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Niets is zinloos

Niets van wat ik in mijn leven meemaak, is zinloos.
Ook de donkere ervaringen, hoezeer ik daarmee
ook geworsteld heb, zijn mij niet zomaar of toevallig
overkomen. Al mijn ervaringen, al mijn lotgevallen
hebben een diepe zin en betekenis. Dat ik dit inzicht
mocht opdoen in mijn leven, is misschien wel het
grootste geschenk dat U, Christus, mij gegeven hebt.

Dankzij dit inzicht begon ik de wet van het karma
te begrijpen: dat dit leven een levensles is die deel
uitmaakt van een reeks van lessen die U mij leven 
na leven laat toevallen om U op die manier tegemoet 
te groeien en geleidelijk aan U gelijkvormig te worden.



Niets is zinloos (2)

Al die levens: ze bevatten precies de lessen die ik op 
dat moment nodig had. Ook al begrijp ik die lessen 
niet, omdat ik het geheel niet kan overzien, ik weet: 
mijn levenslessen zijn een geschenk, want zonder hen 
zou ik U niet stap voor stap tegemoet kunnen groeien.

U, Christus, U bent de Heer van het Karma geworden.
U bent het die straks, na mijn dood, samen met mij 
zult terugkijken naar het aardse leven dat dan achter mij 
ligt. U zult mij met uw onvoorstelbare liefde omhullen,
U zult mij inspireren om mij de geestelijke winst bewust 
te maken die ik op het aardse leven behaalde. U zult
mij helpen om eerlijk onder ogen te zien welke lessen
zijn blijven liggen en wat ik nog allemaal moet leren.



Niets is zinloos (3)

Bij die ontmoeting zult U het vuur van mijn geweten 
in mij oprakelen zodat ik in een volgend leven nog
meer en nog duidelijker naar mijn geweten zal leren
luisteren. U zult het licht in mijn geestelijke ogen
krachtiger maken, zodat ik in een volgend leven de 
geestelijke krachten zal kunnen zien die in alles wat 
leeft: in mens, dier en natuur besloten liggen.

U, mijn Christus, zal ik bij die ontmoeting voorgoed 
opnemen in mijn hart, zodat U het zult zijn die voortaan
in mij leeft, in mij spreekt en door mij heen werkt.

U, mijn Christus, naar U gaat mijn hart uit. U behoor ik
toe en van uw liefde wil ik voorgoed de dienaar zijn. 



Frederik de Grote, koning van Pruisen, zou kort 
voor zijn dood in 1786 gezegd hebben: 

Ik voel nu dat het spoedig afgelopen zal zijn met 
mijn aardse leven. Maar ik ben ervan overtuigd, 
dat niets in de natuur vernietigd kan worden. 
Daarom weet ik zeker, dat het edeler deel in mij 
niet ophoudt te leven. 

Ik zal in een toekomstig leven wel geen koning 
zijn; des te beter, ik zal toch een nuttig leven 
leiden, waarin ik bovendien minder 
ondankbaarheid zal oogsten.



Novalis (Baron von Hardenberg):

Wie hier de volmaaktheid niet bereikt, bereikt 
haar misschien aan gene zijde of moet de 
aardse levensweg nogmaals afleggen. 

Zou er daarginds niet ook een dood bestaan, 
waarvan het resultaat de geboorte op aarde 
zou zijn?



Wilhelm Busch:

Wel duizendmaal reeds is hij hier
gestorven en opnieuw geboren,
zowel als mens, maar ook als dier
met korte en met lange oren.
Nu is hij een arme, blinde man, 
zijn benen zijn stram, zijn rug is krom.
En toch, als hij maar even kan, 
komt hij nog duizendmaal weerom.



Rudolf Steiner – geschilderd door Annette Voorbij - Luiten





Opbouw van onze ziel:

Waarnemingsziel

Verstandsziel

Bewustzijnsziel (vanaf 1413)

In onze bewustzijnsziel ontwikkelt zich 
vervolgens geleidelijk ons  Hoger Zelf



Drie fasen in het onderwijs van Rudolf Steiner:

1.1902 – 1909: Grondbegrippen 
Geesteswetenschap

1.1909 – 1916: Mysterie van Golgotha

1.1916 – 1923: Uitwerking van deze inzichten:

- Biologisch–dynamische landbouw
- Antroposofische geneeskunde
- Vrije Schoolbeweging
- Sociale Driegeleding
- Christengemeenschap





Albertus Magnus



Albertus Magnus



Marie Steiner





1. Het Polaire Tijdperk

2. Hyperborese Tijdperk

3. Lemurië

4. Atlantis

5. Na-Atlantische Tijdperk

6. 6e Tijdperk

7. 7e Tijdperk



Oude zielen:

Verlangen naar Christus

Beschouwend

Vaak ketters

Kennen de weg op aarde



Jonge zielen:

Enthousiast

Bepaald door heidendom

Kosmisch gericht

Maar een keer op aarde met 
Christus in aanraking gekomen

Weinig aardse incarnaties



Karakter jonge zielen:

Van uitdagingen

Houden van veel ontmoetingen

Zien leven als feest

Vindingrijk

Ondernemend

Heldhaftig



Karakter oude zielen:

Houden van rust

Natuur

Diepgaande gsprekken

Zijn luisterend oor

Zien grote geheel

Zijn als kind anders





Plato en Aristoteles





Karma in ons leven:

 0 – 21 jaar: Krachten uit verleden

 21 – 42 jaar: Krachten uit Heden

Vanaf 42: Krachten uit toekomst



Incarnaties Ita Wegman:

13e eeuw voor Chr.: Gilgamesj

5e eeuw v. Chr.: Mysa, Efeze

4e eeuw v. Chr.: Alexander de Grote

9e eeuw na Chr. Sigune uit Parzifalsage

1250: Leerling van Thomas van Aquino



Bij een dood mens zien we het 
FYSIEKE LICHAAM.

Bij een slapende mens zien we 
het fysieke lichaam en zijn 
ETHERLICHAAM. 

Een mens die wakker is heeft 
ook een actief
ASTRAAL LICHAAM.  

Nauw verbonden met het astraal 
lichaam is het 
IK of de GEEST



Bij een dood mens zien we het FYSIEKE 
LICHAAM.

Bij een slapende mens zien we het fysieke 
lichaam en zijn ETHERLICHAAM. Dit houdt 
het fysieke lichaam in leven en geeft het zijn 
vorm.  Pas op: we zeggen etherLICHAAM
maar we stellen ons niets stoffelijks voor. 
Een mens die wakker is heeft ook een actief 
ASTRAAL LICHAAM.  Dat maakt hem bewust 
van wat hij lichamelijk voelt, bijvoorbeeld 
honger. Als het verdwijnt, bijvoorbeeld tijdens 
de slaap, verliezen we ons bewustzijn. )

Nauw verbonden met het astraal lichaam is 
het IK of de GEEST, het bewustzijn dat de 
mens onderscheidt van de dieren. Het geeft 
hiermee sturing aan zijn driften.



Karmaoefening voor de nacht:

1e dag: Gebeurtenis inschrijven in astrale
lichaam

1e nacht: Beeld wordt bewerkt, met 
etherische krachten omhuld

2e dag: Astrale lichaam kopieert beeld in
etherische lichaam

2e nacht: Etherische lichaam bewerkt beeld

3e dag: Beeld verschijnt als droom, en wordt
ingeprent in fysieke lichaam

3e nacht: Beeld door fysieke lichaam omgevormd

4e dag: Verschijnt als veroorzakende
gebeurtenis



Christus Heer van het Karma:

1879: 
Michaël overwint Ahriman

Na 1879: 
Christus daalt af in etherische wereld

Vanaf dertiger jaren 20e eeuw: 
Christus verschijnt

Eind 20e eeuw: 
Christus wordt Heer van het Karma



Nabij-de-dood-ervaring:

Christus zei niet wat ik had moeten 

doen, dat zou moraliserend zijn. 

Hij gaf me een open uitnodiging die me 

geheel vrij liet om zijn suggesties op te 

volgen dan wel naast mij neer te leggen. 



Moses



Jezus Christus zei:

Als je weet wat je doet, ben je zalig. 

Als je het niet weet, ben je een 

overtreder van de wet.



Veranderingen 
nu Christus Heer van het Karma is:

1. Gevoel voor karma

2. Beseffen: ik mag rekenschap afleggen aan
Christus (geen straf, maar groei!!!)

3. Beseffen: als ik dit of dat doe, 
maak ik het Christus zwaar



Wie vergeeft, kan tegen Christus zeggen:

Deze persoon hoeft het door hem 

gevormde karma niet aan mij te 

vereffenen, maar U kunt deze daad van 

goedmaking aan een ander schenken die 

het nodig heeft.



De leerlingen vragen over de blindgeboren man: 

Rabbi, wie heeft gezondigd, deze man, of zijn 
ouders, dat hij blind geboren is? 

Het antwoord van Jezus Christus is veelzeggend: 

Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, 
maar de God in hem moest openbaar worden.



Verplaats je in gedachten in je hoger Zelf.

Dat hoger Zelf heeft voor onze geboorte bewust 
gekozen voor al onze levenservaringen.

Ons hoger Zelf koos vooral voor de ervaringen 
waarvan we het meeste zouden leren; meestal 
zijn dat (helaas) donkere ervaringen…

Ons hoger Zelf koos daarvoor met vreugde en 
enthousiasme, omdat het de winst al voor zich 
zag.

Probeer nu iets van de vreugde van het hoger 
Zelf te voelen.



Samenvattend:

1.Karma maakt geestelijke groei mogelijk.

2.Legt de verantwoordelijkheid voor ons leven bij 
onszelf neer.

3.Geeft zicht op de voortgaande ontwikkeling van 
de mensheid.

4.Christus vraagt ons, ons eigen karma bewust te 
maken.

5.Christus is Mozes opgevolgd als de Heer van 
het Karma.

6.Er bestaat rechtvaardigheid

7.Karma helpt ons verlangen naar vergelding los 
te laten.
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