je eigen vegetatief systeem
(parasympaticus) en brengt hem tot op de rand.

,Ai

vvor

Deze rand onderzoek je door je klant te bevragen naar zijn bronnen en <lat wat hij niet prettig
L

vind.Je laatje klant navigeren tussen BRON en
TRAUMA. Op die grens vindt, volgens Johannes
Schmidt de genezing plaars.
Dit is de techniek. Maar die werkt alleen ender de

d 'k
I

nag rneer

w·1e1'kb en
lk

L

't daar a IIeen maar

z,

Ti ..
. 'k
d
e zun wte t war
E 'k
d
.
tu war aan;ou
N

og

meet wie. i'kb en

lk ben
En ik adem in mijn zijn
lk word

.. kcwa 1·iteit· een zoc:l anige
· veuige
.1. runnte
.
I toge ZJJns

En ik adem in mijn warden

..
d
.
k
te creeren at er zic 11 een 11oge mate van wets-

lk voe/

b aar1rerc
· :l en intnmteit
· · · · k an ontwiikk e 1 en. H et is.

En ikadem in mijn voe/en
Mijn ziel is helemaa/ open

v ..

En zo subtie!

uit dat ik daar de vecbt-of vluchtreactie in zag.

En zo kwetsbaar

Her bewuste koppel dacht zijn probleinen op te
lossen met het aanleren van wat assertiviteitstech-

En de grand waarop

nieken.

We zijn is gewijd

Voor mij lag de oplossing niet op her gedrags-

A/s de ruimte verdwijnt

niveau. Ik heb de mensen uitgelegd dat ik niet

En ik in dit heilige moment

aan tips en tries doe. Ik ben geen gedragsthera-

Het einde van de tijd ervaar

peut. Op gedragsniveau is dit probleem niet op te

lk zeq niets

breken elkaar af. Ze triggeren voortdurend elkaars

En Jij zwijgt

won de en de won den worden alsmaar groter.

lossen. De kwetsuren zijn te groot. Deze mensen

En ik zie Jouw diep verdriet

volgende voorwaarden.
. staat te ZIJll
.. om L:l oor ZlJll
..
D e t 1rerapeut dirent 111

.
.
de kwetsbaarheid en de liefde van bet preverbale
.
d
J
I{'
:
l
· 11 ontvouwt.
I{111 , jet rIJ 111c wat zic
.
.
.
.
Deze Iiefdesenergie die bet helende Kind voort-

En kwetsbaar
En klaar om te warden gehee/d

brengt is niet alleen voedend voor de klant en de
therapeut (door Johannes facilitator en inquirer

Dan word ik gewaar

genoemd) maar ook voor alle aanwezigen/ getuigen. De grenzen vervagen en bet is niet meer

Hoe Jij met
Jou fragie/e intentie

duidelijk wie faciliteert en wie onderzoekt.

Mijn zielenwonden stteelt

En ik toon rnijn diepe pijn

Hier is heling nodig op een andere laag. Je kan

In die ene blik

alleen echte gevoelens, behoeften en wensen delen

In dat eeuwige moment

als je nadat je je script hebt getransfonneerd,

Waarap Jij in mijn ogen kijkt

een zeker mate van maturiteit hebt verworven.
Dan pas ben je in staat tot:

.

Anne Wuyts, Voor Johannes, 15 december 2007

- I b

en voe 1 en wat Je noc11g 1e t

Ik bevind me sinds een jaar in een liefdevolle

Gevoelens en parasietgevoelens uit elkaar

tantrische relatie met mijn levenspartner Renee

houden

Maasakkers. Hij is een zeer bijzondere man en

E'
l
:1·
.
1gen gevoe ens en c 1e van een arider mt
I
d
e aar 1ou en

later zal ik vertellen hoe ik deze realiteit voor
mezelf heb gemanifesteerd,
lk ervaar nu hoe je deze genezende engelenenergie vanuit je eerlijke, kwetsbare Kind kan

lk

bewust zijn van je gevoelens, behoeften en
wensen en dat veronderstelt een zekere mate van

Iedere aanwezige baadt zich in wat ik ervaar als

Hoe Jou subtiele antennes

induceren door bet creeren van een veilige ruimte

ontwikkeling.

helende engelenenergie, die je limbische systeem

Als vriendelijke tentakels

waarin de intimiteit tussen een man en een vrouw

Vaak hebben mensen nog behoefte aan sym-

masseert.]e wordt in een toestand van bijna slapen

Noor mij uitreiken

zich kan ontvouwen,

biotische relaties waarin de partner de rol van een

gewiegd (weer een grens).Je wordt in een toe-

En als zoete snorrenbaarden

ln deze intieme ruimte ontwikkelt zich een

ouder op zich neemt, Deze mensen zijn niet in

stand van preverbaal ZIJN gebracht.

Over rnijn frele aura strijken

relatie waarin je elkaar opbouwt, waarin je elkaar

staat om zichzelf te containen, en willen dat de

geneest,

arider hen containt. Ze kunnen bun autonoom

Daarentegen, als beide partners in de dramadrie-

zenuwstelsel (Kind) niet zelf reguleren en leven

Hier ben je alleen maar, zonder ook maar iets

--rncic.W 1'7 MAi\fl I

En ik kijk riaat ]e

script geschreven wordt). Het autonorne zenuw-

moeidheidssyndroom, niet in gang kunnen raken,

\ 1_,1)

Dramadriehoek of traumadriehoek

stelsel, wat aangestuurd wordt door het limbische

symptomen geeft als depressie, chronisch ver-

,--

Als Je in contact komt
Met mijn zachtbetd

te hoeven doen. In deze twilightzone vindt de

En don vertel Jij

genezing plaats.

Hoe Je bent geraakt

hoek of de traumadriehoek blijven steken, spel-

in een staat van voortdurende onbestemde angst.

De eerste keer dat ik dit met Johannes mocht

Hoe warm

letjes spelen en de intimiteit ontwijken, krijg je

Soms hebben ze zelfs geen contact met deze

ervaren schreef ik het volgende gedicht:

Het voett rand Je hart

een relatie waarin je elkaar afbreekt,

Ze hebben de ander nodig, en venvarren dat

.o I I

liefde. Ze dienen nog te separeren (rouwproces),
integreren, individueren, socialiseren.

cornrnittrnent Ue houdt van de ander en je

Maar eerst client het preverbaal trauma te worden

.

aangepakt. Symbiotische mensen 111 de drama. Ll
k
l
.
j
(
.
)
d ne .ioe , spe en 111et a 11 een voor ue ncgatrevc
.
strooks. Ze zijn aan hct ovcrleven. Hct is een
verslaving.

d
.
.
k I
J e en k en ( Vo 1wassene ) 111 te msc 1 ra 'C en, en
.
Je gevoelens, behoeften en wcnsen ender woorden

respect Ue respecteert jezelf en je begrenst
jezelf in functie van je cigcn visie, missie, norrnen
en waardensysteem)

vrijheid Uc respecteert de arider en laat hem/
haar de vrijheid om zichzelf te ontwikkelen, op de
manier dat hij/zij dat nodig acht)

vertrouwen Uc vertrouwt jezelf,je begrenst

te brengen. Wanneer preverbale trauma's getriggerd worden, ontbreken vaak de woorden.

jezelf en je hebt het vertrouwen dat de ander

Er is een soort van onbestemd buikgevoel dat

zichzelfbegrenst, er is geen enkele vorm van con-

meedeelt 'dat klopt hier niet' en er is het onver-

trole in beide richtingen).

mogen om dat te uiten.
Jc in staat bent 0111 een dusdanige veilige
.
runnte te creeren, waarin beide partners bereid

T

zijn om zich kwetsbaar op te stellen, aan elkaar

.
.
Als Je alle fases hebt doorlopen, van symbiose tot

Itun kcwersuren l:! urven te tonen, I ret ge d u Id op
d
d
j
te b rengen om e an er toe te 1 aten 1 ret onuer
'
b
woor den te rengen.
.
d
b
..
I
I)it veron erste 1 t een groot cwust-ziju, vee
. ci
k
. .
1rerce een ze ere maturrteit.
Deze veilige ruimte creeer je eerst en vooral
binnen in jezelf. Daar is niemand nog in staat om
jou te kwetsen of bang te maken. Je kan jezelf

f

f

d d

bewust is. Het topje van de ijsberg, boven water is

11

rans orrneren o on er ru < cen

socialisatie (tantrische relatie), dan heb je grote
stukken van je script getransformeerd.
Het gevaar bij gedragstherapie is dat je enderdrukkend en niet transforrnerend werkt. Er zijn
ook klant-therapeut-relaties waar de klant zich
wat komt bronnen en waar de therapeut zich
volzuigt met de energie en de ellende van de
klant. Dit zijn geen genezende relaties, en ze zijn

containen met je eigen vegctatief systeem.

zeker niet transformerend. Er ontstaat een redder-

Je vegetatief systeem is volgroeid en genezen.

slachtoffer relatie waarin de klant gedurende jaren

Nu kan je ten alle tijde in de positie OK+ - OK+

afhankelijk blijft van zijn therapeut. En omge-

tocven.Je hebt je script getransformcerd.

keerd. Klant en therapeut zijn verslaafd aan elkaar.

Het individuatieproces is voltooid.

Dit noem ik energiepikking.

Het onderbewuste, weet alles, want staat in con-

Het probleem bij de informatiedoorstroming van

tact met wat Rudolf Steiner de akashakronieken

onderbewuste naar bewuste is dat er vaak een

noemt, of met wat Carl Gustav Jung het collec-

traumablokkade tussen staat, De onoverbrugbare

tieve onderbewuste noemt.

grens tussen bewuste en onderbewuste is je (dra-

Jung en Steiner woonden op een boogscheut

matische) script, ofwatJungje 'schaduw' noemt.

van elkaar en bestudeerden en schreven eigenlijk

Rudolf Steiner spreekr van de 'kleine wachter

over hetzelfde, nl over dat wat later in het nieuwe

op de drempel'. Nu worden alle boodschappen

paradigma het kwantumveld van nulpuntenergie

uit het onderbewuste als het ware besmet met je

wordt genoemd.

trauma's, door je script. Dit leidt tot herhalings-

Bij een gezonde mens is er een doorstroming

dwang of verslavend gedrag. Jc verslavingen geven

van inforrnatie van bet onderbewuste naar het

veel informatie over de aard van je trauma.

bewuste. Alleen het onderbewuste spreekt een

Bij gedragstherapie kan je mijns inziens alleen een

andere taal en wordt door her bewuste vaak niet

verslaving vervangen door een andere verslaving.

begrepen. Het onderbewuste spreekt met beelden,

Jc klant blijft in de overlevingsmodus. Soms is dat

symbolen, archetypes.

niet slecht.Je kan beter verslaafd zijn aan de bij-

13ijvoorbeeld je hebt een droom en die droom

eenkomsten van de AA dan aan overvloedig veel

heefi je zo diep geraakt dat je hem nog herinnert

alcohol. Maar je hebt niets getransformeerd. Jc

als je ontwaakt. Die droom brengt een boodschap,

bent niet genezen.Je bent aan het onderdrukken.

In onze cultuur zeggen we: 'dromen zijn bcdrog',

Ik geef hier enkele symptomen die kunnen wijzen

en we gaan verder,

op verslaving/ cq overlevingsmodus:

Maar de boodschap van her onderbewuste is

relatie.. (socialisatie).
.
.
..
De pijlers van een tantrische relatie ZtJn:

liefde (je houdt van jezelf en je containt jezelf)

Anorexia

.

urgent en het onderbewuste onderneemt een

l:

nieuwe poging tot communicatie. Nu stuurt ze

toeft onder water: het onderbewuste, wat heel

I .
Andere eetvers av111gen
.
d
II l d
Dwangmatip ge rag a er nan e
k
Ro en

Maar het onderbewuste geeft niet op, en stuurt
__
.
..
nog een straiter signaal. Je krijgt een vlaag van

Drugs

j

L

Drankmisbruik

.

als het ware overgenomen en voor Je het weet zit
je in het midden van een auto-ongeluk. Nu moet
je te bed en kan je niet meer vluchten. Nu moet
je je onderbewuste 'I10ren'. En vaak gebcurt dat
nog niet, met alle gevolgen van dien.
De Duitse artsen Thorwald Dethlefsen en
Riidiger Dahlke onderzoeken in hun bock
'De zin van ziek zijn' de signalen en de betekenis
van ziektesy111pt01nen. In onze cultuur binnen het
oude paradigma is men geneigd om symptomen
te bestrijden door ze te onderdrukken (klassieke
allopathische 'genees'kunde).

traumas = blokkade
op info stroorn
bewust -+ + onbewust

genezing in contact met
de wonde = dubbele rouw
en herschrijven van script

geheelde bewuste mens:
SQ+IQ+EQ+FQ
doorstrorning door alle chakra's

Figuur 4 EQ en therapie
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'kijk niet, weet niet, denk niet' je motoriek wordt
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k
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Bou 111111e

via je vegetatief systeem een lichamelijk symp..
..
..
toom, bijv, maagp1J11. Maar WlJ gaan naar de
dokter en pakken een pil en onderdrukken de
..
maagp1Jn.

.

Nu beu je in staat tot een volwasscn tantrische

mijns inziens een voorname rol in spelen.

het bewuste, war erg onbewust is.

verbind je met hem/haar)

.
Cornputervers 1 avmgen
b
k
w Cy erse -s
·
k
P 1 atte se s
k
l - .. k d d
Se csuee afwij en ge rag
.
Depressies
l .
ll
Re at1epro 1 emen
. _ :!
Agress1et gel racr

e&

L

L

j

b

j

Te onoerworpen geurag
l
Faa angst
I I
I
S ac 1tot1 ersc 1ap
j
I
Daucrsc 1ap
b' ..
II I
:l
Fo 1een a er 1,Ull e
. k
I
, k' . b :l k
En JC ·unt 1et zo ge - met ec en -en ....
L

Door de symptomen als signalen te ontmoeten en

Het mechanisme werkt als volgt:

te begrijpen kan je zoeken naar de oorzaken ( die

De persoon is niet in staat om zichzelf te contai-

vaak verborgen liggen in je script).

nen. Het autonome zenuwstelsel (Kind) is door

Dan kan je de 'oorzaken' genezen door je script

trauma beschadigd. De persoon voelt zich onrus-

te transformeren. Zo werk je transformerend

tig. Er moet iets gaan gebeuren.

en niet onderdrukkend. Homeopathie kan hier

Hij/zij kan zich niet reguleren. Hij/zij moet iets

STROOi\ 1'7 Mi1/\1'1 ?011
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doen 0111 tot rust te komen. Dan volgt het versla-

Kubler Ross ontdekte dat iedere mens in zijn/

vend gedrag. En dan komt de rust -even- terug.

haar rouwproces dezelfde fases doorloopt.

Soms is het gedrag wat de rust doet weerkeren

Hier heb je de 'stages' van Kubler Ross, doorspekt

sociaal aanvaardbaar, bijvoorbeeld de trek aan de

met mijn eigen ervaringen. Mijn rouwprocessen

sigaret, het eten van chocolade.

brachten me in contact met mijn spiritualiteit:

Soms is het gedrag erg storend voor de verslaafde
zelf, bijvoorbeeld dwangrnatig gedrag of een fobie.
So111s is het gedrag zelfdestructief, bijvoorbeeld
anorexic, alcoholmisbruik, zelfinutilatie.
So111s is het regulerend gedrag absoluut ontoelaatbaar, bijvoorbeeld een seriemoordenaar die

Negatie, de denial. Dit kan ook een collectieve denial zijn, bijvoorbeeld 'Wir haben es nicht
gewust'. Het is de 'weet niet' van Jaoui.
De 'weet niet' stopper is steeds de eerste fase van
het rouwproces en deze mag niet te Jang duren of
er ontstaat pathologie.

rustig wordt bij het plegen van een moord, of de
pedofiel die zichzelf reguleert met het verkrachten
van een kind.
Soms geeft het verslavend gedrag status,
bijvoorbeeld de chirurg die MOET snijden en
bloed zien om zichzelf te reguleren (hoe vaak
worden er geen onnodige operatics uitgevoerd?)

Buigen, in dank, voor de levensles.
Nieuwe relatie, of relatie met het nieuwe
(socialisatie)
Rouwen werkt transforrnerend. Maar rouwen is
zo overweldigend en moeilijk dat je het zonder
hulp bijna niet redt.
In mijn ervaring werkt homeopathic erg enderHomeopathic op zichzelf IS getransformeerd

Bestaat het
memelijk lichaam
en alles wat is

kwaad. Het gaat bier om verdund en gepotentiali-

enkel uit materie?

steunend en genezend in dit transformatieproces.

woede.

seerd vergif dat een erg duurzame geneeskrachtige

Het sterven begint. Het doet zeer.Je krijgt je

werking heeft mits toegediend in het juiste middel

Figuur 5 Paradigma

vcgetatieve systeem niet gereguleerd. Het is te

en de juiste potentie,

overweldigend.]e wilt dat het stopt.

Niet alleen homeopathie, maar ook Kunst helpt

tumparadigrna? Benje bereid om je intelligentie

bij bet verwerken van verdrier, Zowel het creeren

te gebruiken? 13en je bereid om ervan uit te gaan

Smokkelen en rnarchanderen: doen alsof

Benje klaar voor een duik in bet nieuwc kwan-

De verslaving maakt dat de verslaafde zijn scha-

maar de pijn blijft.

als bet ondergaan van Kunst kan een genezende

dat er mecr is dan dat wat je met je zintuigen

duw wonk De schaduw neemt 'het' over.

Het is een nieuwe vorm van denial. Je gaat

werking hebben. Kunst is eigenlijk all es wat je

waarneemt? Benje bereid 0111 je gevoel in tc

Er zijn mensen die zich reguleren met ruzie

koopjes sluiten, bijvoorbceld met God: 'Als ik dit

met liefde creeert en ondergaat.

maken, met naar de hoeren lopen, met gokken,

overleef ga ik te voet naar Lourdes'.

met consumeren, met neuken, met sporten, met

Of je maakt atspraken met je ontrouwc echtge-

Nu kan je je getransformeerde script met je

lectieve (onder)bewuste, of de akashakronieken?

depressief zijn, met zielig zijn, met ziek zijn ...

noot: 'je mag haar gaan neuken hoor, maar bet

nieuwe overtuigingen over jezelf en de wereld,

Benje bereid om te denken vanuit energie en niet

Zolang de verslaving je leven leidt, leefje niet,je

week-end breng je toch met mij en de kinderen

je nieuwe normen en waarden systeem,je missie,

!anger vanuit materic?

overleeft. Als de wens om te leven en niet !anger

door, zodat de buren denken dat alles ok is?'

je visie,je hernieuwde spiritualiteit uitstralen naar

te overleven zich uitdrukt, en er eventueel hulp
wordt gezocht kan het transformatieproces starten,

De woestijn, of wat Jung de 'hellevaart'
noemt. Het proces van deep change.

Er ontluikt een vorm van bewust-zijn. 'Dit willen

Je gaat erdoor, in plaats van je crover te zetten,

we niet meer'. Mensen moeten vaak eerst eens

want dan onderdruk je het rouwproces en dat

goed met hun hoofd tegen de muur lopen (dat

bet kwantmnveld van nulpuntenergie, kortom
'het veld'. Want wat je bent straal je uit en wat je
bent trek je aan.
En je bent niet !anger een slachtofier.je gaat een

leidt tot depressies, Hier gaat het om bet genezen

nieuwe werkelijkheid manifesteren prive en pro-

in contact met de wonde. Jc voelt de pijn tot op

fessioneel. Je (zelf)vertrouwen zal groeien en je zal

politie of een accident of een verlies .... ) vooraleer

het naakte bot en jc leert jezelf reguleren.Je vc-

snel merken dat het ergste achter de rug is.Je bent

het proces van scriptherbeslissingen op gang komt.

getatief systeem houdt stand.]e vegetatief systeem

in de onderste krochten van de he! geweest, wat

Transfonneren gebeurt meestal in het rouwproces.

wordt sterk en geneest.Je krijgt bodem ender je

kan er nu nog met je gebeuren? Je kent irnmers

Rouwprocessen zijn vaak processen van war

voeten. Nu is er allcen nog de weg naar omhoog.

de weg. Het ergste is voorbij.

Johannes Schmidt 'deep change' noemt. Maar

Vaak is er sprake van een herhaling er gaat onder

Vanaf nu zie je de positieve kant van de dingen

in een cultuur waar gevoelens, en rouwen en de

het huidige rouwproces een ouder verdriet schuil,

en je trekt het positieve aan. Je gaat in je eigen-

dood taboe zijn is transformeren niet evident.

deze oude wonde wordt mee genezen.

waarde staan.

pen en begint een nieuwe verslaving, bovenop de
oude,
Elisabeth Kubler Ross heeft deze taboes
doorbroken, Ze heeft veel gestudeerd en geschreven over sterven en het rouwproces.Voor haar

aanraking met je zachtheid. Er is gcen sprake van

(wie ben ik we!?) individuatie (dit zijn mijn

matieproces, een proces van persoonlijke ontwik-

waarden, mijn norrnen, mijn missie, mijn visie,

keling.Voor 111ij is transformeren sterven en

mijn doelstellingen en dat geeft zin aan mijn

weer opstaan.]e sterft de kleine dood.Je sterft de

leven

dood van het ego.
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Het veld en het script

=

spiritualiteit)

Aanvaarding vanuit het hart. Je aanvaardt je

Om de sprong te maken en je script onder te

'What the bleep do we know' en 'Down the rabbithole'.

Ik hoop dat ik je tot nu toe wat uit het oude

is elk rouwproces een groeiproces, een transfer-

Figuur 6 Pa1adigma

bet helpen om de volgende filmen te bekijken:

verbittering of verzuring.
Separatie (ik ben niet .... ), integratie

Ofzijnwij ook
energetische
wezens

dompelen in het nieuwe kwantumparadigma kan

Het louteringsproces en de persoonlijke
groei.Je ego wordt weg gcbrand.Je komt in

schakelen? Jc inturtie? je inspiratie? Je vegetatieve
systcem? Je Kind dat in contact staat met her col-

kan een zware ziekte zijn of een aanraking met de

Te vaak wordt er naar een verdovende pi] gegre-

Gi)

Sterke ernoties van angst, verdriet,

karma en je neemt je lot in eigen handen,

Lynne Mc Taggart, een wetenscbapsjournaliste

Cartesiaanse, Darwinistische, Newtoniaanse

en auteur van 'Het veld' l1eeft samen met kwan-

paradigma heb los gewrikt. Het oude paradigma

tumfysici, artsen, psychologen ... meegewerkt aan

is erg mentaal en op verstand gericht. Het oude

deze filmen. In deze filmen la ten ze zien hoe je je

paradigma is ook erg op de materie van de derde

script kan herschrijven vanuit het referentiekader

dimensie gericht. Het oude paradigma werkt in de

van kwantumfysica. Erg boeiend. Op kwantum-

zintuiglijke wereld.

niveau gelden immers andere wetten.
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Tijd en ruirnte worden andere begrippen.

magneet een totaal nieuwe realiteit aan.

Lynne McTaggart beschrijft in haar boek:

Hoe bewuster je wordt van wie je bent. Hoe

'Het veld' het verhaal van een groep wetenschap-

meer je bereid bent om je schaduw te transforrne-

pers die per ongeluk het Nulpuntveld ontdekten,

ren, hoe dieper je wil atdalen in je conununicatie

een oceaan van microscopische vibraties die alles

met je onderbewuste, hoe meer je de taal van de

met alles in bet universum blijken te verbinden als
een soort onzichtbaar netwerk.

als ik hem zou verliezen, dapper mijn rouwproces

(kathedraalbouwers). Ik wist dat zijn onderneming

zou aangaan. lk ben tot op heden nog steeds de

hem en zijn evolutie zou spiegelen, Alleen wist ik
niet dat het zo snel zou gaan,

gelukkige chauffeur van een prachtige blauwe
Navara. Hier vind je een foto van mijn geliefde
auto boven op een berg in Gallicie.

synchroniciteiten gaat begrijpen, hoe beter bet
veld voor je gaat werken,

nog sneller gaat, als je werkt met de chef en zijn
medewerkers. Belangrijk in dit proces is, dat de

Let wel.je dient steeds te werken in functie van
Nulpunt energie of vrije energie is die energie
die volgens de kwantum wetenschap overblijft bij

script van welzijnsbewustzijn en niet vanuit een
script van armoedebewustzijn.

hele universum. Alle materie is ontstaan vanuit

Armoedebewustzijn crcecrr armoede. Armoede-

deze vormeloze energie, ook we! vrije energie

bewuste mensen zijn bang en gaan vergaren.

genoemd. Dit kwantumveld bevat de DNA struc-

Ze vergaren zoveel dat er tekort is voor anderen.
Ze scheppen dus tekorten,

tuur van het hele universum. Wetenschappers
ontdekten dat het veld een bewust veld is.

Welzijnsbewustzijn creeert welzijn. Een welzijns-

Snel kwam ik tot de conclusie dat in andere tij-

bewuste mens neemt vandaag precies wat hij no-

den, in andere referentiekaders reeds met her veld

dig heeft en heeft her vertrouwen dat er morgen

werd gewerkt. Alleen gaf men er toen een andere
naam aan, zoals:

opnieuw genoeg is. Als iedereen dit doer, dan is
er voor iedereen drie keer teveel, want moeder

Het collectieve onderbewuste Qung)

aarde zorgt voor overvloed. Hct veld werkt niet

De akashakroniek (Rudolf Steiner)
Tesla-energie

hebzucht .... Ofbeter gezegd, bet veld werkt dan

als je ageert vanuit egoisme, angst, gulzigheid, ego,

Tachion

ook, maar spiegelt je de schaduw van een niet

The Force (Lukas in Star Wars)

getransformeerde script. De realiteit die je dan

Her vijfde clement (Oosterse filosofieen)
M van Paraselsus

(onbewust) creccrt is uiteraard minder aangenaam.
Natuurlijk moest ik na al deze studie over bet

Chi energie bij de Chinezen

veld en het manifesteren van je eigen realitcit dit

Pruna bij de Hindoes

intentie-experimenr wagen. Toen ik naar mijn

Liefdesenergie

verleden keek, kwam ik tot de conclusie dat er
weliswaar veel ellende was in mijn leven, maar het
positieve is dat er dan ook vecl te transformeren

Het veld geeft je altijd wat je vraagt. Dus is het

valt. Aan de andere kant had ik ook veel dromen

voornaam omje bewust te zijn van wat je vraagt.
Mensen met een loserscripr, die miserie vragen

waar gemaakt. Trouwens de 1neeste mensen maken
hun dromen waar.

krijgen miserie. Ze zijn in miserie opgegroeid,

Dar sterkte me in mijn overtuigingen dat het

kennen alleen miserie en trekken als magneten
nuserre aan.

moest lukken. Dus vroeg ik aan de kosmos een
blauwe Navara. Een droom van een auto, die ik

Winners, die zich van jongs af aan in succes heb-

me niet kon permitteren. Een halfjaar later werd

ben gebaad, trekken als magneten succes aan.

me out of the blue een goedkope, sjieke derde-

Nier-winners, die ervan overtuigd zijn dat je hard

hands blauwe Navara aangeboden.

moet werken en erg je best moet doen om te sla-

Dat maakte me zo bang dat ik in eerste instantie

gen, zullen er komen mits zweet, bloed en tranen.

deze auto niet durfde aanvaarden, In een tliera-

Als je script bet geheel is van je bewuste en vooral

peutisch constellatiewerk heb ik deze auto opge-

onbewuste overtuigingen over jezelf en de wereld,

steld. Daar bleek dat ik in mijn leven zoveel verlies

zal bet veld er steeds voor zorgen dat je in die

had geleden, met de bijhorende rouwprocessen,

overtuigingen wordt bevestigd.

dat ik bang was om deze auto eveneens te verlie-

Als je je script transforrneerr en je overtuigingen
over jezelf en de wereld bijstelt, trek je als een

zo nodig. Met de medewerkers werk je op het
psychologische niveau. Mijn ervaring is dat dit
gemakkelijk gaat als je op voorhand niet teveel
vastlegt (zoals dat vaak wordt gevraagd in ofrertes).
Het is prettig om te werken met de energie en
de processen, zoals die zich aandienen. Dat er een
Het bewijs was geleverd. Ik kon her veld voor mij

zekere mate van flexibiliteit is. Ik overleg steeds

doen werken. Nu was her tijd om aan de kosmos

de volgende stappen met de chef en dan zien

een fijne man te vragen waarrnee ik een liefde-

we waar we uitkomen. Steeds staan we verbaasd

volle tantrische relatie kon gaan uitbouwen.
Dat is me ook gelukt.

meer autonomie en bewustzijn plaatsgrijpt. En dit

over de snelheid waarmee de transformatie naar

Let wel, als je het veld voor je laat werken is het

geldt niet alleen voor de afdeling(en) waarmee we

niet nodig om advertenties na te pluizen of sites

werken. Het bewustzijnsproces met het antonome

af te grazen.Je vraagt,je vertrouwt,je geloofr erin

gedrag tot gevolg slaat snel door naar de andere

en je laat het los. En dan op een moment en een

afdelingen en zelfa naar de 'hogere echelons'.

plaats waar je het niet verwacht gebeurt het 'toevallig'. Het valt je toe.

Wat is splrltualiteit
Ik ben een zelfatandige ondernemer en ik kan

De ether (Griekse filosofieen)

God

chef zich laat coachen, op het existentiele nivcau,

het 'hoger goed'.Je dient te werken vanuit een

het absolute nulpunt. Dit energieveld vervult bet

Je kan je voorstellen dat dit transformatieproces

zen. Ik (her)besliste toen dat ik van deze auto zou
genieten, zolang ik hem mocht hebben, en dat ik,

zien hoe het veld werkt voor mijn bedrijf.

We komen nu aan het negende hoofdstuk. Negen

Misschien vraag je je we! af hoe dat werkt in on-

is bet getal van het lerarenschap. Ik zal hier spre-

dernemingen? Een bedrijfsscripr is gemakkelijk te

ken vanuit een andere filter, een ander referen-

transformeren.Je client we! top-down te werken.

tiekader, en dat kan ik alleen maar met je delen,

Op een moment was ik op therapeutisch, existentieel nivcau aan het werken met een CEO.

Dit is mijn waarheid, en ieder dient te gaan voor

Hij had een eigen bedrijf. Het was een groot
bedrijf met aandeelhouders.

Dat is ook de betekenis van spiritualiteit. In je

zonder de intentie omje te overtuigen.
zijn/ haar eigen waarheid. Dat zal ik respecteren.

Hij kwam voor zichzelfin therapie. Maar zijn

eigen kracht gaan staan.Jezelf vertrouwen.

bedrijfbleek hem voortdurend te spiegelen.

Toen ik de geesteswetenschap van Rudolf Steiner

Naarrnate hij zijn innerlijke conflicten (impasses)

bestudeerde zakte ik in het wereldbeeld van de

oploste, verdwcnen de conflicten in zijn bedrijf.

Rozenkruisers, die het fenomenologisch weten-

Naarmate hij meer en meer evolueerde naar auto-

schappelijk onderzoek in de wereld hebben gezet.

nomie, groeide de autonomie in zijn bedrijf.

Wat ik daarvan onthoud is dat je je eigen maat-

De mensen die hij wou ontslaan (maar hij deed

staf mag zijn. Dat je mag vertrouwen op je eigen

het niet orndat de kost te hoog was) gingen

denken,je eigen voelen,je eigen intui'ties en je

vanzelf weg. En nieuwe mensen, die meer pasten

eigen inspiraties,je eigen vegetatief systeem,je

in zijn nieuwe (bedrijfa)script, boden zich
spontaan aan,

eigen Kind. De kosmogonie van de Rozenkruisers
spreekt mij enorm aan.

Op het einde van zijn persoonlijke therapie, een

Rudolf Steiner beantwoordt de vragen die ik als

proces van twee jaar, was hij de CEO van een

kind al had en ik was een nieuwetijds kind

bloeiend bedrijf, met een aangenarne werksfeer

avant la lettre. Wat hij schrijft voelt voor mij juist

en met intrinsiek gemotiveerde mensen

en ik vind het volledig compatibel met TA.
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Als je 'script' vervangt door 'karma' en 'transfer-

Kiezen is vrijheid creeren en kiezen is afscheid

meren van je script' vervangt door 'je eigen lot in

nernen van wat je niet kiest.

eigen handen nemen' clan krijgje ook de essentie

Dit is het omgekeerde van vrijblijvendheid en van

van 'vrijheid' te pakken.

twee walletjes willen eten en jezelf in een schijn-

Volgens Steiner vertegenwoordigt de Mens de

veilige toestand zetten. Separatie is de voorwaarde

tiende hierarchic. Wij zijn goden die afdaalden in

tot transforrnatie, tot het creercn van vrijheid.

de dichte materie, 0111 in deze zware wcerstand
en de daarmee gepaard gaande vertraging, van de

Transactionele analyse is voor mij een concept dat

derde dimensie vrijheid in de kosmos te brengen.

past in mijn spiritueel wereldbeeld.Veel van mijn

Dat is hard werken. Een andere visie is dat wij

klanten zijn lichtwerkers die de kracht zoeken om

lichtwerkers zijn, die ons hebben verbonden met

hun karma te transtormeren. Dat is mooi, want

het 'kwaad'. Aldus transformeren we het werelds

ondertussen genezen ze het veld, waarmee we

kwaad omdat we onze eigen schaduw transforrne-

immers allemaal met elkaar verbonden zijn.

ren. Want je kan de wereld niet veranderen, Je kan

Ze waren erg ambitieus toen ze afdaalden naar

alleen jezelf transforrneren. Ieder die zijn eigen

de aarde. Ze incarneerden vrijwillig in gezinnen

script transformeert, transformeert een stukje van

met zware pathologieen. Ze willen licht en lucht

het collectieve, culturele script en geneest aldus

brengen in de duisternis van bloedlijnen waar ge-

het veld.

weld reeds genera ties Jang botviert. Ze zijn zwaar

Als veel Iichtwerkers hierin slagen kan de kritische

beschadigd. Maar het omzetten, het transforrneren

rnassa (principe van de honderste aap) doorslaan

van zoveel ellende met moed en kracht, maakt

Hier vind je vier hoofdprofielen terug met twee

Denk nict en wees perfect (geloof in het oude

en kan de hele mensheid als collectief de kwan-

dat ze meewerken aan de op ti! zijnde kwantum-

uitdrukkingen( vlug-vlug oftraag-traag), En drie

puradigma met opgelegde en algcmcen aanvaarde

tumsprong maken vanuit de duisternis naar een

sprong voor de hele mensheid. Hct lijden is niet

hoger bewust-zijn. Dit is misschien de betekenis

zinloos. Hoe zwaarder het script, hoe groter de

scriptkwaliteiten: (I) het gezonde script, (2) het
pathologische script en (3) het getransformeerde

referentiekaders, vanuit ego en het mentale verstand)

van 2012.

transformatie. Ik merk dat homeopathic her trans-

script. Over de uitdukkingcn zal ik het nu niet

Maar ik kan ook zien dat veel lichtwerkers de

formatieproces versnelt en verzacht. Hornepathie

hebben. Wei over de scriptkwaliteiten.

kracht niet hebben om daadwerkelijk en daad-

is dan ook getransformeerd (verdund en gepoten-

krachtig te transformeren.

tieerd) kwaad (vergif). Dat is de grote bijdrage van

Velen blijven vasthangen in een soort zweverig

Samuel Hahnemann.

geloof in een of andere goeroe. Ze worden afhankelijke volgelingen en vergeten van bun eigen

Sommigen halen het en transformeren, anderen

Het zorgprofiel - Zijn (voeler):
Twee uitdrukkingen:
Vlug-vlug: verzorger

extravert

Traag-traag: dromer

intravert

Drie scriptkwaliteiten:

Het overtuigingsprofiel- identiteit
(denker):
Twee uitdrukkingen:
Vlug-vlug: doordrukker

intravert

Traag-traag: militant

extravert

niet, Iedereen client alleen maar zijn/haar eigen

ze aanhangen, de transformatie voor hen kan

script te transformeren. Ik word hierbij geholpen

je bent welkom (gezonde symbiose)

bewerkstelligen. Ze gaan bijv. kijken naar prent-

door mijn man, mijn vrienden, mijn familie, mijn

wees er niet en doe plezier (reddersscript)

jes met heilige geo111etrieen en denken aldus te

coachen, mijn therapeuten, en mijn klanten, want

transformatie van de orale verslaving door self-

Jc mag zijn wie je bent

transformeren, Dat is te gemakkelijk. Mediteren

zij spiegelen me steeds weer andere schaduwkan-

reparenting

Heb geen identiteit en wees sterk (nazi-script)

wordt voor hen een verslaving omdat ze zichzelf

ten om te transformeren. Met hen kan ik delen,

niet kunnen reguleren. Spiritualiteit wordt een

Zo maken we rimpels in het water, zo evolueren

verslaving. Ze !open naar waarzeggers en kaart

we individueel en als mensheid naar rneer

leggers, 0111 zo troost te zoeken.

volwassenheid, en meer autonomie, en meer vrij-

Ze vergeten dat wanneer je vrijheid creeert je

heid, en meer lietde en meer licht (bewustzijn).

toekornst nooit vast staat en dus niet te voorspelkeuze of je dat in vrijheid (bewust) doet of niet.

Meer licht op scripttransformatle

Vrijheid creeren is durven uit je comfortzone
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referentiekaders aan de referentiekaders van
anderen

maatstaf te worden. Ze denken dat die andcr, die

len is.Jc creeert je eigen realiteit en het is jou

(~)

Transformatie door het toetsen van eigen

komen. Jc leeft op het scherp van het mes.

Hier ga ik verder bouwen op wat Taihbi Kahler

Je neemt berekende risico's.Je neemt beslissingen.

(profielen in de procescommunicatie) en Pamela

Er zijn geen goede en geen slechte beslissingen.

Levin (stages of power) hebben ontwikkeld.

Bij elk besluit creeer je vrijheid.

De uitkomst is het volgende schema, wat ik nader

Jij bent verantwoordelijk voor de gevolgen en

zal toelichten, vanuit een spiritueel referentiekader

daar zit je leerstelling. Beslissen is kiezen.

(Rudolf Steiner en Carl Gustav Jung):
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Drie scriptkwaliteiten:

Transformatie door ontwikkelen van je eigen

Het opwindingsprofiel - Doen (voeler):
Twee uitdrukkingen
Vlug-vlug: animator

extravert

Traag-traag: rebel

cxtravert

Drie scriptkwaliteiten:

id entiteit,
· · nussie,
· · visre,
.. mora 1·iteit·

1

Na het transformatieproces dienen cleze vier
hoofdprofielen dee! uit te maken van je autonorne
script. Maturiteit betekent dat je je van deze vier

doe maar (gezonde separatie)

profielen in vrijheid kunt bedienen.

doe niet en doe je best (kip zonder kopscript)

Je dient deze profielen zelf ook te transformcren,

transformatie door separeren (rouwen)

zodat elk gei'ntegreerd profiel getuigt van spirituele maturiteit.

Het redeprofiel - denken (denker):
Twee uitdrukkingen

We plaatsen nu deze vier hoofdprofielen in de

Vlug-vlug: worcoholic ~ intravert
Traag-traag: uitvoerder

intravert

Drie scriptkwaliteiten
Je mag denken (intelligentie)

ontwikkelingspsychologie van Pamela Levin, en
kijken met een spirituele bril. Hoe ontwikkel je
deze profielen op natuurlijke wijzc? Waar wordt
het script eerder pathologisch? Waar verbind je je
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met het kwaad? Hoe transformeer je je schaduw?

'primitieve' volkeren.

Het gevolg is bindingsangst, of verlatingsangst.

Hoe maak je deel uit van de genezing van het

In het 19de eeuwse Victoriaanse tijdperk sprak

Kinderen en volwassenen die niet kunnen bon-

sters. Het monster (schaduw) woont in mij. Het

veld. Hoe werk je mee aan de kwantumsprong in

men srualend over 'apenliefde ' als er fysiek contact

den. Ze blijven Jungen in de authistische fase. Ze

monster is liefdeloos en bang. Her monster is

bewustzijn van het collectief?

was tussen ouders en kinderen. Apenliefi:le is

durven geen commitment in vaste relaties aan, Ze

bescbadigd. Het monster is ontmenselijkt.

inderdaad onbewust. De paradijselijke toestand

hebben angst voor de versmelting en vrezen om

Ik projecteer mijn monster op de ander

is onbewust. Het paradijs hercreeert zichzelf De

zichzelf totaal te verliezen, orndat ze geen fond

(OK+/OK-). Soms word ik het monster

wereld is ideaal. Niemand staat er bij stil. Het is

(bodem) hebben. Of, ze blijven hangen in de

(OK-/OK-), het monster neemt 'het' over. Het

Zorgprofiel

vanzelfsprekend. Er is geen goed en geen kwaad.

symbiotische fase. Ze jagen een leven lang symbi-

monster leefi mij. Ik wordt geleefd. Ik ben ziek.

En dus geen keuzemogelijkheid en dus geen

otische relaties na. Er wordt gezocht naar bescher-

Dag vrijheid. Dag autonomic. Ik hen verbonden

vrijheid. Het paradijs crceert geen bewustzijn en

ming bij partners, collega's, vrienden, goeroe's,

met 'het KWAAD'. Ik ben bet kwaad. Mijn script

biedt geen kans op ontwikkeling, op transforrna-

bedrijven, de kerk. De prijs is hoog.

neigt naar loser.

tie. Er is geen ruimte voor spiritualiteit.

Het kost je ontwikkeling naar volwassenheid.]e
groeit niet op. Je wordt nooit jezelf. Je past je aan,

lk ben blij datje er bent
Figuur 9 Fase 1: ZIJN (0 - 6 maanden)

Dit is bet ideale recept tot bet creeren van mon-

Ik groei op in een cultuur, die doordrenkt is van

Dit is we! het beoogde eindresultaat van een

Je legt de verantwoordelijkheid voor je geluk bij

tweeduizend jaar christelijk script. Ik leer om

bewust getransfonneerd wereldscript. Dit is wat

de ander, Dit brengt teleurstellingen met zich

altruistisch en niet egoistisch te zijn. Ik integreer

lichtwerkers nastreven als ze door transforrna-

mee en versterkt bet slachtoflergevoel. Nu zijn

de doe plezier-opjager. Mijn monster krijgt een

tie van hun eigen pathologic met zijn alien de

we klaar voor de dramadriehoek, het zoeken naar

laagje veruis, Ik ontwikkel een aangeleerde en

De ideale situatie: Ik hen blij dat je er
bent

hefboom van de kritische massa doen doorslaan

negatieve aandacht, de pay-off en de herhalings-

voorgekauwde zorgende ouder. Ik ontwikkel mijn

Tussen O en 6 maanden zijn baby's bezig met

(principe van de I OOste aap) en de kwantum-

dwang. Herkenbaar?

gestandaardiseerd zorgprofiel van buitenaf.

ZIJN. De eerste zes weken groeien ze doorheen

sprong in het bewusrzijn van het collectief

de autistisclie fase en dan gaan ze in symbiose met

bewerkstelligen.

de moeder. In de symbiotiscbe fase synchroniseren
ze met bet vegetatief systecm van moeder.

Wees er niet en doe plezier

Samen vormen ze ecn systeem.

In onze cultuur krijgen de rneeste kinderen uit

Het autonoorn zenuwstelsel van bet kind ont-

pure onwetendheid (weet niet) een non-verbale

wikkelt zich. De huidhonger van het kind wordt

'wees er niet' stopper mee. In het ergste geval

bevredigd door het fysieke contact met de moc-

worden ze onder medicatie geboren, weggeno-

der. Het kind kan aarden aan de moeder. De ziel

men bij de moeder, totaal gedesorienteerd

incarneert meer en meer, en gaat helemaal indalen

worden ze als objecten gewassen, gewogen, ge-

in het lichaam. Het kind verbindt zich met

meten, gekleed, ingeent, alleen weg gelegd om

moeder aarde en ontwikkelt zich in een bad van

te slapen, op uur en tijd gevoed, de nacht door

fysiek voelbare liefde. Het kind wordt liefdevol

zonder voeding, ..... De baby ervaart een gebrek

verzorgd en rnoeder helpt hem om zich te orien-

aan ernotionele voeding en materiele voeding.

teren, door middel van bet fysiek contact.

Hier krijgen we reeds een combinatie van schok-

De baby is tevreden en integreert de liefdevolle

trauma en ontwikkelingsrrauma. Het kind gaat in

zorg in zijn celgebeugen (script). Laterals volwas-

traumakrarnp, dissocieert, excarneert, spacer out.

sene ontwikkelt hij van binnenuit een liefdevolle

De ziel incarneert maar half. Het kind, en later

zorgende ouder. Hij geefr door wat hij heeft

de mens is afwezig. Het vegetatieve systeem is be-

gekregen en kan moeiteloos voor zichzelf en

schadigd. Het trauma is preverbaal. Het kind kan

anderen zorgen. Doordat er voor hem als kind

zich niet reguleren. Misschien sterft het bij gebrek

'genoeg' was, leeft hij vanuit welzijnsbewustzijn.

aan regulatie en orientatie. Bij overleving gaat hij

Als volwassene kan hij bonden ( commitment)

letterlijk in overlevingsmodus (verslavingen) om

met partner, kinderen, familie, vrienden, collega's,

rust te vinden. Het kind groeit verder op en wordt

zonder zijn eigen identiteit op te geven.

gedumpt in de creche, ofbij de onthaalmoeder, in

Als deze mensen later een of ander schoktrauma

overvolle peutertuinen en kleuterklassen. Ouders

moeten ondergaan, herstellen ze zich rap. Er is een

scheiden en kinderen worden onderworpen aan

stevig fundament.

samengestelde gezinnen en co-ouderschap. Enfin,

Dit is de normale toestand, zoals we die terug

om dit verhaal over vroeg non verbaal ontwikke-

vinden in de dierenwereld en bij zogenaamde

lingstramna zelf verder af te maken.

het is karikaturaal en het vergt niet teveel fantasie

(~)
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Mijn valkuil is de redder. Ik verval in aangepast,

geduldig met jezelf. Je voedt jezelf op

De Kleine Professor groeit. Linken worden gelegd.

angst te zcer aan banden gelegd. De symbiose

niet authentiek gedrag. Ik ga in overlevingsmodus.

(reparenting).Je bent in contact met jezelf

Thinking outside of the box ontwikkelt zich

wordt in stand gehouden. Of kinderen zijn te vrij

Mijn zorgprofiel heeft een totaal andere zijnskwa-

Je weet dat je er alleen voorstaat. Je moet bet

samen met de (fijne) motoriek.

in een te onveiligc omgeving, en bezcren zich

liteit dan de hierboven beschreven, liefdevol opge-

uiteindelijk zelf doen.

groeide, van binnenuit ontwikkelde verzorger.

Tijd om te gaan separeren.

Ik transforrneer

pijnlijk. Ze ervaren separatie als onveilig en pijnMoeder aarde wordt ervaren als een leuke en

lijk. Er is te veel of te weinig protectie. Er wordt

veilige plek om te toeven, te ontdekken, uit

een non-verbale 'doe niet' gegeven, met weerorn

te vinden, te experimenteren, te ondernemen,

bevriezing als gevolg. Kindjes stoppen met bun

Ik heb een dramatisch script met een zware

Later krijg je mensen die houden van innovatie,

ontwikkeling. Elke vorm van initiatief valt ,veg.

'besta niet'. Maar, hoe dramatischer je script, hoe

verandering, verbetering. Het worden creatieve

De comfortzonc wordt beperkend. Er is geen

pathologischer bet gedrag, hoe grater de kans op

ondernemers die originele oplossingen bedenken

ruimte voor creativiteit. Het leven bestaat uit het

Opwindingsprofiel

transformatie. Er is geen gebruiksaanwijzing.

en nieuwe methodes invoeren, Ze lopen niet mee

creeren van (schijn)veiligheid. Een vaste baan, een

Ieder doer het op zijn eigen unieke manier.

met de kudde, Ze organiseren het op hun eigen

vaste relatie, een vast loon, een eigen huis, ieder

De transformatie gebeurt op existentieel - spiri-

manier. Ze ervaren veel positieve opwinding.

jaar op reis naar dezelfde camping, waar je dezelf-

tueel niveau. De transforrnatie begint met bewust-

Ze hebben succes.

de mensen ontmoet, en dezelfde gesprekken hebt,

Doeje best

Doe rn aar

zijn. Herkennen en erkennen van bet probleem.

Je structureert je tijd met rituelen. Je bent een saai

Weten dat er iets mis is. Dan begint de zoektocht,
de queeste.Je laat je ondersteunen door therapeuten, homeopaten, ... Je gaat weer in symbiose.
Je wordt weer afhankelijk.Je leest boeken.
Je onderzoekt,je leert.je ervaart,je toetst.
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Hier kan bet ontwikkelingstrauma zich op twee

zelfde doet. Succes is te riskant. Succes blijft uit.Je

manieren manifesteren. Ofkinderen worden uit

script is banaal.]e bent een niet-winner.

De ideale situatie: doe rnaar, het is veilig
Tussen zes en achttien maauden ontwikkelen

Je wordt misbruikt door zogenaarnde zorgver-

kindjes zich door te DOEN. Ze komen uit de

leners.Je ziet hoe het moet.Je ziet hoe het niet

syrnbiose met moeder, die een verderzetting

moet.Je leert charlatans van genezers ender-

was van de symbiose met de voorgeboortelijke

scheiden.Je leert tips en tries doorzien.

paradijselijke toestand. Ze incarneren nog meer op

Wie praat na? Wie loopt voor? Je laat je prik

aarde en ontdekken de zintuiglijke 'Nereid (Maya).

kelen.Je wordt uitgedaagd.Je gaat eronderdoor.

Ze kunnen zich al kruipend voortbewegen en ex-

Je krabbelt rec ht. Je weet het niet meer,

ploreren de derde dimensie al proevend, ruikend,

Je referentiekaders kloppen niet langer.Je gaat in

tastend, horend, ziend.

symbiose met andere referentiekaders.

Ze separeren zich van moeder en ontdekken:

Je comfortzone wordt gevaarzone.Je wordt

'Ik ben niet moeder', of anders gezegd 'Ik ben niet

helemaal niet meer begrepen door anderen,

God,' of'Ik maak geen deel meer uit van de god-

Je gaatje eigen weg.Je past niet meer in de

delijke wereld' of 'Dit is niet langer bet paradijs,'

maatschappij, Weer verlatingsangst. Er is geen weg

Dit gebeurt preverbaal, met het limbisch systeem,

terug.

de Kind-egotoestand.

Het gaat over oraal trauma. De overlevings-

Al doende en kruipende over moeder aarde out-

verslavingen zijn oraal (drugs, drank, boulimie,

wikkelen kindjes bun vegetatief systeem veder.

anorexic, obesitas, energetisch zuigen, afhanke-

Ze doen dat liefst in een veilige omgeving,

lijkheid, volgeling zijn .... ) en moeilijk om te

waar ze niet verongelukken. De aundacht is zeer

metamorfoseren. De innerlijke leegte laat zich

gefocust en zeer kort. Er is veel opwinding. De

zien. Je doorziet het zwarte gat. Dit wijst op een

ontdekkingstocht verloopt snel van het ene inte-

onvolgroeid en beschadigd vegetatiefsysteem.

ressante object naar het andere.

Uiteindelijk leer je jezelf containen.

De krant wordt verscheurd en opgegeten, leuk

Sommige kinderen ontwikkelen snel een soort

geluid, lekker pa pier. De knopjes van de TV wor-

van veilige ruimte binnenin zichzelf.Je leertje

den gedraaid en ingedrukt. Oh er wordt beeld en

bronnen op een gezonde manier.Je rouwt.

geluid getoverd in de woonkamer. De kamerplant

Je ontwikkelt je 'observerende ik' (Volwassene)

verliest zijn blaren, de muur het behang, bet boe-

en je neemt afstand (dus niet dissocieren) van je

kenrek zijn boeken .... Idealer is dat kindjes in een

'ervarende ik'(Kind).Je observeertjezelf.

afgeschermde ruimte, met aangepast speelgoed in

Je omarrnt jezelf]e hebt jezelflief.Je bent

verschillende materialen aan de slag kunnen.
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In deze optiek is de 'doe je best' opjager een an-

Je geeft niet op.Je rijdt aan 200km/uur met al je

homeopathic, alternatieve genecswijzen....

primaire gevoelens (blij, bang, boos, bedroefd)

tidoot voor de 'doe niet' stopper.

remmen aan (weet niet, denk niet, groei niet op,

Dit wijst er op dat er mcer liefde en bewustzijn

inzetten en doorleven, terwijl je jezelf observeert,

Succes is niet nodig,je moet alleen maar je best

heb geen succes ... ).

kornt in her collectieve script.

en zonder te dissocieren,

doen. Als je 'doe je best' wil bestuderen, kom dan

Je werkt hard en slaagt nooit. Tenzij je je wees

De vrijheid wordt grotcr. Ik persoonlijk ben

Eerst ontwikkelt zich de emotionele intelligentie,

naar Vlaanderen, of naar Belgie.

sterk inzet als Joker.

bang dat er in het collcctieve script een te grote

clan het denken, lQ is ingebcd in EQ. Daarorn is

Wij hebben hier een collectief, culture el doe je

Uit ervaring kan ik je vertellen dat deze opjager

aanvaarding kornt van het gebruik van inentingen,

het gemakkelijker om cen voeler tc leren dcnken

best script. Dat drukt zich uit in het bedrijfsleven

een hele zware is om te erkennen, te herkennen,

antidepressiva, genetischc manipulatie, in vitro

clan 0111 een denker te leren voelen.

en in het politiek leven.

en te transforrneren.

fertilisatie, proeven op dieren .... want in mijn

In staat zijn om te denken over je voelen en te

perceptie zijn dat serieuse anomalieen die niets

voelen over je denken noemen we vanaf nu

met liefdc en vrijheid te maken hebben.

intelligentie.

Voor mij is dat schaduwwerking, en komt dat

Frontalc kwab en limbisch systeem werken samen,

Wij doen bier heel erg ons best. We zijn nog
steeds ons best aan het doen 0111 een regering te

Ik transforrneer

vonnen. Er wordt dag en nacht gewerkt, iedereen

Erkennen en herkennen (weten) is steeds de eerste

onderhandelt, Ze zijn bereid om erover te praten.

stap, Als bet zich laat zien, verdwijnt bet vaak van-

voort uit angst.

Er worden nieuwc synapsen en overbruggingen

Ze willen best met zijn allen rond de tafel gaan

zelf. TA geeft een mooi referentiekader om dingen

Bij collectieve veranderingsprocessen vraag ik me

gemaakt. Ook fysiek.

te leren zien. Het komt in het bewustzijnsveld,

steeds af: 'Brengt dit meer welzijn?' 'Vergroot dit

Je weer het.Je kent op de duur een groot dee!

de persoonlijke vrijheid?' 'Brengt dit mecr bewust

zitten....
Als je 'doe je best' hebt gei'ntegreerd, ben je niet

van je scriptboodschappen en je overlevings-

zijn?' 'Brengt dit meer liefde?'

maatschappij, in scholen, in bedrijven, in de

pro-actief (vooruit denken en op voorhand han-

beslissingen. Je krijgt inzicht in je script.

En dan hcb ik het niet over de syrnbiotische

politiek.

delen, ter voorkoming van).

Scripten bevatten geen logica. Ze hangen met

apenliefde tussen Volwassenen, die afhankelijk en

Leidinggevenden (of mensen in Ouder-rol-func-

Je bent niet doelgericht.Je werkt niet vanuit een

haken en ogen aan elkaar. Ze zijn het resultant van

onvrij maakt.

ties) zijn te vaak preverbaal, emotioneel bescha-

Pathologischc separatie transformeren is leren

een dofbewustzijn. Zij zijn verslaafd aan (overle-

missie en een visie.]e normen en waardensysteem

de creativiteit van de Kleine Professor (limbisch

is flou (wazig).Je bent re-actief.]e lost de proble-

systeem). Ieder script is uniek.

men opals ze zich voordoen.Je 'denkr' erg korte

Je script vertelt iets overje bloedlijn (familiescript)

rouwen. Separatie is afscheid nemen van de sym-

vingsmodus) controleren, manipuleren en rnacht

termijn en niet strategisch.Je schuift de dingen

en is ingebed in een ruimer cultured script

biose, Separeren is vrijheid creeren.

uitoefenen. Ze nemen beslissingen aangaande

digde deukers, met ecn 'denk niet' en

voor je uit, tot bet niet meer kan.

(her Vlaarnse script) wat historisch is gegroeid.Via

Separatie is de eerste grotc change in je levcn.

menselijk potentieel aan de hand van statistieken

Bedrijven onderhouden hun materialen niet.

bet onderbewuste en bet collectieve onderbewus-

Separatie is uit de co111fortzone komen en op je

en bohrtabellen.

Mensen en materialen worden tot op de bodem

te, wat zeer bewust is, zijn alle mensen met elkaar

eigen benen gaan staan.

Op de vloer, in de lagere echelons, zit vaak meer

uitgebuit en uitgewrongen en dan wcg gesmctcn

verbonden.

Separatie is de eerste stap naar onafhankelijkheid,

intelligentie dan aan de top. Maar daar is er een

en vervangen. Doordat je re-actief bent, ben je

Als ik stukken van mijn script transformcer en

naar volwassenheid. Separeren doet zeer.

steeds met dringende zaken bezig, cerder dan met

genees, genees ik een stuk van het collectief script.

blussen. Ook iets waar Vlaamse politici en

Bijvoorbeeld assertiviteit (OK+ /OK+) zit niet

onkunde om de beleefde gewaarwordingen,
die vaak juiste intui'ties ztjn, met eigcnmacht en

belangrijkc zakcn.Je leven bestaat uit brandjes

(2~

Ik bespeur helaas weinig intelligentie in onze

daadkracht onder woorden te brengen, orndat hct
· vo Id oen d e 1s· ont,v1·kk·e l:ll .
verstan cl n1et

Redeprofiel

bedrijven erg gocd in zijn.

in het Vlaamse script. Het Vlaamse script is eerder

Zij vormen de zwijgende slccht gediplomeerde

Je bent niet effectief (de goede dingcn doen, doen

passief agressief en achterbaks (OK-/OK +). We

meerderheid.

wat prioritair is - Iiefst belangrijk en niet drin-

zien nu dat Vlamingen meer en meer uit de

gene!). Je bent niet efficient ( de din gen gocd doen)

underdog komen en zich eerder agressief

Je mag denken

Wees perfect

Tussen 18 maandcn en drie jaar ontwikkelt zich

want er is nooit tijd om de din gen die jc had kun-

(0 K + / 0 K-) gaan opstellen. Ze verdedigen hun

de frontalc hersenkwab, het analytiscb, deduc-

nen voorkomen door vooruit te denken, tegoei en

territorium.

tie( lincair, pro-actief, logisch denkvermogen.

voor altijd op te lessen.

Dat is nieuw, Dat is een goed teken, Nu dienen ze

De Vohvassen-egotoestand. Het kindje is uit de

Jc bent bezig met prullen en prossen. Her brengt

nog te leren om met respect voor zichzelf en met

symbiose gekropen, beeft de zintuiglijke wereld

geen zodcn aan de dijk, maar 's avonds bcn je we!

respect voor de ander te communicercn

moe.Je bent een kei in improviseren, zien waar je

(OK+ /OK+).

uitkomt en dan opnieuw improviseren,

Als voldoende Vlamingen assertiviteit gaan inte-

Waarschijnlijk ben je multi tasking. Doordat er

greren, eigen maken, doorleven en toepassen - dus

Figuur 11 Fase 3: DENKEN (18 maa11den - 3 jaar)

'Het is ok om te denken' versus 'denk
niet en wees perfect'

ontdekt met zijn zintuigen en gaat zich daar nu
vragen over stellen.
Er volgt een verstandelijke integratie van de
wereld en zichzelf. Hct kind leert rechtop !open

zich op verschillende vlakken en niveau 's brandjes

niet als truukje of techniek - zal op den duur her

Als je de twee eerstc fases, zijn en doen, succesvol

en spreken. En het kind gaat zijn vragen onder

voordoen, leer je je met vcrschillende zaken tege-

Vlaamse script assertiever worden. Dan spreken

doorloopt en of transform cert beb je je EQ

woorden brengen. 'Mama, waar slaapt het zon-

lijkertijd bezig te houden, Het geeft vcel opwin-

we van een kwantumsprongetjc in het collectief

(emotionelc intclligentie) ontwikkeld.

netje? Hoe komt bet dat ik groei?Vanwaar komen

ding.Jc bent druk, druk, druk.

bewustzijn.

Je beleeft bet juiste gevoel (geen parasietgevoel) in

de bomen, en van waar komt die eerste boom.?

Je probeert het op verschillende manieren, als een

Zo zicn we dat collectieve scripten zijn geevolu-

de juiste dosis Ge plakt geen zegeltjes) en op bet

Waarorn zijn er arme kindjes? En van waar komt

kip zonder kop (denk niet).Je begint opnieuw.Je

eerd in het aanvaarden van vrouwen- en kinder-

juiste moment.

de eerstc koc?Van waar komen de wolken?

begint iets nieuw.je herbegint. Het lukt weer niet.

rechten, homohuwelijken, seks voor het buwelijk,

Je kan in je transformerende rouwprocessen je

En waarom bran cit het licht? ... .'
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Het zijn l<leine wetenschappers, of filosofen,

Coed logiscb gedacht, zou ik zo zeggen. Maar

Volwassene gaan ontwikkelen om te overleven.

Jc leert voelen of die nieuwe referentiekaders voor

die de wereld trachten te begrijpen, niet te con-

zal ze haar denken blijven ontwikkelen, als ze nu

Je gaat je verstand gebruiken om niet alleen de

jou kloppen of niet.Je ontwikkelt je intelligentie

troleren.

wordt afgestraft voor haar grote mond?

grote lijnen te kennen, maar ook alle details.

als cornbinatie van denken, voelen, intuitie en

Jc wordt een worhoholic en een controlefreek.

inspiratie.Jij wordt je eigen maatstaf.

Een permissie op denken geef je door geduldig te

Ik heb ook mijn bedenkingen als je kinderen

Je denkt niet kritisch.je gclooft en je leert van

Je doet aan kwalitatief wetenschappelijk onder-

luisteren en liefdevol de vragen te beantwoorden.

blazen gaat wijsmaken zeals: 'de kindjes komen

buiten.Je wordt een volgeling van bet zogenaarn-

zoek en je deelt je nieuw verworven en doorleef-

Jc straft bet denken van een kind niet af.

uit de bloemkolen' of'Sint Nil<laas loopt met zijn

de (kwantitatief) wetenschappelijk denken. Een

de referentiekaders met de anderen, zonder

Bijvoorbecld: een meisje beeft net gereden op

paard over de daken.'

arts, of een jurist, of een ingenieur.

ze te willen opleggen.

een pony en zit met haar ouders in de bar van de

Je verwerft status en ego. In erg pathologische

manege een colaatje te drinken.

Ik bespeur weinig intelligent denken, wel ver-

vorm wordt je dwangmatig, of ga je je gedragen

Papa zegt: 'Sofieke, als jij nu erg hard je best doet

standelijk dcuken, denken vanuit de overlevings-

als een authistische ambtenaar, die wars is van

op school, dan kan je later als je groot bent je

modus. Hier zal waarschijnlijk de 'wees perfect'

empathic.

eigen paard kopen. Want zie je, de meeste mensen

opjager aan ten grondslag 1-iggen.

bier hebben toch een eigen paard.'

Overtuigingsprofiel
Je mag ontdekken
wieje bent

Ik transforrneer

Sofieke slurpt nadenkend van haar cola en zegt

Als je van huis uit de 'wees perfect' opjager

'Oh papa, dan hebben jij en mama jullie best niet

meekrijgt, is de boodschap dat 'her'nooit goed

overlevingsmodus. Ze zijn verslaafd aan tot in de

gedaan, vroeger op school. Want wij hebben geen

genoeg is. Jc kan altijd beter.'

perfectie controleren en macht uitoefenen vanuit

eigen paard,'

Als je deze boodscbap binnenpakt moet je je

hun ego. In principe zijn het gelovers, die vast-

Denkers met een 'denk niet', denken vanuit de

Wees sterk

zitten in aangeleerde referentiekaders en overtuigingen. Hier is geen sprake van vrijdenkerij.
Figuur 12 Fase 4: IDENTITEIT (3 jaar -- 6 jaar)

Vaak lopen ze mee in de collectief aanvaardde en
aan het collectief opgelegde referentiekaders,
zoals dat gebeurt in scholen en universiteiten,

Je m.ag ontdekken wie je bent versus

Ze geloven in het oude Newtoniaanse, Carte-

wees sterk

siaanse, Darwinistische paradigma . Het vergt

Tussen drie en zes jaar ontwikkelen kindjes hun

moed en daadkracht om je hieruit los te we ken.

identiteit. Ze experimenteren met verschillende

Bedoeling is dat je je eigen maatstaf wordt.

rollen. Ze zijn do] op de verkleedkoffer.'

Voorwaarde tot transformatie is dat je de beper-

nu de baas.' Ze spelen Zorn en Batman. Ze spelen

Nu spelen we moederke en vaderkc' en 'Ik ben
kingen van je 'denken' ender ogen ziet.

Prinses en lopen rond in prachtige gewaden.

Jc herkent en erkent je eigen 'denk niet'.

Ze spelen kokeneterke en roeren in een pot

Nu ga je je eigen referentiekaders aftoetsen aan

waarin ze slijk en gras klaarrnaken. Ze lopen

andere rcfcrentiekaders.]« gaat je verstand gebrui-

rond met een pop in een koets, die ze liefdevol

ken om je intelligentie te ontwikkelen. Je spant je

verzorgen.

in om andere redeneringen te volgen.

Veel kindjes weten nu al wat ze later willen wor-

Een klassiek geschoold arts, zou bijv. de moeite

den. Politieagent of brandweerrnan of verpleegster.

kunnen doen om de boeken van Hahnemann te

Ze kijken op naar volwassenen die een dienende

lezen en zich te verdiepen in de referentiekaders

rol hebben in de maatschappij.

der horneopathie.

Ze streven naar rechtvaardigheid. Ze ontwikkelen

Een atheist zou zich kunnen inspannen om de

een nussie en een visie en een normen en waar-

boeken van Rudolf Steiner te doorworsrelen.

densysteem.

Je kan Ayurveda bestuderen, of makrobiotiek, of

Dat veronderstelt dat ze de vorige fasen goed

transactionele analyse, of kwantumtransactionele

doorlopen of getransformeerd hebben.

analyse.
Na integratie kornt individuatie.

(0)

';Tl1001( 1'7 MMRT 20 I I

Een goede oefening is om je in te leven in het

Je ontwikkelt je eigen missie, visie, moraliteit. Jc

nieuwe kwantumparadigma.

wordt je eigen maatstaf.Je ontwikkeltje eigen

Jc leest 'Het veld' van Lynn Mc Taggart.

referentiekaders.

Je bekijkt de film 'What the bleep do we know'

Jc bent geen aanhanger van een of ander geloof.

en 'Down the rabbit hole.'

Jc transformeert je schaduw op je eigen manier.
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Je groeit naar maturiteit.] e hebt je ervarend ik en

Kritische Ouder (fascist) naar Onderworpen

Nu ben je een volwassen mens. Je staat er.

Her is de kracht van de mens die niet langer

je observerend ik ontwikkeld ( duaal bewnstzijn).

Kind (nazi).

Je hebt wat te vertellen.Je bent een auctor, een

bereid is

Je transformeert je script. Je evolueert naar een

De andere egotoestanden zijn vervaagd.

voorganger, een voorbeeld en nu is de kans groot

de dood voor gevolg hceft.

geintegreerde Volwassene (non-duaal bewustzijn).

De nazis behandelen zichzelf (hun Kind) op

dat je door bet collectief wordt uitgekotst.

Die kracht is nodig om het transformatieproces in

dezelfde manier als dat ze de Joden behandelden,

Je wordt door het collectief ervaren als bedrei-

gang te zetten.

zijn ziel te verkopen. Ook niet als dat

Hier volgen nog enkele stoppers die mijns inziens

Ze schieten zichzelf en hun dierbaren door hun

gend. Je boezemt angst in. Men wil van je af.

Aan de andere kant, geeft her transformatieproces

het outdekken van je eigen identiteit kunnen

hoofd alsof het niets voorstelt.

Je bent te confronterend.

je die kracht. Her is een kracht van een totaal

afremmen:

De visie van de Nationaal Socialistische Partij is

Rudolf Steiner wordt vergiftigd. John Lennon

andere orde als de kracht die voortkomt nit de

de enige maatsraf.Vanuit de 'besta niet' stopper

wordt doodgeschoten. Maarten Luther King

'wees sterk' opjager en die vaak dissociatie (trau-

zijn de nazis in symbiose met de Fuhrer.

wordt doodgeschoten. Mahatma Gandhi wordt

makramp) tot gevolg heeft.

Ze zijn volgeling. Er is een beperkt referentie-

doodgeschoten.

Het is de kracht van een Joe Van Holsbeek, die

de anderen zullen

Wees niet belangrijk

het wel beter we ten/ doen. De anderen zijn jouw
maatstaf

kader dat steunt op een sterke overtuiging.

Nelson Mandela wordt 27 jaar in de gevangenis

weigert om zijn I-pod af te geven aan een dief

Bevel is bevel. Hier krijg je mensen met een

opgesloten. Daar transformeert hij zijn schaduw,

en wordt neergestoken. Hij sterft als een vrij

wat ouderlijke figuren (leraar, politie, baas, politic-

overtuigingsdynamiek die gebaseerd is op angst

Dit blijkt uit de volgende anekdote,

mens. Hij staat voor zijn principes. Hij heeft zijn

ker, ... ) zeggen en stel dat niet in vraag. Blijf in de

en op trauma. Dit is ronduit pathologisch.

Een collega van me trekt voor zijn 40ste huwe-

ziel niet verkocht.

underdog. Blijf je doelstellingen via manipulatie

Wanneer de stages of power op een pathologische

lijksverjaardag met zijn vrouw naar Zuid Afrika

en niet via volwassen communicatie nastreven,

manier werden dcorlopen en niet werden getrans-
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Groei niet op

luister naar de anderen, doe

naar de walvissen te gaan kijken.

Misschien moet ik nog iets zeggen over de

forrneerd kan je dit krijgen.

Ze maken van de gelegenheid gebruik om Rob-

laatste ontwikkelingsfase: de sociale identiteit

heb geen eigen behoeftes, zorg voor de anderen,

Het zijn mensen met een overtuigingsdynamiek

beneiland te bezoeken en Nelson Mandela te

(ontwikkelt zich tussen 6 en 12 jaar) die zich vol-

doe niet zo flauw.

met een enorme 'wees sterk.' Ze zijn niet meer in

eren.

trekt in de ouder?

contact met zichzelf (dissociatie) en dus ook niet

De gids die hen rondleidt is een oude celgenoot

Hoe ga je om met anderen? Hoe verhoud je je tot

Wees geen kind

Wees niet sexy

voe! niet wat je nodig hebt,

wees niet je eigen geslacht,

we hadden liever een jongen cg meisje gehad,
gedraag je daar maar naar,

met anderen.

van Nelson Mandela. Hij vertelt hoe hij als jonge

het collectief?

Ze kunnen niet meer relateren op een normaal

zwarte rebel wordt opgepakt door de politie en

Bij mensen met een volwassen en getransfor-

menselijke manier, Helaas vinden we ze vaak

bij Nelson in de eel wordt geworpen.

meerde overtuigingsdynamiek ontwaar ik vaak

terug op hoge posities. Ze hebben dikwijls

Nelson Mandela zit rustig in een hoekje te

een grote sociale betrokkenheid. Ze hebben veel

aandacht als je iets mankeert. Dat geeft je veel

leidinggevende functies op hoog politiek en

mediteren. De vurige jonge rebel steekt van wal

liefde voor de mensheid. Ze ijvercn voor een

voordelen.

econornisch niveau , vanuit hun verslaving (over-

'We zullen overwinnen! We doen ze allemaal

betere wereld.

Wees niet gezond/ normaal

je krijgt meer

levingsmodus) om te controleren en macht uit te

dood! De vijand zal bet onderspit delven .... !'

Vanuit het spirituele oogpunt zijn we allemaal met

en gepresteerd. Het leven is niet plezant

oefenen. Ze gaan over lijken.

Nelson wacht rustig af tot de jongeling is uit-

elkaar verbonden via het veld (het collectieve

Vaak hebben ze een soort van charisma en kun-

geraasd en zegt: ]ij hebt maar een vijand, goede

onderbewuste).

De valkuil is dat je aan deze stoppers tegemoet-

nen ze grote groepen mensen (meelopers) achter

vriend, en die zit diep bij jou van binnen.

We kunnen als individu pas vrij zijn als alle men-

komt (met je onderworpen Kind of'je rebelerend

zichzelf en hun overtuiging scharen.

Ga daar maar eens eerst mee aan de slag.'

sen vrijheid hebben verworven.

Hier maak ik uit op dat Nelson Mandela zijn

Mijn hoop is dat we erin zullen slagen om rond

Heb geen plezier

hier wordt allecn gewerkt

Kind) mits bet inzetten van je 'wees sterk' opjager.
Onderliggend zit de 'voel niet' stopper.

Het charisma van een getransformeerde en geevo-

dagen in de gevangenis heeft aangewend om zijn

2012 via het principe van de 100ste aap, de

Jantje is verdrietig want zijn cavia is dood.

lueerde mens met een overtuigingsdynamiek is

eigen schaduw te transforrneren.

kwantumsprong in bewustzijn te bewerkstelligen

Jantje built. Papa zegt: 'Grote jongens wen en

van een totaal andere orde.

Toen hij vrij kwam en actief ging deelnemen aan

voor bet hele collectief.

niet, smijt dat dood beest nu in de vuilnisemmer,

De transforrnatie ligt telkens in het durven wor-

bet politieke leven in Zuid Afrika stelde hij voor

En ik hoop dat dit artikel dat ik met veel plezier

en droogje tranen.We gaan naar de winkel een

den van je eigen maatstaf, het durven geloven in

dat de oude vijanden elkaar zouden vergeven.

en met veel inspiratie heb mogen schrijven bier-

nieuwe cavia koperi'.

je eigen voelen, intuitie, inspiratie, intelligentie.

13uigen en vergiffenis schenken is een van de laat-

toe mag bijdragen.

Jantje droogt zijn tranen en weent nooit rneer in

Worden wie je bent. Worden wie je al was.

ste stadia van het rouwproces (separatie).

zijn leven.Vanaf nu is hij een man. Met Jantje kan

Je eigen maturiteit ontwikkelen.

Buigen komt na 'aanvaarding' en voor 'klaar voor

Ik dank NVTA omdat ze me met Strook een

je later naar de oorlog gaan.

Je hebt de vorige stages of power getransformeerd

de relatie met bet nieuwe,'

forum geven om met velen te mogen delen.

Maar dat is misschien het enige waar hij nog goed

en genezen. Je hebt jezelf genezen.

Ik hoop dat ik je heb mogen 'aanraken'.

voor is.Jantje gaat in de traumakramp.

En zo heb je een stuk van het veld genezen.

De Dalai Lama moet vluchten voor de Chinezen.

Misschien heb je een gevoel van 'thuiskomen' na

Hij dissocieert. Hij schakelt zijn gevoel uit. Hij

Je bent gecenterd en zeker van jezelf en je bent

Hij trok over de Himalaya, naar lndie, om zo de

deze lectuur. Dan ben je waarschijnlijk een licht-

bijt zijn tanden op elkaar. En hij past zich aan,

bereid om met anderen te delen en naar anderen

cultuur van zijn volk te redden.

werker of een nieuwe-tijds-kind.

De karikatuur van de 'wees sterk' opjager zien

te luisteren. Je bent sociaal geengageerd,

Zo'n tocht over de Himalaya is nauwelijks te

Misschien ook niet, en dat is OK.

we in de film 'Der Untergang'. Het gaat over de

Je houd van jezelf,je rnedemensen en van

overleven. Een mens met een getransfonneerde

Nu heb je een sleutel om een nieuwe wereld

laatstc dagen van Hitler in zijn bunker.

moeder aarde,

overtuigingsdynamiek getuigt vaak van een grote

binnen te gaan, en samen met je hogere zelf, in

mate van innerlijke kracht.

het kwantumveld van nulpuntenergie een rijk

De communicatie gebeurt top-down van negatief
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leven op te bouwen en je dromen waar te maken,
en zo 111ee te timmeren aan een ,veg naar een
vriendelijke wereld (het nieuwe Jeruzalem).
Ik groet je in licht en liefde
Anne Wuyts
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