
Themadag

Eerlijk 
kijken naar 

jezelf



De grote Aartsengel Michaël vraagt aan ons:
durf je het aan om eerlijk te kijken naar jezelf?
Heb je de moed om de weg naar binnen te gaan
en onder ogen te zien wat je daar aantreft?
Durf maar, herhaalt Michaël, want alleen dan
zal je geestelijk kunnen groeien. Alleen dan
zal je kunnen worden die je ten diepste bent.
Durf maar en ga. Ik sta naast je op die weg.

Gehoor gevend aan de oproep van Michaël
gaan wij, zijn leerlingen, de weg naar binnen.
We maken ons de gevoelens bewust die in ons
leven. We leren onze emoties te benoemen,
ze te doorleven om ze dan los te kunnen laten.
Alleen zo kunnen wij immers geestelijk groeien.

De vraag van Michaël



We leren ons de gevolgen van onze woorden
en daden bewust te worden. Zo worden wij
ons bewust van ons toekomstige karma en leren
we zorgvuldig te handelen, wetend van de gevolgen.

We worden ons bewust van alle dualiteiten in het
leven en ontdekken onze eenzijdigheid. De een is
meer een dromer, de ander een realist. De een is
gul, de ander spaarzaam. De een heel open,
de ander juist gesloten. We beginnen te beseff en:
de enig juiste weg is de weg van het midden!

En die weg, de weg van het midden, zo ontdekken
we, is de weg van Christus die op Golgotha aan
het kruis tussen twee misdadigers hing. Zo leren we
hoe we Christus kunnen volgen in dit leven.

De vraag van Michaël (2)



Hoe verder we komen, hoe rijker de weg
naar binnen wordt: we leren er een plek van stilte
kennen, ons hoger zelf of de innerlijke Christus.
We leren kijken tot voorbij de buitenkant,
We leren vrede uit ons diepste zelf te putten.

Maar het grootste geschenk op deze weg is
onze groei in liefdeskracht en het inzicht hoe we
de geest op aarde geboren kunnen laten worden.

Zo worden wij op deze weg tot dienaar van Michaël.

De vraag van Michaël (3)



Delphi



Apollo





Eerlijk kijken naar jezelf is gericht op:

- Je fysieke lichaam

- Je ziel

- De fluistering van de geest 

S 1-1



Oefening in terugkijken op je herinneringen:

1.Vanuit ego:
Dan voel je nog steeds:
woede, verdriet, onmacht, angst enzovoort

2.Vanuit hoger Zelf:

- Kijk naar mensen die je goed gedaan hebben 
en dank hen

-

- Kijk naar mensen die je gekwetst hebben, 
maar die je daardoor verder brachten!
En dank ook hen!

Dan ga je de zin zien van alle gebeurtenissen 
en ervaringen

S 2-2



De lichamelijk speldeprikken begonnen toen ik 
een 12 jaar was. 

Op 24 jarige leeftijd had ik zoveel last, constant 
pijntjes en kwaaltje dat ik dacht: “Wat moet dat 
wel niet worden als ik 20 jaar verder ben? Dat 
wordt een ramp.”

Nu ben ik 20 jaar verder en voel ik me beter in 
mijn vel. Zijn alle kwaaltjes en chronische pijnen 
weg? 

Nee, maar ze zijn mijn vijand niet meer; dus kan 
ik nu met ze samenwerken en ze leren begrijpen. 

Het is een wereld van verschil nu ik ze heb leren 
begrijpen als signalen van mijn ziel.

S 5-5



Organen:

Maan Hersens + Voortplanting

Mercurius Longen Verdriet

Venus Nieren Angst

Zon Hart Plezier/ vreugde

Mars Gal Bitterheid

Jupiter Lever Woede/ frustratie

Saturnus Milt jaloezie/
negatief zelfbeeld

S 3-3



Dikke darm Schuldgevoel
Loslaten

Dunne darm Onzekerheid
Kwetsbaarheid

Blaas Irritatie

Maag Walging

S 4-4



S 6-6

Inzicht in je ziel en je geest
door deze vragen te stellen:

- Wie ben je?

- Wat is je levensopdracht?

- Wat zijn  je sterke en je zwakke kanten?



Origines



1. Nieuw bewustzijn (of: bewustzijnsziel)

2. Geestelijke wereld gaat open
(= drempelovergang)

3. Michaël inspireert ons 

De bijzondere ontwikkelingen in onze tijd:



1.Gewaarwordingsziel

2.Verstandsziel

3.Bewustzijnsziel

De opbouw van onze ziel:





De kleine Wachter



Michaël en de draak



Voorbeeld van eenzijdig materialistisch 
denken:

… Het longfonds wil kapotte longen

repareren …



Helder zien … Imaginatie 
(Swedenborg)

Helder horen … Inspiratie 
(Johannes)

Helder voelen/weten  …             Intuïtie 
(Rudolf Steiner)

Ontwikkeling helderziendheid:



Swedenborg



Johannes



Rudolf Steiner in 1906 – Olieverf; D. Huschke



Rudolf Steiner:

Wat de geestelijke wereld mij tegemoet 

droeg, nam ik in mijn ziel op, dat 

ontwikkelde zich tot ideeën, dat kon de 

vorm van gedachten aannemen.



Ita Wegman



Het was duidelijk dat men hem nodig 
had in de geestelijke wereld.

Ook was duidelijk dat hij in de 
geestelijke wereld iets belangrijks te 
vertellen had dat alleen hij kon meedelen.

Ita Wegman over de dood van Rudolf Steiner:



1. Kijk naar binnen en word je je 
gevoelens/emoties bewust

2. Leer die te benoemen

3. Laat ze door je heengaan

4. Laat ze los

Basisoefening Eerlijk kijken naar jezelf:



Zalig is de leeuw die door de mens 
wordt gegeten, en de leeuw zal 
mens worden.

En vervloekt is de mens die door 
de leeuw wordt gegeten, en de 
mens zal leeuw worden.

Logion 7 Thomas-Evangelie:



1. Liefde schenken
Vreugde ontvangen
Wijsheid en begrip

2. Plicht
Mensen niet geïnteresseerd in jou
Leven als zinloos ervaren

3. Roddel
Pijn en leed
Dom en bot

Toekomstig karma:



0   – 7 jaar: opbouw fysieke lichaam

7   – 14 jaar: opbouw etherische lichaam

14 – 21 jaar: opbouw astrale lichaam

21 – 28 jaar: opbouw gewaarwordingsziel

28 – 35 jaar: opbouw verstands- en gemoedsziel

35 – 42 jaar: opbouw bewustzijnsziel

De zevenjaarsfasen in ons leven



42 – 49 jaar:  Keuzejaren: 
je wordt of onbaatzuchtig, of een tiran. 

49 – 56 jaar: Jaren van wijsheid, 
dankbaarheid en harmonie. 

56 – 63 jaar: Fysiek lichaam wordt brozer: 
geestelijke krachten belangrijker. Intuïtie!

63 – 70 jaar: Laat het kind in je opstaan; 
laat goedheid van je uitgaan; 
leef in verwondering.

70 – 77 jaar: Laat schoonheid van je uitgaan, 
straal rust uit en medeleven.

77 – 84 jaar: Wees rechtvaardig en 
wees je bewust van de zin van je leven.

De zevenjaarsfasen in ons leven II



 Antipathie ontstaat door vervuilde zintuigen

 Lucifer en Ahriman werken daarop in

 De zintuigen hebben dus een heropvoeding 
nodig

 Doen we door ‘de oefening tot vergeven in 
het klein’ 

Sympathie – Antipathie



Dromer Realist

Levensgenieter Zwartkijker

Slordig Precies

Mild Streng

Open Gesloten

Toegeeflijk Koppig

Gul Spaarzaam

Voorzichtig Uitdagend

Mannelijk Vrouwelijk

Een reeks van dualiteiten:



Abend uber Golgotha van Wassilij Petrovich



Ida Gerhardt:

Oud worden is het eindelijke vermogen

ver af te zijn van plannen en getallen;

een eindelijke verheldering van ogen

voordat het donker van de nacht gaat vallen. 


