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Maria Hartjes

Diamant
Helemaal weg gestopt diep in moederaarde
niet meer weten hoe en wie ik ben.
Kom ik miljoenen jaren later te voorschijn
en schrik van mijzelf!
Alles plakt en kleeft aan mij,
kijk mij nu eens hoe kan ik mij vertonen?
Wat moet ik doen om mij te zuiveren
van alle leed, van alles wat ik draag van zo vele jaren!
Dan voel ik een warmte om mij heen
help mij, ik kan er niet in kijken zo veel Licht
wat nu in mijn ogen schijnt.
Tranen vloeien rijkelijk langs mijn besmeurde gelaat
en langs mijn lijf, zie er gebeurt iets met mij
Ik kan het niet geloven maar voel me bevrijd
vooral het licht, het schittert om mij heen.
Het is waar ik voel mij opnieuw geboren
Dankbaar voor deze mooie gift die ik weer mag zijn.
Zonder een enkel woord weet ik dat ik kom vanuit de Bron
daar waar Het Licht vandaan komt.
Mijn innerlijk weten heeft contact met de Bron
het allerhoogste waar ik ooit eens was
Nu pas besef ik mijn kracht die ik heb gekregen
En waarbij werd gezegd wees er voorzichtig mee
Je hebt het nodig op het moment dat je je MIJ weer herinnert.

Maria Hartjes
11 september 2012
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Voorwoord: “De weg van de Ziel naar de Kwantumsprong”
‘We worden door geheime huiveringen en duistere voorgevoelens geteisterd; maar we kennen de
weg niet die ons daaruit wegvoert, en slechts zeer weinigen trekken de conclusie dat het deze keer
om de reeds lang vergeten menselijke ziel draait.’
Carl Jung
Deze tekst is zeer toepasselijk betreffende mijn onderwerp voor mijn scriptie.
Het is mijn doel om langs deze weg wat meer duidelijkheid te krijgen van hoe ervaren wij onze ziel?
Luisteren wij naar onze ziel?
En hoe doen we dat?
De ziel is een boeiend onderwerp die bij vele van ons nog steeds vragen oproept, vandaar mijn
onderzoek om hier wat meer helderheid in te krijgen.

Een gedeelte uit het boek Mens en Kwantumsprong in Kosmisch Perspectief
Gericht naar Wetenschap, Religie en Maatschappij.
Van Zohra Noach:
De kwantumsprong.
Uw mensheid staat nu op het punt tot een zo grote kwantumsprong en doorbraak te komen dat
hierdoor de verborgen dimensies die in de mens, en om hem heen in de kosmos aanwezig zijn, nu het
duidelijkst in zijn fysieke en materiële bewustzijn zullen kunnen indalen. Vreest niet. Het betekent
slechts dat u mens, die in u zelve de drager van het hoogste kosmische licht bent, nu door deze
kwantumsprong, tot het volle bewustzijn zult kunnen geraken in uw menselijke zijn. Dit menselijke zijn
zal zich dan zo kunnen ontplooien dat hiervan een geheel vernieuwende, positieve invloed op de
gehele wereld en over de gehele wereld, voor ieder mens, zal kunnen uitgaan. De kwantumsprong
behelst, zo zeg ik u, dat zij ten diepste is gebaseerd op de directe en wezenlijke aanwezigheid van
Geest in de menselijke materie.
De evolutie van het Zijn
De evolutie van het bewustzijn van de mensheid is nu zover gekomen dat zij de zeer sterk
ontwikkelde, rationele en technologische linkerhelft van het brein zal kunnen verbinden met de nu nog
diffuse en niet zo sterk ontwikkelde rechterhelft van het brein. Deze verbinding houdt in dat hierdoor in
de mens een grotere actieradius kan komen in zijn verhouding tot ieder ander medeschepsel, tot ieder
ander mens en tevens in zijn begrip en besef van zijn verantwoordelijkheid in de eenheid van het zijn
op deze aarde.
U allen bent ontstaan uit het ene Zijn. Dit ene Zijn kon uitdijen en zichzelf vergroten totdat zij met alle
mogelijkheden van levensvormen in zich, zich kon verdichten in het Al. In uw wetenschap wordt dat
het Zero Pointfield genoemd. In de oudheid heette dat de Akashakroniek,die nu wordt herontdekt door
bepaalde groepen wetenschappers.
Dit is een zeervreugdevolle ontwikkeling die ons, uw Broeders in de Geest tot grote vreugde is. Het
Zijn, het totale Zijn, kon zich gaan ontwikkelen en zich gaan verdichten vanuit een energie die zo groot
was dat zij tot explosie en exploratie moest gaan komen.
In dit grote energieveld, zich vorm zoekend in het Al, waarin alles aanwezig is dat er uit voortkomt en
dat er weer in terugkeert, zo zeg ik u, in dit grote energieveld, zijn alle bewustzijnsniveaus verenigd. In
de verdichting van dit grote energieveld, leidend tot vormgeving, tot uw immens grote diversiteit van
vormgevingen, zijn alle bewustzijnsniveaus op materieel niveau, van het gehele zonnestelsel
ontstaan.
Aldus El Morya, via Zohra Noach

Eerst zullen wij nog veel, heel veel los moeten laten, zowel op materieel als fysiek gebied, dan pas
zullen we zover komen dat we dan van uit ons ik, het ego bewustzijn, naar het eenheidbewustzijn van
het wij gevoel toe gaan. Polariteitsbewustzijn kenmerkt zich door het erkennen van één kant terwijl de
andere kant ontkend wordt. De ontkende kant wordt dan verdrongen naar het onbewuste waar het zijn
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eigen leven gaat leiden. Deze kant zal zich in de buitenwereld blijven manifesteren. De les bestaat er
uit om die ontkende kant volledig te begrijpen, te accepteren en te integreren.
Harmonie kan niet bereikt worden door gepolariseerd bewustzijn. Dit valt buiten polariteit en vereist
een bewustzijn waar alles als één wordt ervaren.
Dit is het probleem van het ego: het wil harmonie maar om dat te bereiken dient het, samen met alle
bijbehorende illusies, te sterven.
Uiteindelijk moet ergens de bewuste keus gemaakt worden om beide polen te integreren. Hoe doe je
dat? De steeds terugkerende pijn van de ontkende kant zet aan tot de keuze om een diepere
harmonie te ervaren. Dit innerlijk verlangen schept ruimte voor het Hoger Zelf om zich te
manifesteren.

Met dank aan:
Ik ben Johanna van der Hoogt- van de Castel Leeflang, dankbaar voor haar hulp en begeleiding die zij
mij heeft gegeven tijdens het schrijven van mijn scriptie.
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Mijn dank gaat uit naar mijn man Charles Vrugt, hij heeft mij gesteund op momenten dat ik het even
niet meer zag zitten.
Mijn dank gaat uit naar mijn dochter Inez van Gessel, voor het corrigeren van mijn scriptie.
Mijn dank gaat uit naar,Tineke Muschter- Lisser, Nicky van Schie,Nicolette Lachmann, Els Balk en
mijn zoon Edger van Gessel, voor hun bijdrage aan deze scriptie.
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Inleiding

Sleutelwoord is liefde
Met name liefde voor jezelf.
Hierdoor kom ik op mijn onderzoeksvraag van deze scriptie:
Hoe kom ik weer in contact met mijn ziel?
Hoe krijg ik het verschil te voelen of te weten, dat ik mijn verstand of met mijn geest aan het werk ben?
Hoe krijg ik weer een gezond lichaam?
Hoofdstuk een: zal ik de ziel de ontwikkeling uitwerken.
Hoofdstuk twee: komt de Ziel op weg naar de kwantumsprong aanbod.
Hoofdstuk drie: Lichaam en Geest
Hoofdstuk vier: vragen op mijn antwoorden.
Hoofdstuk Vijf: vier casussen.
Hoofdstuks Zes: een casus module 7.
Hoofdstuk zeven: Methode en werkwijze en conclusie.
In elk hoofdstuk komt de hulpverlening voor Genezing vanuit Psychosofia aanbod
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Ik draag deze scriptie op aan Omraam Michael Aïvanhov
Mijn leermeester op mijn pad van bewustwording.
&
Mevr. Zohra Noach, haar lering heeft er toe bijgedragen dat ik nu ben wie ik ben.
‘Ik ben niet alleen deze mens,
deze materie, maar er is nog meer.
Ik ben in eenheid met al wat is.’

Is de mens zich bewust van zijn ziel, lichaam en geest?
Is de mens altijd op zoek geweest naar wat de ziel is?
Zijn wij ons altijd al bewust geweest van ons lichaam?
Hebben wij altijd een verbinding gehad met onze geest?
Al deze vragen hebben er toe geleid dat ik steeds nieuwsgieriger ben geworden naar, wat is nou de
ziel?
Wat wil de ziel ons vertellen, en luisteren wij daar naar?
Wat is de geest hoe kom je te weten of je nu naar je geest of naar je verstand luistert?
Als hulpverlener voor genezing vanuit Psychosofia, komen diverse mensen op je pad die met
ziele/geestelijk en lichamelijke pijnen leven. Dit maakt hen ongelukkig, depressief, niet willen zijn hier
op deze aarde.
Zij voelen veel lichamelijke ongemakken en kunnen er niet altijd bijkomen van wat daar nu de oorzaak
van is.
Hier ligt voor mij een mooie taak, waar ik al een aantal jaren geleden mee begonnen ben, om mijn
medemens ‘de hulpvrager’ een helpende hand toe te reiken.
Het gaat erom dat zij inzichten krijgen in hun blokkades, die zij zich nog niet bewust zijn, maar die zich
nu wel aandienen om bewust te worden.
Ik wilde graag verdieping in mijn zijn, zo voelde ik dat het tijd werd om naar een passende opleiding te
gaan zoeken, en kwam ik bij de ‘Gouden Bloem’ van Johanna van der Hoogt-van de Castel Leeflang
terecht.
Er was een klik met de leer van Psychosofia, Psychosofia wil zeggen: ‘Wijsheid van geest en ziel’ en
werd mij al snel duidelijk dat ik hier moest zijn voor dat, wat bij mij nog onbewust was, bewust te
mogen laten worden.
Ook besefte ik dat de lering die Zohra Noach van haar leermeester El Morya mocht ontvangen, voor
mij de sleutel was en is om tot mijn hoger zelf te komen.
Deze verdieping heb ik mogen ontvangen en voel mij hierdoor rijk, rijk niet van materieel, maar van
geest. Er zijn deuren geopend die al op een kiertje stonden, maar waarvan ik mij nog niet bewust was
dat ik ook werkelijk door die deuren kon gaan.
Deze deuren staan nu open en ik voel mij zoals ik met een citaat van Zohra ben begonnen, een met
Al wat Is.
Wat ik mij nu bewust ben geworden is dat mijn ziel mij aanspoorde om meer de diepte in te gaan, om
zo tot een schat te komen die daar nog lag verborgen.
Mijn dank is groot, met name voor alles wat leeft, ook dat ik mag leven op deze aarde en zo het weten
mag gaan delen al naar gelang men daar behoefte aan heeft.
Ik voel mij bevoorrecht dat ik als hulpverlener, de hulpvrager mag helpen om de handreikingen die ik
van Psychosofia heb mogen ontvangen, te gaan delen. Dat ik er mag zijn voor hen die mij nodig
hebben, waardoor hun ziele/lichamelijke en/of geestelijke pijnen verlicht mogen worden.
Een baken zijn van Liefde, Licht, veiligheid, en er mogen zijn, dat zijn de sleutelwoorden. Ik voel dat
dit de hulpvrager de mogelijkheid kan geven, om oude ziele/lichamelijke en geestelijke pijnen te
transformeren naar heelheid van ziel, lichaam en geest.
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Hoofdstuk 1.
Het ontstaan van de ziel

Regenboog
Vanuit het Witte Licht zijn alle kleuren in het spectrum ontstaan
Zo ook mijn ziel die toen zo zuiver en van alles was ontdaan
Een lange zoektocht begon naar het ontstaan van Al Wat Is
Vele deuken en wonden zijn er gekomen dat, is niet niks
Op mijn ziel die eens zo zuiver was en met zoveel moed er voor ging
De lessen die ik te leren had, werden steeds zwaarder, dat is een ding
Vele heftige levens heb ik reeds geleefd
Mijn karma af lossen, daarvoor ben ik nu gereed
Zodat ik weer terug kan keren naar de Bron
Waar alles ooit eens begon
Meer inzichten krijgen in mijn bestaan
Van mijn onzekerheid waar komt die vandaan
Mijn kind heb je het nu nog niet door
Je mag je niet meer laten onderdrukken hoor
Dit is je opdracht in dit leven, je kan er niet om heen
Je bent er helemaal klaar voor en je doet het niet alleen
Hulp heb je van je Gidsen en Engelen gekregen
Je hebt het gevoeld en dit kwam zeker niet ongelegen.
In vorige levens heb je regelmatig aan de lijve ondervonden
De heelheid van het denken en het loslaten van oude wonden
Vandaar deze onzekerheid die gaat nu ten onder
Gelukkig bestaat het nog, het is werkelijk een wonder
Het Licht maakt alles heel zoals het was
Weet dat ook jij alles in je hebt, dat komt je van pas
Mijn overgave naar het Licht het is niet te geloven
Dit gaat vanzelf door mij in te stemmen met Boven
Mijn Hoger zelf was er altijd al, toch was daar die twijfel weer
Wie ben ik, dacht ik dan, maar nu doe ik dat niet meer
Maria Hartjes, 28 april 2011 Naarden
Ik kies er voor om met dit gedicht te beginnen, omdat hierin alles wordt verwoord zoals ik het voel en
door heb gekregen.

De Mystieke Roos
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1.1 Geschiedenis het ontstaan van de ziel.
In dit hoofdstuk wil ik gaan kijken naar diverse schrijvers hoe zij de ziel zien, en het ontstaan van de
ziel beschrijven.
Zohra Noach, “Stofjes in een zonnestraal”. Uitgave 2009 Blz. 14.
Zohra Noach heeft doorgekregen: “De mens is in zijn goddelijke natuur onvernietigbaar.
In zijn stoffelijke menselijke relaties is de mens gebonden aan de dood”.
Zohra Noach beschrijft hier de mens als individu en heeft het niet over de ziel.
Zohra Noach blz 15: “Zo zal de mensheid door haar eigen inzicht, individuele en collectieve
verantwoordelijkheid, komen tot waarachtige broederschap in waarheid en liefde. “De goddelijke
natuur van de mens is de onsterfelijke ziel van de stoffelijke persoonlijkheid”.
Op blz. 15. Dan zegt Zohra Noach: “de ziel bestaat uit twee componenten”.
De ene component van de ziel is de éénheid met de goddelijke natuur.
De andere component van de ziel is gericht op de stoffelijke persoonlijkheid van de mens.
Aldus Zohra Noach.
Dat wil zeggen dat de ziel eeuwig is en uit twee delen bestaat.
Hoe weten we dat de ziel eeuwig is? Het volgende heb ik hierbij gevonden, een artikel uit een
filosofische krant. Gepubliceerd door NCR Handelsblad dinsdag 3 april 2012.
De mens is een wezen een bezield wezen.
Al eeuwen zoekt de mens naar de ziel in zichzelf. We denken meer erover te weten, maar beter
begrijpen? Dat niet: aldus Daan Roovers….
In 1907 legde de arts Duncan Macüougall een aantal van zijn patiënten in de stervensfase op een
zeer gevoelige weegschaal om de ontwikkeling van hun lichaamsgewicht te bestuderen. Mac Dougall
veronderstelde dat er bij het uitblazen van de laatste adem 'iets' verloren ging - de ziel- en dat dit ook
consequenties zou hebben voor het gewicht. En dat klopte. De zes mensen die hij onderzocht,
verloren binnen het uur na hun dood gemiddeld 21 gram. Conclusie: de ziel bestaat en weegt 21
gram. Met dat gegeven maakte de Mexicaanse regisseur Alejandro González Ifiárritu in 2003 de misdaadfilm 21 grams. In de trailer stelt de regisseur de enigszins retorische maar zeer terechte vraag:
als de ziel 21 gram weegt; wat is dan het gewicht van verantwoordelijkheid? En het gewicht van
schuld?
(Daan Roovers vraagt zich dit af?) De absurditeit van deze vragen vormt een fraaie illustratie van de
verwarring die ontstaat als je een begrip uit het psychische domein, zoals ziel, gaat materialiseren.
Wie de ziel wil terug- brengen tot stoffelijke proporties ontkomt er niet aan de ziel dan ook een zeker
gewicht toe te kennen, net als een plek, een vorm, een kleur.
Het is precies het probleem dat René Descartes (1595-1650) al wilde oplossen: wij, mensen, zijn
lichamelijke én geestelijke (of: bezielde) wezens. We hebben kwantificeerbare eigenschappen (lengte,
breedte, gewicht - een lichaam) en mentale vermogens (denken, dromen, ons vergissen, voelen). De
vraag is nu hoe hangen lichaam en geest met elkaar samen? Descartes, die niet alleen filosoof was
maar ook arts, deed veel anatomisch onderzoek. Zijn best guess was uiteindelijk dat lichaam en ziel
elkaar ontmoeten in de epifyse: een kleine klier in de hersenen. Die hypothese moge onjuist zijn Descartes was de eerste die zo diep groef in de menselijke geest dat hij daarmee de basis heeft
gelegd voor de latere, zo succesvolle medische wetenschap, die ons nu via Dick Swaab laat weten
dat wij ons brein zijn, en dat de ziel een onnozel misverstand is. (Dit is een samenvatting van Daan
Roovers)
Die 21 gram van dokter Duncan Macläougall klinkt misschien naïef, maar het idee dat wij ons brein
zijn en dat wij ons hele geestelijke leven kunnen visualiseren met een MRI -scanner lijkt mij een weliswaar supermoderne - variant op dezelfde basisgedachte: de Lid 1: materie, Maar kan iemand mij
in de wirwar van gele, rode en groene vlekjes aanwijzen waar verantwoordelijkheid zit? En
schuldgevoel, welke kleur heeft dat? Dat het allernieuwste, razend interessante neurofysiologisch
onderzoek direct dit soort evident krankzinnige vragen oproept, laat zien dat we vier eeuwen na
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Descartes misschien wel veel meer weten en kunnen, maar dat we die kennis nog altijd niet beter
begrijpen.
Daan Roovers (1970) is hoofdredacteur van
Filosofie Magazine een gedeelte van de NCR Handelsblad d.d.3 april 2012.
Hier zie je dat mensen, medici etc. altijd nog opzoek zijn naar de waarheid over de ziel.
Psychosofia gaat er vanuit dat lichaam, ziel en geest een zijn, in die zin als het lichaam pijn ervaart
dan is dit in de geest en ziel waarneembaar en andersom dito.
Dat de ziel eeuwig is, is ook hier een veronderstelling, omdat niets zeker is, of het zijn persoonlijke
ervaringen.

1.1.1 Komt de volgende vraag hoe is de ziel ontstaan?
Hiervoor heb ik het volgende artikel gevonden: God Zelf legt in het boek 'Een Ongewoon gesprek met
God' [Neale Donald Walsch] uit hoe het |Al| en de zielen zijn ontstaan: 'Vanuit het niet-zijnde
ontstond het |Al|, een spirituele gebeurtenis die geheel overeenkomt met wat de

wetenschappers de oerknal noemen'.
Een verdere uitleg uit het boek “een ongewoon gesprek met God”:
Bron: http://www.leefbewust.com/themas/ziel_geest.html
'De mythologie is de eerste poging van de mensheid om te begrijpen en te kunnen
vertellen over een kosmische gebeurtenis, waarvan de menselijke ziel diep doordrongen
is, maar die de geest nauwelijks kan bevatten. Door het Universum in een opgesplitste
versie van zichzelf om te zetten, schiep God uit zuivere Energie Alles wat tegenwoordig
bestaat, zowel het zichtbare als het onzichtbare. Er werd dus niet alleen het fysieke
Universum geschapen, maar eveneens het metafysische Universum. Dat deel van God dat
het tweede deel in het samenspel /Ik- ben / Ik-ben-niet/ vormt, explodeerde ook in talloze
eenheden die kleiner zijn dat het geheel. Deze energie-eenheden zouden jullie 'geesten'
('zuivere geest') noemen'.
God spreekt verder: 'Enkele religieuze mythologieën stellen dat 'God de Vader' veel
spirituele kinderen had. Deze parabel met de menselijke ervaring van het zich
vermenigvuldigende leven lijkt de enige manier waarop de massa kon worden overtuigd
van de plotselinge verschijning, het plotselinge bestaan van talloze 'geesten' in het
'Koninkrijk der Hemelen'. In dit geval staan deze mythische sprookjes en verhalen niet zo
ver van de uiteindelijke werkelijkheid af, want het oneindig aantal 'geesten' die het totaal
vormen dat /IK-Ben/, is in kosmische zin Mijn Kroost.
Mijn Goddelijk doel Mijzelf op te splitsen was om voldoende delen van Mij te scheppen,

zodat Ik Mijzelf empirisch kon kennen. Er is slechts één manier voor de Schepper om
Zichzelf door ervaring als de Schepper te leren kennen en dát is door te scheppen. En
daarom gaf Ik aan al Mijn talloze Delen (aan al Mijn spirituele Kinderen) dezelfde
scheppingskracht die Ik als Geheel heb!
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Dit is wat jullie religies bedoelen wanneer ze zeggen dat jullie zijn geschapen naar het
beeld en gelijkenis van God. Dit betekent niet, dat onze fysieke lichamen op elkaar lijken,
zoals sommigen wel hebben beweerd. Het betekent, dat wij in de kern hetzelfde zijn. Wij
zijn uit hetzelfde hout gesneden. Wij zijn hetzelfde! Met dezelfde eigenschappen en
mogelijkheden, inclusief de gave een fysieke realiteit uit het niets te scheppen!'
Dit is wat God ons heeft verteld via Neale Donald Walsch over het ontstaan van een ziel en hiermee
wordt aangegeven, dat wij een deel zijn van het Goddelijke Geheel; een deel zijn van God Zelf!

1.1.2 Wat zegt Psychosofia hierover?
‘Het volgende komt uit de scriptie van Aard van de Griend’.
Godsbeeld
Het universele goddelijke wordt met vele namen aangeduid: het eerste Atoom, het Goddelijke, de
hoogste Energie, Intelligentie, Schepper, goddelijk Licht, geest van Waarheid en Liefde, de bron,
Hoogste Zijn, Supernature, Kosmisch Vuur, geest. Hoe ziet Psychosofia de Bron? “probeer God te
zien als een ontzaglijk grote energie, een oorsprong van het Zijn. Als een grote kracht, liefdesenergie,
waaruit uiteindelijk in de oneindigheid van lichtende energieën de mens kon komen (…) Deze
oneindigheid van lichtende energieën houdt in dat er naast de materiële, stoffelijke wereld zoals wij
die kennen, een wereld is waarvan deze stoffelijke wereld de spiegel is. Er is een oneindigheid van
Geest in verschillende vormen, in niveaus van licht. De mens is in eenheid hiermee”.
Uit het goddelijke vloeien voort, of worden geschapen, energieën. Waardoor het proces van uitvloeien
of scheppen begint, is een vraag waarop Zohra Noach nooit een antwoord heeft gekregen. De
uitvloeiende energie brengt een eindeloze stroom energievelden voort. Op een bepaald niveau gaan
de energievelden zich verdichten tot fijnstoffelijke materie. De laagste verdichting is die van de
grofstoffelijke materie van het mineralenrijk, plantenrijk, dierenrijk en mensenrijk.
Dit betekent dat wij dus uit een en dezelfde energiebron komen. Komt bij mij de volgende vraag
omhoog hebben deze andere rijken dan ook één ziel. Hier wil ik later nog op terugkomen.
Een fijnstoffelijke verdichting wordt ook etherische sfeer genoemd. Iedere etherische sfeer heeft een
aantal leidende lichtwezens. De uitvloeiing of schepping vanuit het goddelijke brengt ook lichtende
energievelden voort, die zich verdichten in de zogenaamde lichtwezens. Hoe we ons die
energievelden moeten voorstellen, weet ook Zohra Noach niet.
Ik zie dat deze energievelden bronnen zijn die een altijd durende werking hebben. Zo krijg ik dit als
een plaatje te zien en mag ik dit innerlijk weten. Het is als een vulkaan die alsmaar scheppend bezig is
en geen moment van rust kent. Dit gebeurt bewust en geheel volgens plan. Ik zie het als een stroom
van in en uit zoals ons bloed door onze aderen stroomt zo mag ik deze Goddelijke energiestroom
waarnemen.
Terugkijkend naar het geschrevenen van beiden dan komt dit op hetzelfde neer.
Wij hebben dus allemaal de Godsvonk meegekregen, velen van ons zijn zich daar nog niet van
bewust en zijn zoekende. Veel mensen zoeken dit buiten zichzelf, i.p.v. binnenin zichzelf.
Dit alles heeft te maken met de ontwikkeling van onze evolutie leer de groei van de ziel.
Uit het boek De Kwantum-Sprong van Johanna van der Hoogt- van de Castel Leeflang.
10 september 2008.
Het Oeroude Bewustzijn blz. 85.
Het bewust ontwikkelde gevoelsleven voert de mens naar de Bron van het AL-Bewustzijn, dat ook wel
het Oer-Weten, Sophia of de Akasja-Kronieken wordt genoemd. Dat Oer-Weten is ontstaan vanuit alle
ervaringen die het leven heeft opgedaan vanaf het begin van Bewustzijn: dus van vóór de schepping.
Juist door het zinnetje: dus van vóór de schepping, duidt aan dat er al bewustzijn was vóór de
schepping. En dat is bewustzijn van Liefde.
Hier schrijft Johanna, dat er bewustzijn is van vóór de schepping!
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Zoals ik het lees en invoel, schrijft Johanna hier dat wij kunnen putten uit de Oer-Bron en voor mij
bestaat de Oer-Bron alleen uit liefde, dat is natuurlijk ook een bewustzijn.
Maar bedoelt Johanna dit ook?
Als ik een ander citaat uit dit hoofdstuk haal, dan schrijft Johanna;
Het Oer-Weten kan een weg terugvinden door overgave, door het ego even op de achtergrond te
zetten en de controle los te laten. Dan borrelt het ‘water’ van de Oer-Bron weer omhoog en heeft de
mens de beschikking over Oeroude gegevens en Wijsheden.
Hier loop ik even vast op de tekst van Johanna, zoals Johanna de alinea hiervoor beschrijft: “Dat OerWeten is ontstaan vanuit alle ervaringen die het leven heeft opgedaan, vanaf het begin van
Bewustzijn: dus ook van voor de Schepping”.
Klopt dit met mijn gevoel, ook hier is het natuurlijk dat dit niet te bewijzen valt. Bedoelt Johanna dat wij
voor onze schepping het Oer-Weten in ons hebben? Nu ik hier meer over nadenk en met name voel,
krijg ik ja. Wij gingen op in de liefde, in Al Wat Is, God wilde zich delen en deelde hierbij ook Zijn
Kennis. Mooi kom ik helemaal bij Johanna haar tekst die zij van haar Hoger zelf heeft mogen
ontvangen.
Dat is interessant om dit nader te bekijken. Terugkijkend naar wat Neal Donald Walsch schrijft dat de
schepper ons geschapen heeft, omdat Hij door ons wil leren. Dat wil zeggen dat wij voor de schepping
zuiver en geheel opgingen in de Schepper zelf. Wij hadden dus geen bewustzijn nodig omdat onze
Schepper ‘Het Bewustzijn’ heeft van het Al-Weten. Maar Hij wilde Zijn Kennis met ons delen, d.w.z.
dat als wij geboren worden in ons stoffelijke lichaam, de sluier van vergetelheid over deze kennis
wordt gelegd.
Ook Zohra Noach, geeft aan dat er voor de grote oerknal wij één ware met de Oerbron of met het Zijn.
Betekent dat wij blanco (maar met de kennis van het Oer-Weten) zijn geboren in den beginnen?
Zou hier onze levensweg volgens de reïncarnatie beginnen?
Ik heb veel mensen naar vorige levens toe mogen begeleiden via regressie-reïncarnatiesessies.
Dit bevestigde voor mij dat ik het goed heb gevoeld, ( ik was12 jaar) ik wist dat ik mijn oma toen zij
overleed, oma maar voor even niet zou zien.
Stel dat dit niet zo zou zijn als ik kom te sterven, zou dit dan voor mij een grote teleurstelling zijn?
Neen, niet voor mij zolang wij als ziel nog deze voorstellingen nodig hebben zullen (zij) de
geestenwereld er zijn. Net zolang tot ons bewustzijn en onze ziel er klaar voor zijn om weer helemaal
op te gaan in de Liefde van het AL. Dit is zoals het mij wordt gezegd en zoals ik het mag zien.
Uiteraard kan iedereen hier een eigen belevenis over hebben.

1.2 Mensbeeld
Ik ga weer even terug naar wat Aard van de Griend heeft geschreven in zijn scriptie hierover.
Hoe is de mens geschapen? Deze vraag heb ik kunnen beantwoorden zie bovenstaande n.a.v. het
geschreven van Zohra Noach, Neal Donald Walsch en Johanna van der Hoogt.
Hoe is de reïncarnatie-gedachte hiermee te verbinden en hoe werkt de reïncarnatie bij de mens?
De mens is dus ontstaan geschapen vanuit de grote liefdeskracht de Oer-Bron, blanco geheel zuiver
als een diamant, maar iedere ziel met een opdracht, omdat de Schepper door ons en via ons wil leren.
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Uit de scriptie van Aard van de Griend: “De zo ontstane mens heeft een bepaalde vorm en
samenstelling. Hoofdgedachte is dat de mens is samengesteld uit geest, ziel en de aardse
persoonlijkheid. Geest en ziel zijn de onvernietigbare energievelden in de continuïteit van leven, de
opeenvolgende levens. De aardse persoonlijkheid is een stoffelijke vormgeving. Samengesteld uit
emoties, begeerten, denken en het lichaam. Het lichaam is de materie. En op zich is materie de
laagste verdichting van goddelijke energie. De aardse persoonlijkheid, ziel en geest zijn uiteindelijk te
herleiden tot de absolute Geest, zij het dan dat er een onderscheid in niveaus is. Geest wordt ook de
godsvonk genoemd.
Hoe is het Goddelijke in de materie gekomen? In de hemelen werd besloten dat het bewustzijn van
het goddelijke in materie zou gaan komen. Daaruit zou een vormgeving van bewustzijn voortkomen
die dat goddelijke zou benaderen, “Daarom wordt gezegd: Hij schiep de mens naar Zijn beeld en
gelijkenis.” Met andere woorden: het goddelijke in de materie wordt vorm gegeven in de mens.
Vervolgens moet de mens zich ervan bewust worden dat hij het goddelijke tot uitdrukking moet
brengen. Dat is geen vanzelfsprekendheid.

1.2.1 Wat zegt Psychosofia hierover?
In de beeldspraak van Psychosofia wordt het proces als volgt beschreven.
Uit de scriptie van Aard van de Griend: Het was Lucifer, Vorst van het Licht, die de goddelijke geest in
de mensheid moest brengen, zodat de mens aan de absolute geest gelijk kon worden. Maar
naarmate hij afdaalde in de verdichting van de 14 sferen namen de vormen van de materie steeds
meer bezit van het goddelijke. De verbinding met de oorsprong werd hierdoor verduisterd. Het is de
mens van het Aquarius-tijdperk die de kracht heeft om zijn persoonlijkheid weer te verbinden met de
Geest. De wortel van het kwaad ligt in de verduistering met de oorsprong, de absolute Geest. “Het
kwaad op zich is wanneer de stof zich niet meer ten diepste realiseert dat hij ook geest is.” De
Meesters gaan uit van reïncarnatie. De reïncarnatie-gedachte leefde ook hier op aarde. Zo leerde
Boeddha de kringloop van de levens. In de kringloop van levens zal het energieveld van het geestelijk
wezen dat wij zijn, zich steeds opnieuw een materiële vorm kiezen, om zich bewust te worden van de
eenheid met het goddelijke in zichzelf. “In de kringloop van levens bestaat dus voor ieder mens een
mate van herkansing van mogelijkheden tot transformatie van beperkingen vanuit een ander leven.”
Hoe werkt de reïncarnatie bij de mens? De ziel bestaat uit twee componenten: persoonlijkheid en
geest. Er is een wisselwerking tussen de twee componenten. De ziel richt zich naar de aardse kant op
de persoonlijkheid en naar het hogere deel op geest = godsvonk. Geest kan in de ziel bepaalde
informatie brengen die de ziel doorgeeft aan de persoonlijkheid. De persoonlijkheid kan informatie
naar de ziel brengen die de ziel doorgeeft naar de godsvonk. In het onderbewustzijn liggen de
herinneringstrillingen van onze vorige levens opgeslagen. In dit leven moet de mens de herinneringen
aan vorige levens verwerken en zich verlossen van de zwaarte van de herinneringen. De zwaarte is
het beheerst worden door bijvoorbeeld miskenning. Het verwerken en verlossen is een
zuiveringsproces. Door dit zuiveringsproces kan de persoonlijkheid in verbinding met de ziel meer
vanuit de godsvonk gaan leven. Dit houdt in dat er een weten gaat komen een godsvonk te zijn. Elk
leven opnieuw maakt de mens dit proces van zuivering door en met elk leven groeit het besef van het
goddelijke in hem of haar. Pas na vele levens zal de mens zijn doel bereiken: “Deze twee
componenten van de ziel zullen uiteindelijk tot eenheid komen. Maar daar kan niets of niemand
anders voor zorgen dan de mens zelf.”
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1.3 Hoe ziet Psychosofia de Heilige Geest in dit verband?
1.3.1 De geest
Hiervoor heb ik het alleen over de ziel gehad en nu komt de geest er bij.
Het is goed om te kijken wat is de geest en welke functie heeft de geest?
Bron onbekend:
Is je geest je brein, je eigen wil, je eigen ik, je persoonlijkheid, alles bij elkaar of staat je geest los van
je lichaam?
We kennen ook het gezegde: de geest geven.
Wat geef je dan?
Ik zie de geest als het verbindingslichaam tussen ziel en lichaam. En die zal nadat het lichaam sterft
ook sterven, kan wel enige dagen duren. De geest is dus niet los van het lichaam.
De geest is niet het denken, het maakt gebruik van het denken. Als de geest iets wil, is die wil erg
sterk en kan er van alles gebeuren in de werkelijkheid om aan de wil te voldoen. Maar het is niet de
wil.
Het is in een deel van je eigen ik, dat deel dat bij de geboorte naast je ziel en je lichaam jou is. Dus
voor zover je nog niet door de omgeving gevormd bent.
Je persoonlijkheid bestaat voor een groot deel uit reacties op de werkelijkheid en een stuk geest en
vast nog meer.
Als de geest gegeven is kan het lichaam niet meer gereanimeerd worden. De verbinding met het leven
is volledig weg, de ziel kan zich zonder geest niet met het lichaam verbinden.

Geest en ziel worden vaak in een adem genoemd en sommigen denken dat deze identiek zijn.
Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen geest en ziel?
De geest is het onvergankelijk element in de mens, het deel wat nooit sterft. De geest die zijn eigen
aard, essentie en leven behoudt. De ziel is de entiteit die door ervaringen is geëvolueerd ( gegroeid )
ze is geen geest omdat de ziel het voertuig is van de geest.
Het woord ziel betekent dus voertuig. Dat voertuig waarin de monade op een bepaald gebied van
manifestatie haar bestemming verwezenlijkt. De ziel openbaart zich in de stof als een substantieel,
zelfstandig deel van de lagere essentie van de geest.
Op hogere niveaus is de ziel een voertuig wat zich manifesteert als een bundel of zuil van licht.
De geest is onafhankelijk van het individu. Terwijl de ziel gebonden is aan het individu. De ziel geeft
jou persoonlijkheid terwijl de geest als iets veel breder gezien moet worden. De geest is wat we
allemaal op kosmisch gebied delen de een kan het goddelijk kracht noemen, de andere de oerkracht
of bron .
De ziel staat onder invloed van dingen die zowel in als buiten je afspelen en die de ziel vormen.
De geest is de kracht die werkt uit eigen vermogen met als doel weer verenigt te worden met de
kosmische bron.
De geest is de kern van de ziel en verbonden met alles wat leeft. De ziel vormt de brug tussen het
geestelijke en het stoffelijke.
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1.3.2 De menselijke geest en de geestelijke vermogens.
Bron: http://www.geestkunde.net/deel1.shtml.
1.1 Om te kunnen begrijpen wat je als geest bent, moet je van de oorsprong van jezelf als geest
uitgaan. Door als geestelijke oefening de zelfbezinning te doen, kun je in de geestelijke wereld
worden opgenomen. Die geestelijke wereld is een ijle wereld, die, onzichtbaar voor ons, deze
stoffelijke wereld geheel doordringt en die er ook de grondslag van is. Die geestelijke wereld is je
eeuwige tehuis en in die wereld kun je met je geestelijke oorsprong worden herenigd.
Tijdens de hereniging daarmee heb ik mogen ervaren dat de geest in wezen een bewuste kracht
is; de geest is de levenskracht, die bewust is. Deze bewuste levenskracht doet zich in die
gééstelijke wereld voor als geestelijk licht en geestelijke warmte, waarbij het bewustzijn zich
voordoet als licht en de kracht als warmte.
In je óórsprong doet die bewuste kracht zich voor als een alomtegenwoordige, oneindige zee van
dat geestelijke licht en die geestelijke warmte, wat de eeuwige en oneindige algeest is; terwijl je
jezelf als geest ervaart als een bolvormige wolk van datzelfde licht en diezelfde warmte, die als
een brandpunt, als een vonk van uit zichzelf brandend vuur, in die zee leeft. Ook mocht ik ervaren
dat er van de algeest een innige liefde naar de menselijke geest toe uitgaat.
In deze stoffelijke wereld is van dit alles niets te zien en om daar toch een voorstelling van te
kunnen maken, kan ik zeggen dat het beeld van de menselijke geest als dat brandpunt in die zee,
overeenkomt met het beeld van de langzaam doorbrekende zon aan de hemel van een mistige
dag.
1.2 Tijdens de hereniging met de algeest ervaar je, dat zowel het geestelijke licht alsook de
geestelijke warmte zich in twee, tegenovergestelde toestanden kunnen bevinden, namelijk: in een
vrouwelijke, ontvankelijke toestand en in een mannelijke, doordringende toestand.
In de vrouwelijke, ontvankelijke toestand van de geest zijn het licht en de warmte van buitenaf
vórmbaar; in de mannelijke, doordringende toestand van binnenuit zélfvormend werkzaam.
Die vormbaarheid bestaat hieruit, dat er zich in jezelf als die lichtende bol stromingen van licht
voordoen. Daardoor kunnen er zich in jezelf verdichtingen en verdunningen van licht plaats
vinden, waardoor bepaalde plaatsen in het licht helderder kunnen zijn dan andere. Daardoor kan
er in het licht wat je bent een lichtbeeld worden gevormd; wat zowel van buitenaf als van binnenuit
kan gebeuren.
1.3 Met die vórmbare en zélfvormende eigenschappen van het licht en de warmte hangen je
geestelijke vermogens samen: het vermogen om waar te nemen, te denken, te voelen en te
willen.
Al waarnemend ben je als geest in een toestand dat je licht - in jezelf als die bolvormige wolk - van
buitenaf vórmbaar is tot een innerlijk ervaringsbeeld;
al denkend ben je in een toestand dat je je licht van binnenuit zélf vormt tot een denkbeeld;
al voelend ben je in een toestand dat je warmte van buitenaf vórmbaar is tot een gevoel;
en al willend ben je in een toestand dat je je warmte van binnenuit zélf vormt tot wilskracht.
Het waarnemen en voelen zijn de vrouwelijke, ontvankelijke vermogens van de geest, het denken
en willen de mannelijke, zelfvormende vermogens; alle vier vermogens zijn voor het geestelijke
evenwicht gelijkwaardig en onmisbaar.
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1.4 Waaraan zijn in het stoffelijke bestaan de vermogens te herkennen? Een kenmerkende
eigenschap van je vermogens is die vorming.
Als je waarneemt, dan laat je, door te kijken en te luisteren, de gebeurtenissen een indruk op je
maken. Daardoor wordt er in jezelf als geest een lichtbeeld, een ervaringsbeeld van gevormd,
waardoor je je bewust wordt van je ervaringen. Doordat je de buitenwereld in jezelf opneemt, krijg je er
weet van.
Als je denkt dan ben je in staat om zélfscheppend in jezelf lichtbeelden, wat dan denkbeelden zijn, te
vormen.
Als je voelt dan laat je je ervaringen ook tot je geestelijke warmte toe. Daardoor wordt je
warmtetoestand, wat dan je gemoedsgesteldheid is, door de aard van je ervaringen gevormd, zodat je
met je medemensen kunt meevoelen, meeleven.
Als je wilt dan vorm je zélf in jezelf een zodanige warmtetoestand, wat dan een kráchttoestand is, dat
je in staat bent om de gedachten en gevoelens, die je door te denken en te voelen in jezelf hebt
gevormd, naar buiten toe te uiten en in een bepaald gedrag, in een uitspraak of handeling vorm te
geven.
1.5 Dit gebeuren: het waarnemen van de dingen, het overdenken en doorvoelen ervan en daarop
aansluitend er iets mee willen doen, is de beheerste geestelijke werkzaamheid. Daarmee kun je je
ervaringen bewust en beheerst verwerken, daardoor kun je komen tot aanvaarding van je ervaringen
en je vervolgens zinvol aanpassen aan de voortdurend veranderende omstandigheden, die in de tijd
als de stroom van dagelijkse gebeurtenissen op je toekomen.
De werkzaamheid van deze vermogens is het enige, waaraan je in deze stóffelijke wereld het
gééstelijke onmiddellijk kunt herkennen; en waardoor je ook jezélf als géést kunt leren kennen,
namelijk als die bewuste levenskracht die je zelf bent en die in zichzelf alle dingen waarneemt, ze
overdenkt en doorvoelt en dan besluit er iets mee te willen doen.
1.6 Deze vermogens zijn ook de eigenschappen van wat we de persoonlijkheid noemen, de
persoonlijkheid als: het geheel van persoonlijke kenmerken van de persoon. Die persoon is de
menselijke geest. Het enige wat je als geest kunt en waardoor je kunt worden gekenmerkt, is, dat je
kunt waarnemen, denken, voelen en willen, op jezelf of op de ander gericht, ingekeerd of uitgekeerd.
Je kunt de werkzaamheid van je vermogens namelijk naar buiten richten, naar de wereld om je heen
of naar binnen, naar jezelf in je eigen binnenwereld.
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De persoonlijkheid wordt daardoor bepaald door de kenmerkende wijze waarop je de gebeurtenissen
waarneemt, ze in jezelf door te denken en te voelen verwerkt en je, als gevolg daarvan, op een
bepaalde, kenmerkende, persoonlijke manier, naar buiten toe wilt gaan gedragen. In dat gedrag, in
jouw persoonlijke wijze van doen, komt de mate van bewuste beheersing van de vermogens tot
uitdrukking. De bewuste beheersing van je vermogens is daarmee een maatstaf voor de beoordeling
van je persoonlijkheid.
1.7 Het zijn bovendien deze vermogens, die een bepaalde ontwikkeling kunnen doormaken, die
kunnen worden opgevoed. Door ze bewust en beheerst te leren gebruiken, worden ze omgevormd en
wel van een toestand van onbewustheid en onbeheerstheid naar een toestand van bewustheid en
beheerstheid, van driftmatigheid naar geestdrift, wat je persoonlijkheid kenmerkt. Uiteindelijk worden
je vermogens ontwikkeld tot het geweten en de deugden. De evenwichtige ontwikkeling van die
vermógens is datgene, wat geestelijke ontwikkeling, zelfverwerkelijking of persoonlijkheidsvorming
wordt genoemd.

1.3.3 Ook Geest en geest worden door elkaar gehaald. Wat is het verschil?
Je hebt de drie eenheid: lichaam, ziel en geest. Hiermee wordt bedoeld de geestkracht ons denken.
Hierdoor kunnen wij vormgeven, kunnen wij dat realiseren van wat wij graag willen. De kracht van de
geest het denken is zeer sterk, merendeels zijn wij ons hier niet van bewust. Daarom zal het voor de
komende tijd steeds belangrijker worden dat wij ons bewust worden van ons denken.
De Geest met de hoofdletter voel ik als heilig, iets wat ons inspireert, wat door ons heen komt als een
impuls of als een inzicht. Voor mijn gevoel werkt de Geest nauw samen met ons Hoger Zelf en leidt
ons door ons aardse bestaan. De Geest is heilig en maakt het bestaan voor ons in stoffelijke wereld
mogelijk. Het is als het ware de Goddelijke kern of vonk die wij allemaal mee hebben gekregen.

1.3.4 Wat zegt Zohra Noach hierover?
Uit: ‘Stofjes in een zonnestraal” blz.34: Denken is geestkracht. Het hoogste is geestkracht.
Geestkracht wordt in de verdichting van de geestelijke gebieden verstoffelijkt tot denkvermogen. Dit
denkvermogen heeft twee kanten, het brengt de mens evolutie, want door het denk vermogen is de
mens geworden tot wat hij nu is.
Geest met een hoofdletter: Zohra Noach blz. 77 zelfde boek: Laat ik het zo uitleggen: Mijn dieper
wezen, dus mijn hoger Zelf is in vereniging met de drie geestelijke Hiërarchie zoals men dat noemt,
deze Meesters van Liefde en Wijsheid. In hun verdichting van menselijke vormgeving hebben zij in de
loop der eeuwen ook als mens geleefd. Zij hebben een zeer hoge en grote mate van wijsheid en
verdieping verkregen waardoor zij de mensheid de helpende hand mogen reiken. Het is een
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‘handreiking geestelijke groei’. Deze handreiking geestelijke groei wordt zodanig gegeven dat het de
mens niet afhankelijk maakt of berooft van zijn eigen creativiteit, van zijn eigen Zijn.
Hoofdstuk 26: Manifest van het diepste Godsbewustzijn. Boek Stofjes in een zonnestraal blz.713
Zohra Noach; .
dat er één geest van waarheid en liefde is.
.
één goddelijke aanwezigheid in ieder mens ongeacht ras, religie of cultuur.
.
één goddelijke aanwezigheid in niveaus van bewustzijn in alle natuurrijken.
Blz. 721, zelfde boek. Zeven leringen voor het lichtwezen de mens
Het begeren in de Geest voert u door de verdichting van de stof van begeerte.
Begeerte, gedragen door het vuur van de persoonlijkheid, leidt de mens tot concretisering van deze
begeerte in de materie.
Begeerte kan niet voortkomen uit liefde, waardoor zij zal leiden tot negatieve gedachten en daden.
Indien de begeerte wordt onderkend als manifestatie van liefdeloosheid ten opzichte van de
medemens kan zij door de vrije wil gereguleerd worden.
De vrije wil kan door regulering der begeerte, het niet onderkennen van de immanentie Gods in de
medemens, de mate van liefdeloosheid oplossen.
Het oplossen van de mate van liefdeloosheid ten opzichte van de medemens leidt tot herstel van de
eenheid Gods in de schepping.
Het herstel van de eenheid Gods in de schepping leidt tot eenwording van Geest en stof, de liefde.
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Hoofdstuk 2
De ziel van “vonk” naar de kwantumsprong
2.1 Hoe verhoudt zich nu Geest, ziel en persoonlijkheid?
Er zijn dus twee kanten aan de ziel die gericht zijn naar de persoonlijkheid, onze ego, ons lager
bewustzijn.
En ons hoger bewustzijn die seintjes af geeft als er disharmonie is in ons lichaam.
Ons lager bewustzijn is, dat wat wij neer willen zetten en willen hebben hier op aarde. Dit lager bewust
zijn hebben wij nodig om tot bewustzijn te komen, om te leren luisteren naar ons hoger bewustzijn.
Voor mij heeft de ziel het meeste te maken met het lichaam en met de persoonlijkheid.
Dat is wat wij voelen als wij ons niet lekker voelen, ongelukkig of niet gezien worden.
De ziel geeft ons de seintjes af van een disharmonie tussen de ziel, geest en lichaam.
In ons lichaam kunnen zich allerlei kwalen, ziektes etc. ontstaan als wij niet naar deze seintjes
luisteren.
Ik zie de patronen tussen die drie gebieden, d.w.z. dat ik mij nu bewust ben geworden om te luisteren
naar wat mijn lichaam mij aangeeft. Om te luisteren naar mijn hoger zelf en om neer te zetten, de
daadkracht met behulp van mijn lager zelf.
De ziel geeft ons informatie over waar wij in dit leven voor hebben gekozen om tot bewustwording te
komen.
Ik ervaar dit ook zo en ik ben mij hier bewust van. Als ik een fysieke klacht heb, heeft dit een
onderliggende oorzaak, van wat ik heb opgeslagen in dit leven, of wat ik mee heb genomen vanuit
één van mijn vorige levens.
Een mooi gezegde: “Hoe sta je met hart en ziel in het leven?”
Wat bij mij de laatste jaren vooral speelt is het thema “volg je hart”. Ik heb met name niet mijn hart
maar mijn verstand gevolgd.
Ik zie dat ik in dit leven een deel Karmisch en tevens een deel van een van mijn vorige incarnatie
mocht uitwerken.
ste
Op mijn 47 levensjaar heb ik wel geluisterd naar mijn hart en ik kon er niet langer omheen, om mij
open te stellen voor het spirituele om dit toe te laten in mijn leven.
Los laten wat voor mij niet meer van toepassing was.
Hierdoor ben ik bij mijzelf gekomen mijn kern en voel ik mij een met Zijn en Al wat Is.
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2.1.1 Wat zegt Zohra Noach hierover?
Het volgende komt; uit het boek van Zohra Noach, Paulus Rijntjes en Magnolia Heijboer.
Van geest tot lichaam
Spirituele anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam
Blz. 20/21
1. Geest, ziel en persoonlijkheid
Deze driedeling zou kunnen doen vermoeden dat we spreken van gescheiden eenheden. Niets is
minder waar. Voortdurend zijn er energetische verbindingen en samenhangen in de menselijke
bewustzijnsgebieden, binnen de totale eenheid van het bewustzijn.
Over het gebied van de geest is al gesproken. Het is goed daarbij aan te vullen dat ook de mens hier
deel van uitmaakt. Het goddelijke wordt daardoor niet iets buiten ons, maar iets dat wij in essentie zelf
zijn. Wij denken te vaak splitsend. God ervaren we als een grootheid buiten ons, waardoor we haar
tevens onbereikbaar maken. De mens zelf is in zijn meest essentiële kern een vonk van het goddelijke
vuur. In het nieuwe bewustzijn zullen we dieper dan voorheen in onze beleving kunnen ervaren en
toestaan dat wij werkelijk een deel van een totaliteit zijn.
De ziel is te zien als een bemiddelaar tussen hemel en aarde. Zij vormt dat geestaspect dat
gedurende de hele evolutie ononderbroken werkzaam zal zijn. In de ziel ontvouwt zich het eigenlijke
bewustzijn. Het gebied van de geest is het gebied waar de stap tot bewustwording door middel van
het doorleven van ervaring werd gezet. Al de opgedane ervaringen zijn vormgevingen of vrijgemaakte
energieën. Deze vormen de ziel. De evolutie van de ziel gaat stapsgewijs. Door de ervaringen heen
groeit haar bewustzijn en kan zij tot de volledige herkenning van de werkelijke essentie, de hoogste
geest, in de schepping komen. Deze twee worden daardoor steeds meer één.
De persoonlijkheid is het oefengebied waar de mens zich in begeeft. Hier worden de aardse
leerervaringen opgedaan. De opbouw van de persoonlijkheid staat in relatie tot de op dat moment
aanwezige ontwikkelingsmogelijkheden van de ziel. In wezen is de persoonlijkheid het resultaat van
de wens of noodzaak van de ziel om tot incarnatie te komen. De opbouw van de persoonlijkheid en de
omstandigheden waarin de persoonlijkheid incarneert, zijn in overeenstemming met de noodzakelijke
leerervaringen voor de ziel. Toeval bestaat hier niet in. Hoe hoger het ontwikkelde bewustzijn van de
ziel is, des te groter de zelfbeschikking van de ziel kan zijn. Bij een nog onbewust zielestadium zal de
volgende incarnatie bepaald worden door de geestelijke helpers. Het inzicht in reïncarnatie kan een
ieder behulpzaam zijn bij het begrijpen wat de diepere levenslessen zijn. Na het overlijden zal de
persoonlijkheid geleidelijk tot een volledige eenheid met de ziel komen, waarna de nieuwe keus voor
een volgende ervaringsmogelijkheid of wel incarnatie ontstaat. De persoonlijkheid is opgebouwd uit
het denken, de emotionele krachten en het stoffelijk lichaam. Door steeds verdere ontwikkeling van de
ziel én door de mogelijkheid te groeien binnen een incarnatie, ontstaat er in de evolutie een steeds
sterkere verdieping van de belevingsmogelijkheden. De persoonlijkheid kan zich steeds meer en
steeds dieper gaan richten op de in de ziel ontstane wijsheid en op de door de ziel heen herkenbaar
geworden geest. Zo ontstaat er binnen het bewustzijn een samensmelting tussen de persoonlijkheid,
de ziel en de geest.
Tot zover Zohra Noach.
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2.1.2 Mijn gedicht die ik in 2010 mocht ontvangen
AANVAARDEN
Ik mag mijn opdracht aanvaarden
zoals afgesproken is lang gelee..
twijfel niet langer en feest met ons mee
waarom zou je twijfelen in het grote bestaan?
Liefdevol hebben wij op jou gewacht
op het moment van jouw overgave,
nu dient het zich aan, je bent er klaar voor.
Ga door de poort, de poort van het licht,
dat wat eens afgesproken is komt nu in zicht.
Ja, ik ben het waard,
ja, ik aanvaard mijn taak.
Ja, ik geef mij over aan “Uw Wil Geschiede”,
ja, ik laat mij leiden door “Mijn hogere zelf”.
Ja, ik mag de mensheid dienen,
ja, met al mijn Licht en liefde vanuit mijn Goddelijke kern.
Kom maar, ik kom….. ik ben er klaar voor…
Licht, Liefde, Kracht en Wijsheid,
Maria Hartjes

2.1.3 Hoe ziet Zohra Noach dit?
Zohra Noach schrijft hier veel over een citaat uit het boek Stofjes in een Zonnestraal
Blz. 149/150
Opengaan houdt in dat er een grotere mate van verantwoordelijkheid en zelfkennis komt.
Er komt een bepaalde mate van inzicht in de problematiek van jezelf en van anderen.
Er komt een bepaalde mate van verdieping hoe jij je eigen aspecten naar de ander en met aspecten
van de ander naar jou toe moet omgaan.
Het geeft je inzicht hoe jij in dit leven moet staan, los van gemak van alles wat we hebben geleerd.
Hoor wat ik zeg? Los van het gemak van alles wat we hebben geleerd.
Dus nu ben je op jezelf aangewezen, eigenlijk is dat de nieuwe spiritualiteit.
Voor mijn gevoel zegt Zohra hier ook laat alles los wat je tot nu toe hebt geleerd, (volg je hart) je
spiritualiteit en neem de verantwoordelijkheid van jouw leven in je eigen hand.
Dit is de opdracht die wij allen mij krijgen, maar iedereen zal op zijn/haar tijd hier aan toe zijn om deze
opdracht uit te werken.
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2.1.4 Wat schrijft Johanna van der Hoogt- van Castel Leeflang, over dit thema?
Uit het boek De Kwantum-Sprong
Een Boodschap van Hoop en Liefde
Blz. 45
Maandag 16 juni 2008
8. De Weg náár het Hart
Om tot de golf van het Hart te kunnen komen is het dus nodig om eerst een zekere mate van
zelfkennis te hebben en bereidheid tot zelfreflectie. In dit proces gaat de mens stap voor stap door de
lagen van de ´vergissingen´ heen die genesteld zijn in het oude egosysteem. Pas bij een zekere mate
van zuivering en onthechting zal de golf van het Hart zich kunnen inzetten. De mens zal dus eerst
bereid moeten zijn haar vergissingen onder ogen te zien. We noemen dat ook wel
persoonlijkheidsontwikkeling.
Op het pad naar het Hart aangekomen zal stap voor stap, door inzicht en verwerking, de vertroebeling
worden opgeheven. Let wel… bij de mens blijven de uitdagingen, die bij de geboorte zijn
meegenomen, het hele leven een rol spelen zelfs bij Leermeesters en Avatars. De mens zal deze
uitdagingen steeds weer tegen komen, op welk niveau (golf)zij ook functioneert.
Naarmate de mens ontwikkelt en groeit, zullen de poorten naar hoger bewustzijn zich openen. Deze
mens zal dan, stap voor stap, onmacht omzetten in kwaliteit, en talenten steeds meer vorm gaan
geven. Het leven van deze mens zal van werken Spelen worden. In deze boodschap vindt men hoop,
vertrouwen en overgave.
Dit zijn elementen die uiteindelijk alle Poorten zullen openen. Iedere golf leidt de mens naar een/door
een nieuwe Poort.

Mooi is dit om te lezen van zowel Zohra Noach en Johanna, dat door los te laten en je hart te volgen,
je stap voor stap je ziel voorwaarts gaat naar een verbinding met het Al de verbinding met het Zijn en
wij ons niet meer afgesneden hoeven te voelen met de Bron van Al wat Is.
Maar wat doet dit lichamelijk bij ons?
Het volgende heb ik gevonden uit het boek van Zohra Noach, Paulus Rijntjes en Magnolia Heijboer.
Van geest tot lichaam
Spirituele anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam
Blz 51/52
Geestelijk hart in het hoofd
In het hoofd zou je de werking van een ‘geestelijk’ hart kunnen opmerken,waar de geestelijke
levensstroom opgevangen wordt, reacties gepeild en informaties verwerkt. Dit zijn slechts enkele
aspecten ervan.
De eigenlijke werkzaamheid treedt pas in, als de mens tot werkelijk inzicht komt in zijn ware wezen.
Zoals in het stoffelijk hart de liefde de inherente kracht is die, opgeroepen door de mate van zuivering,
in steeds grotere kracht vanuit zieleverbinding kan werken, zo bevindt zich het geestelijk hart, in het
hoofd, het groeiende besef van het eigen dieper zijn en de eenheid van bestaan, de inherente kracht
die voert tot de realisatie van het geestelijk zijn in de materie. Dat dit geestelijk hart en het stoffelijk
hart niet los van elkaar staan, maar in een nauwe relatie verkeren, is vanzelfsprekend. Het een voedt
het ander en omgekeerd.
Het is, op een ander niveau, als het samengaan van denken en voelen, waardoor de integratie plaats
zal vinden van geest en ziel in de menselijke persoonlijkheid. Als het geestelijk hart in het hoofd tot
volle werkzaamheid komt, zullen tegelijkertijd veranderingen in de hersenschors optreden. De
werkzaamheid daarvan wordt bepaald door het bewustzijn van de mens van nu. Door het groeiende
besef van de goddelijke oorsprong van de mens zal de hersenschors echter geleidelijk aan mee
veranderen, zodanig dat het tot een spiegel van het universum zal worden. De kronkels die de
hersenmassa nu vertoont, manifesteren het nog afgescheiden denken in een beperkt bewustzijn.
De hersenstam, welke onder ander de derde hersenventrikel, de hypothalamus de pons, de epifyse
en de hypofyse inhoudt, is als het ware omsloten door dit geestelijk hart. De epifyse en de hypofyse
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zijn te vergelijken met de zenuwknopen in het stoffelijk hart. Ze vertegenwoordigen belangrijke
sleutelposities en doen denken aan twee wachters op de drempel naar de eeuwigheid, het totale zijn.
Of aan twee zuilen, het mannelijke en het vrouwelijke symboliserend, die de poort vormen voor het
licht. In termen van de kaballah: de zuilen van Boaz en Jachin.

Zo kunnen we er vanuit gaan dat er veel in ons lichaam en met name de hersenen gaat gebeuren als
wij ons hart volgen en ons openstellen om het spirituele in ons tot overgave en bloei te laten komen.
Maar wat gebeurt er als wij niet ons hoofd en hart volgen, maar ons verstand?
Op den duur zal men in disbalans raken, omdat men voorbij gaat aan de werkelijke behoefte van de
ziel.
Het betekent dat men allerlei lichamelijke, maar ook geestelijke klachten kan krijgen, zoals pijnen,
stress, depressies.
Als hulpverlener voor Genezing vanuit Psychosofia, ligt hier een mooie taak. De hulpvrager weer naar
zijn gevoel te brengen, dit door verbinding te maken met zijn hoofd en zijn hart. Door middel van de
diverse technieken; door het geven van een energiehandeling, dit helpt om de hulpvrager open te
stellen. Het aanbieden van een visualisatie/meditatie, zodat de hulpvrager naar binnen kan gaan naar
zijn pijnen/of klachten, zodat hij bewust kan worden van waar komen deze pijnen of klachten vandaan.
Zodra de hulpvrager zich hiervan bewust wordt, hierbij kan de hulpverlener de drie sleutels gebruiken
of/en het elementen schema vanuit het Twaalfvoudig Pad, kan de hulpverlener de hulpvrager een
integratiehandeling geven. Pas na een aantal gesprekken en handelingen kan men de hulpvrager zo
nodig een transformatiehandeling geven. Door er voor de hulpvrager te zijn, gaat er al iets
opgangkomen. Het is belangrijk dat de hulpverlener de hulpvrager een gevoel van veiligheid geeft,
zodat er op energetisch gebied een proces van bewustwording kan worden gecreëerd.

2.1.5 Wat zegt Zohra Noach hierover?
Uit de syllabus Energetische Genezing vanuit Psychosofia module 2.
Voorwoord blz. 5
Dit is een vertaling van Johanna het zijn niet letterlijk de woorden van Zohra Noach.
Mogelijkheden voor Spirituele Genezing
Spirituele Genezing vanuit Psychosofia heeft twee hoofdpoten!
1. Je bewust worden van je eigen Zijn, wie is het die ik Werkelijk ben
2. Bevrijding van alles wat het bovenstaande tegen houdt
Spirituele genezing is dus niet alleen halleluja. Het is juist alles mogen laten Zijn wat zich aandient.
Genezen in Christus: zie cursusdocument 16 uit: “Twaalfvoudig Pad”, blz. 25 Module 2.
Zohra Noach zegt: u bent de helper, degene die de persoon die om hulp vraagt mag helpen opdat het
licht dieper in hem kan doordringen omdat u zich beschikbaar stelt als kanaal.
Dit betekent dat hoe meer wij ons hoger zelf toelaten. Wij er onvoorwaardelijk kunnen zijn voor de
hulpvrager, hoe meer licht en bewustzijn in de hulpvrager mag indalen.
Dit ontroert mij, het besef hebben,dat je als ziel een andere ziel mag helpen om het licht weer toe te
laten. Want is dit niet de bedoeling van God? Zijn we daarom niet van elkaar gescheiden, om juist
elkaar weer te gaan helpen om weer een te worden met het Licht in ons? Ja, krijg ik hierbij dit is de
enige weg naar God door dienstbaar te zijn aan je medemens.
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2.1.6 Ook Johanna heeft in haar boek het volgende hierover geschreven.
Uit het boek De Kwantum-Sprong; Een Boodschap van Hoop en Liefde
Johanna van der Hoogt- van de Castel Leeflang
Vrijdag 5 december 2008
40. Mystieke kringloop blz. 109.
De Kwantumsprong heeft alles met het Zijn te maken. Zijn is bewustzijn; is een energie die
onvernietigbaar is. Zijn wenst te ervaren en daarom schiep het Zijn (verdichtte zich) het AL.
Dat maakte het mogelijk om te creëren. Let wel: het AL is ook een onderdeel van het Zijn.
Alles is een vorm van het Zijn. Om te creëren is veiligheid nodig en veiligheid wordt ervaren in
begrenzing.
Daarom schiep het Zijn het AL.
Begrenzing kan zich openen op het moment dat veiligheid in zichzelf gerealiseerd is.
Dan is het mogelijk om vanuit innerlijke Weten het avontuur van het onbekende aan te gaan.

1: Is het daarom voor ons als mens zo belangrijk dat wij ons veilig voelen?
2: We kunnen ons ook afvragen waarom hebben wij ons innerlijk weten gekregen en toch
kunnen wij ons vanaf onze geboorte op aarde hier niets meer van herinneren?
Ik krijg antwoord op de eerste vraag, waarom veiligheid voor ons zo belangrijk is, dat is omdat er in het
Zijn de onvernietigbare energie van alleen maar liefde is.
Op het moment van het stadium dat wij in het AL aanwezig waren, heeft Zijn ons tot zich geroepen en
met ieder deel van Zijn, Zijn gesproken en ieder van ons een taak gegeven om dit te realiseren.
Wij voelden ons afgescheiden, wij voelden de leegte en daalde af naar de verdichting van de aardse
materie waarin wij onze opdracht (en) niet meer konden herinneren, maar diep in ons is er altijd een
bewustzijn geweest of de vonk van herinnering.
Deze vonk, deze liefdes vonk is vandaag aan de dag zo belangrijk om dit weer te gaan herinneren.
Wij hebben met vele van ons een staat van bewustzijn bereikt, waardoor op aarde de liefdeskracht
mag gemanifesteerd worden die in de Bron van onze afkomst zo gewoon is. Het is tijd om dat waar te
maken, wat Zijn met ons heeft afgesproken; “Zo Boven, Zo Beneden”. De waarlijke Kwantumsprong is
nabij!
Ik ga vragen of ik ook een antwoord op de tweede vraag mag krijgen? Hierop krijg ik te horen dat dit
onze weg is geweest tot bewustwording. God wilde door ons leren en heeft Zijn kinderen het Spel van
het Leven gegeven.
De Meesters van Liefde, Licht en Wijsheid, zijn de bakens voor ons geweest,om ons te leiden naar het
pad van duisternis naar het licht.
De taak is nog niet klaar er zijn nog teveel obstakels, hieraan wordt vanuit de sferen aan gewerkt en
alles zal zo gaan zoals het de bedoeling is.
Wij worden op de proef gesteld van vertrouwen, liefde en mededogen.
Hiermee wordt bedoeld, dat er ondanks de vele turbulentie die er heerst over de aarde het vertrouwen
te blijven houden dat dit alles een voor opgezet plan is, en dat dit alles ten goede zal komen voor de
gehele planeet aarde.
Er wordt nog meer uitgezuiverd er mogen nog meer zielen naar Huis terugkeren.
Zij hebben zich ten dienst gesteld voor vele andere zielen op aarde, zie het als het zuiveren van een
groepskarma, zo wordt mij gezegd.
Wij zullen steeds meer uit de dualiteit gaan en steeds meer de polariteit gaan realiseren.
De dualiteit was nodig, voor ons onderscheidingsvermogen, de polariteit geeft ons de kracht om alles
in een groter perspectief te zien. Dit leren wij via de weg van mededogen en liefde voor iedere ziel op
aarde.
Ook al is hij een moordenaar of een verkrachter, want ook in hem zit de vonk van liefde, alleen wordt
deze overheerst door de duisternis. Door mededogen en liefde kunnen wij deze zielen helpen naar het
licht zodat ook zij de bewustwording mogen gaan maken van hun eigen goddelijke vonk.
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2.1.7 Boek Passages van de ziel ISBN 90-229-8350-1
In zijn meesterwerk ‘De republiek” zegt Plato dat we alleen dan waarlijk mens worden wanneer deze
drie elementen – lichaam, hart en geest – met elkaar in harmonie zijn.

Zou het kunnen zijn dat Plato met geest de psyche of het denken bedoelt?
Ik voel dat ik nu ga channelen voor een antwoord; Plato bedoelt hier inderdaad het denken, als er een
harmonie is tussen lichaam, hart en denken dan zullen wij, de mens zijn, die in harmonie kunnen
leven. Met het denken bedoelt Plato dan wel dat dit afgestemd is op het gevoel wat geeft je hart je in,
dus niet dat het denken van het gevoel van het hart de overhand gaat nemen. Plato bedoelt hiermee
te zeggen als je naar je hart, je lichaam en je denken luistert dan, kun je in harmonie als mens leven.

Psychosofia gaat nog een stap verder en zegt als – lichaam, ziel en geest – met elkaar in harmonie
zijn.
Uit het boek: Eenheid van geest in verscheidenheid van vormgeving
Zohra Noach: blz.15/16

2.2 De weg door de materie
De mens heeft de verbinding met de stof, de materie, de persoonlijkheid nodig. Maar hij kan dit wel
doen vanuit de verbinding die hij heeft met die hogere geest, die hij in wezen is.
Want wij zijn allemaal engelen Gods.
Wij hebben de weg, de gang der mensheid, verkozen om door die gang, de duisternis, tot een hoger
bewustzijn te kunnen komen. Wij hebben de duisternis nodig, want als er geen duisternis is kunnen
we het licht niet zien.
Ik denk dat het eerste aspect dat wij in ons leven nodig hebben het begrip is, dat wij niet meer
vastzitten, gebonden mogen zijn, aan onze emoties. Deze emoties zijn prikkels, soms van buitenaf,
soms vanuit ons onderbewustzijn komend. De prikkels vanuit ons onderbewustzijn zijn karmische
gebondenheden. De prikkels van buitenaf ontstaan in dit leven. Het passief ondergaan van de emoties
en zeggen: ‘Ik moet zo geestelijk zijn, ik mag niets doen’ heeft geen enkele zin. Dat is niet positief, ook
niet negatief. Het is grijs als het ware niet bestaand.
Zohra Noach, zegt hier duidelijk dat wij de gang van de duisternis, ik lees dit als ons leerproces nodig
hebben om tot het licht te komen. Om tot volledig bewustzijn te komen, ons hart open te stellen en
weer contact maken met ons hoger zelf. Emoties waar we niet aan vast hoeven te klampen: “Oh dat”
of dat ergs is mij overkomen. Neen, door het leerproces hierachter te kunnen zien en voelen, maakt dit
ons sterk en geeft ons wijsheid van geest en inzicht. Het is dus belangrijk dat wij naar alle prikkels en
emoties luisteren dit onderzoeken en loslaten wat niet meer voor ons hoogste doel dient.

2.2.1 Boek Passages van de ziel ISNB 90-229-8350-1
Wat was je oorspronkelijke gezicht, voor je geboren was? ‘De ware wijsgeer weet zonder te weten,
ziet zonder te zien en handelt zonder te handelen’, zegt Tao Te Tjing.
Ene Chinees aforisme stelt: “Zonder enige inspanning brengt de Grote Meester de wereld vrede en
harmonie. Zonder te zwoegen of prestaties te leveren, zegent de Grote Meester alle dingen.”
Hippocrates, de vader van de westerse geneeskunde, waarschuwde zijn studenten al dat de natuur
de beste arts is. ‘Niets doen is soms de beste remedie’, schreef hij.
‘Het enige waarover we ons ooit zorgen moeten maken, is het feit dat we ons zorgen maken’, heeft
Martin Buber eens opgemerkt.
‘Wees stil en weet dat ik God ben’ , zegt de bijbel.
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Boek Passages van de ziel: ISNB 90-229-8350-1

2.3 Symptomen als tekenen
Zijn onze lichamelijke klachten inderdaad een spiegel van onze gebreken?
Net als deze wijsgeer zullen spiritueel gerichte mensen soms ontdekken dat hun ziekte verschijnselen
meer zijn dan alleen een zuiver lichamelijke aangelegenheid; dat soms gecodeerde boodschappen
zijn, die het lichaam en de ziel het bewustzijn toezenden, deze boodschappen bevatten informatie die
een genezing tot stand kan brengen die niet op een andere manier kan worden overgebracht.
Een oud Russisch spreekwoord luidt: ‘We moeten God danken voor ons lichaam, want zonder ons
lichaam zou er geen plaats voor onze ziel zijn. Daarom hebben de christelijke mystici er ook altijd
op gehamerd dat er voor het spirituele proces geen wonderbaarlijke krachten of vaardigheden nodig
zijn, maar alleen het verzwakken van de ondeugden die het binnendringen van de Heilige Geest
tegengaan. Ze noemen dit proces van ziften die via purgativa: de weg van de zuivering. Toch is het
niet alleen mogelijk datgene wat we niet langer nodig hebben te snoeien, het is absoluut noodzakelijk.
Want als we ons niet in de richting van het licht bewegen, zullen we alleen maar achterop raken.
Een meester in aandacht zijn betekent alles ervaren alsof het de eerste keer is, ‘de wereld zien met de
deuren van de waarneming schoongemaakt’, zoals de dichter en mysticus William Blake het uitdrukt.
We krijgen zelfrespect door onze tekortkomingen eerlijk onder ogen te zien, ze zo goed als we
kunnen te verhelpen en met hart en ziel te proberen het de volgende keer beter te doen. Een verder
door dagelijks gebruik te maken van het beste wat onze ziel te bieden heeft: onzelfzuchtigheid,
goedgeefsheid, vriendelijkheid, geduld en liefde. Met a.w. werkelijk zelfrespect krijgen we niet doordat
we ons ‘bij ons zelf thuis voelen’, of doordat we ‘leren nee te zeggen’. Of door ‘ons eigen beste maatje
te worden’, of door onder soortgelijk modieus recept. We vinden het door het bevorderen van ons
karakter.
We hoeven geen hoeveelheid vertrouwen te bezitten om aan de reis van de fasen van de ziel te
beginnen. Een bescheiden, maar constante aansporing is voldoende.
Wat we voor anderen doen, doen we voor onszelf.
Hier komen we al een stuk richting de Kwantumsprong?
Wat maakt de ziel op zijn reis mee naar zijn bewustwording.
Dit is voor iedere ziel een andere beleving, geen enkele ziel zal hetzelfde meemaken.
Het is waar wij als ziel voor hebben gekozen, om dát te leren wat voor de ziel als groei bestemd is.
We leven nu in de twintigste eeuw na de jaartelling. Het is nu de tijd dat er in ons bewustzijn iets gaat
veranderen. We worden ons er van bewust dat niet alles om het materiële draait, maar dat er meer is
tussen Hemel en aarde.
Vandaag aan de dag gebeurt er veel bij ons over de gehele aarde aan schokkende gebeurtenissen,
veel mensen hebben last van de crisis, men heeft moeite met het onthechten van goederen, of zij
hebben geen werk meer of er gebeurt dus danig iets waardoor zij financieel weinig tot niets meer
hebben. Zij zijn dan onthand en zijn dan reddeloos en vaak radeloos. Zij hebben nog geen besef van
dat zij wel aardsmateriaal hebben vergaard, want geestelijk hebben zij hiervan geen kennis genomen.
Een mooi gezegde: van Omraam Michael Aïvanhov:
“men kan alle aardse goederen van je stelen, maar wat je geestelijk tot je hebt genomen kan niemand
van je afpakken”.
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2.3.1 Wat zegt Psychosofia hierover?
Blz. 117 uit het boek van Zohra Noach; Mens en kwantumsprong in Kosmisch perspectief.

Zohra Noach: Met de kwantumsprong wordt bedoeld dat er in het bewustzijn van de mens nu iets van
het besef gaat komen dat de mens niet alleen uit materie bestaat en alle consequenties van dien,
maar dat er in hem zelf geest is. Los van godsdienst, van meneer god op de troon, dat heeft er
allemaal niets mee te maken. Alleen al het feit dat de mens werkelijk tot in zijn tenen gaat beseffen dat
hij geest is in zichzelf, is een enorme kwantumsprong. Dat zal deuren openen die de mens nu nog niet
kan bevroeden, waardoor er een totale vernieuwing gaat komen in het hanteren van de fysieke,
natuurkundige aspecten in het leven.
Geest is in alles wat is. Dat is een enorme kwantumsprong.

Zohra Noach uit het boek: Mens en Kwantumsprong in kosmisch perspectief, gericht naar
Wetenschap, Religie en Maatschappij. blz. 55
In u is de deur geopend
opdat het mentale bewustzijn
de liefdevolle begeleider zal zijn
van uw diepste gevoel

2.3.2 Wat schrijft Johanna hierover?
Uit het boek De Kwantum-Sprong; Een Boodschap van Hoop en Liefde
Johanna van der Hoogt- van de Castel Leeflang
Blz. 79 woensdag 3 september 2008
25. De Kwantumsprong toegelicht.
Zoals begrijpelijk is niet voor iedereen duidelijk wat de Kwantumsprong nu precies inhoudt. Net als
in de wetenschap betekent het letterlijk ‘een sprong naar een ander niveau’. Maar wat betekent dat
precies voor het bewustzijn van de mens. De kwantumsprong vindt plaats in ieder individu en ook in
dieren, planten en andere natuurvormen. Ieder individu zal ‘de sprong’ op eigen tijd en eigen unieke
manier maken. Zo ook de andere natuurvormen. Daarnaast is er ook ‘de Sprong’ die het AL maakt en
via de kosmos en het Hoger-Zelf de mens en andere natuurvormen bereikt. Dat proces is al een tijd
gaande, want alles dient ‘voorbereid’ te worden; dus ook deze Sprong. Je zou kunnen zeggen
dat de energie naar en na de Kwantumsprong nu toe is aan consumptie’; gebruikt kan worden, ingezet
kan worden, waarna het kan groeien in bewustzijn.
De hersenen van de mens kunnen veel meer informatie verwerken dan tot nu toe gebeurt.
Er is dus ‘aanleg’ voor veel meer informatie, maar die (slapende ) kanalen moeten als het ware
wakker worden, geactiveerd worden, geopend worden. Het is dus, net als bij ieder leerproces, leren
begrijpen wat er met een bepaalde energie (inzicht, gevoel, bewustzijn enzovoort) wordt bedoeld.
Soms hebben we een plotselinge inval van Begrip, maar meestal gaat het stap voor stap met vallen
en opstaan. Vaak kan de mens pas jaren later doorgronden wat iets (een uitspraak of een ervaring) te
betekenen had. De hersenen moeten het kunnen bevatten. Met de Kwantumsprong komt er dus een
nieuwe energie binnen die in staat is de hersenen te openen voor nieuw bewustzijn, nieuwe inzichten,
nieuw begrip deze zullen de hersenen weer activeren om tot werking, in beweging te komen. Vanuit
het nieuwe bewustzijn kan de mens nieuwe keuzes maken, omdat zij informatie krijgt die er voor zorgt
dat de Inzichten over het Leven gaan veranderen.
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2.4 Om ook een beeld te krijgen wat de wetenschap schrijven over de
Kwantumsprong
Artikel:
Kwantumsprong: lichtdeeltjes geteleporteerd
Wetenschappers kondigden op donderdag aan dat het ze gelukt is speciale
lichtdeeltjes van de ene plaats naar de andere te teleporteren.
Alhoewel de prestatie niet per definitie betekent dat we mensen kunnen
teleporteren is het wel een voorbeeld van baanbrekende wetenschap, zo meldt
Live Science.
Bij teleportatie haalt men voordeel uit een element van de kwantumfysica wat bekend staat als
verstrengeling. Twee deeltjes kunnen dusdanig met elkaar worden verbonden dat ze direct met elkaar
kunnen communiceren, zelfs wanneer ze zich op grote afstand van elkaar bevinden. Wat gebeurt met
het ene deeltje beïnvloedt het ander. Deze bizarre situatie noemde Einstein ‘spookachtige actie op
afstand’.
Om licht te teleporteren vernietigden wetenschappers het op één plaats om het op een andere locatie
opnieuw te creëren. Noriyuki Lee van de Universiteit van Tokio verbond een lichtpakketje met de ene
helft van een paar verstrengelde deeltjes. Vervolgens werden het lichtpakketje en het deeltje waarmee
het was verbonden vernietigd, waardoor één enkel deeltje van het oorspronkelijke paar overbleef. Dit
deeltje was nog altijd verbonden met de verstrengelde partner en bevatte nog altijd informatie over het
licht. De wetenschappers konden dit licht daarop volgens precies dezelfde configuratie op een andere
locatie opnieuw creëren.
Op vrijdag is het experiment verschenen in het vakblad Science. De wetenschappers gebruikten de
volgende opzet voor het experiment:

Schrödinger’s kat
Het is niet de eerste keer dat natuurkundigen deeltjes of licht op deze manier hebben weten te
teleporteren. Het nieuwe onderzoek is echter anders omdat deze keer een speciaal soort licht werd
geteleporteerd. Het licht bevond zich in een speciale kwantumstaat die bekend staat als Schrödinger’s
kat.
Schrödinger’s kat is een gedachte-experiment uit de kwantummechanica. Het werd in 1935 bedacht
door de natuurkundige Erwin Schrödinger om de waarheid over de kwantummechanica te beschrijven,
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namelijk dat sommige eigenschappen van deeltjes onbeslist zijn tot een kracht van buiten ervoor kiest
om ze te meten.
Schrödinger stelde zich een kat voor in een doos die een kleine hoeveelheid radioactief materiaal
bevat. Binnen het uur zou er een kans van 50% zijn dat het materiaal zou vervallen en een kans van
50% dat het materiaal niet zou vervallen.
Volgens de wetten van de kwantummechanica is de kat dood noch levend totdat de doos wordt
geopend en een observator van buiten de situatie ‘meet’. Terwijl de doos gesloten blijft bevindt het
hele systeem zich in een staat van onzekerheid.
Licht kan in dezelfde staat verkeren als Schödinger’s kat. Op dezelfde tijd kan het licht twee
tegengestelde richtingen op. Pas wanneer dit licht direct gemeten wordt moet het kiezen tussen één
van de twee richtingen.
Volgens Philippe Grangier van het Institut d’Optique in Frankrijk is er echter nog een lange weg te
gaan voordat complexe objecten kunnen worden geteleporteerd.
Bron: Livescience.com

2.4.1 Wat zegt Psychosofia hierover?
Blz. 110/111/112/113/114/115/116 uit het boek van Zohra Noach; Mens en kwantumsprong in
Kosmisch perspectief.
Doorgeving
Zeer geliefde mensen
tot u spreekt El Morya, uw broeder in de geest
met u verenigd in die universele liefde
die vanuit de geest, tot in het menslijk zijn
zijn werkelijke realiteit kan gaan beleven.
Juist in deze tijden
van zeer grote obstructie van duistere energieën
die het licht willen verdoven
wat u als mens
vertegenwoordiger van het hoogste zijn
in u zelve hebt en kunt uitstralen.
Zo zeg ik u
dat juist in deze tijden waar het zo noodzakelijk is
om naast al hetgeen uw mensheid
u zelve heeft verworven
juist in deze verworvenheden
uw diepste spirituele basis te kunnen herkennen
en te kunnen realiseren.
Wij zijn ons zeer bewust van het feit
dat de wetenschap geen spirituele achtergronden
wil of kan accepteren
omdat in de mens het belang
van de macht van het ego zo groot is geworden
dat zij wil prevaleren over de geest.
Doch ik zeg u, dat juist nu
nu de materie zo’n grote vlucht heeft genomen
juist ook in uw wetenschap
vernieuwende aspecten kunnen komen.
De kwantumsprong die de mens kan maken
behelst een zo grote vernieuwende
energie van bewustzijn
een zo grote energie
31

De weg van de ziel naar de kwantumsprong.

dat zij in uw wereld uw materie
zou kunnen transformeren
zelfs in het fysieke.
Ik zeg u: zelfs in het fysieke.
Wetenschap zal door dit kanaal
niet gegeven kunnen worden
doch achtergrond van wetenschap
achtergrond van het leven
achtergrond van de schepping
in de hoogste spiritualiteit gegeven
zal zich nu kunnen gaan realiseren.
Zo wees dan open
zo stel u dan hiervoor
en wees in de ontvangenis als een kind.
In het functioneren van uw hersenen
in het functioneren van uw gehele
menselijke wezen
fysiek als wel psychisch
zo zeg ik u, zal daar
een zeer grote verandering in kunnen komen
zo gij mensheid u daarvoor wilt openstellen.
Wat betekent dit?
het betekent, zo zeg ik u
dat wanneer in de mensheid
in de gehele schepping
het bewustzijn van geest kan indalen
en niet alleen in uw mentale bewustzijn
niet alleen in uw rationele verwoording
realisatie hiervan
doch heel diep in al uw gevoelslagen
in de diepten van uw eigen zijn.
Dan, zo zeg ik u
zal ook in het functioneren van de hersenen
in het hele systeem
van uw menselijke fysieke zijn
die veranderingen kunnen komen
waardoor bepaalde ziekten en kwalen
niet in een keer zich zullen kunnen genezen
doch wel tot de vernieuwende energie
kunnen komen waardoor de mens
het beheer daarover zal krijgen
in eenheid met uw wetenschap.

Want gij mens
zijt zeer ver gevorderd in uw wetenschap.
Doch ik mag u waarschuwen
dat uw wetenschap[ alleen gestoeld
op de materiële waarden daarvan
niet die hoogten zal kunnen bereiken
die wanneer gij mens tot de diepste diepten
in uzelf van uw geest kunt komen
zal kunnen ervaren.
Bewustzijn is een op zichzelf staand gegeven.
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Is niet afhankelijk van het functioneren
van de hersenen.
Bewustzijn zit in elke cel van uw fysieke lijf.
Bewustzijn wil zich uitdrukken
opdat juist de mens
de schepping van dit grote geheel
tot een zodanige eenheid kan komen
in zijn fysieke materie, dat hierdoor
en luister goed
veranderingen zullen kunnen gaan komen
zelfs in de werking van het DNA
zelfs in de transformatie van uw genen.
tot een zodanige eenheid kan komen
in zijn fysieke materie, dat hierdoor
en luister goed
veranderingen zullen kunnen gaan komen
zelfs in de werking van het DNA
zelfs in de transformatie van uw genen.
En wel zodanig dat gij mens in uw materie
zult zijn een drager des Lichtes
zoals ik u in vorige doorgevingen
reeds hebt aangereikt.
Wat is voor u het rendement hiervan?
Dat is, dat uw wetenschap
die nu zover gevorderd is
zich zelve niet zal verliezen in de materie hiervan
doch in de eenheid met geest tot een zo groot
bewustzijn zal kunnen komen
dat in uw wereld
op deze planeet die vernieuwingen
die schoonheid zal kunnen komen
die voor u als lichtdrager
in uw mogelijkheden ligt.
Zo verzoek ik u
om in de uitwisseling met hen
die u nastaan in dit gegeven
in de uitwisseling van uw kennis
uw achtergronden en uw wetenschap
juist die vragen te willen formuleren waardoor er
vernieuwende aspecten kunnen komen
zo groot dat u hiermede kunt werken
in uw eigen achtergronden
in uw eigen werkterreinen
in uw eigen werkvelden.
En vreest niet
niets van wat uit de geest wordt gegeven
kan u ontzetten uit uw eigen zijn
uit uw eigen kennis, uw wetenschap.
Nee, zij zal u alleen kunnen brengen
tot een grotere eenheid van schoonheid
van liefde, van acceptatie
en van medemenselijkheid.
Datgene wat u is aangereikt
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is wijd, is grootschalig, denkt u.
Doch zij zal zich absoluut kunnen realiseren
in de grote kleinschaligheid
van uw eigen menselijk zijn.
Wees dan met ons en redt uw wereld
van de vernietiging door de materie.
Redt de beleving van uw eigen geest
uw eigen zijn met ons
uw verbinding.
En het enige wat van u wordt gevraagd
is u open te stellen
en u met elkander te willen verbinden
juist vanuit die achtergronden die u zelve heeft.
Dit is groots wat Zohra Noach hier door heeft gekregen en dit is ook wat veel mensen voelen een
verandering in hun lichaam, een verandering in hun zijn. Er zijn veel mensen die even niet meer weten
hoe nu verder of erg moe zijn. Er zijn ook mensen die lichamelijke klachten hebben die vaak niet
aantoonbaar zijn bij de medische wetenschap. Vaak gaan deze mensen als zij door de reguliere
artsen zijn uitbehandeld opzoek naar de alternatieve kant en vragen daar om hulp.
Bij kwantumsprong klachten zijn het meestal geen blokkades vanuit het verleden, maar gaat het om
de overgave van doorstroming; de nieuwe energie tot in het hele lichaam ontvangen.
Als hulpverlener vanuit Psychosofia kunnen wij de hulpvrager een helpende hand bieden, door er voor
hen te zijn, liefdevol en begrijpend. Door de hulpvrager naar binnen in het lichaam te laten gaan om zo
te kijken, waar deze pijn (en) vandaan komen en wat dit voor de hulpvrager te vertellen heeft. Langs
deze weg van inzichten wordt de hulpvrager zich bewust van oude pijnstukken vanuit de vroege
jeugdjaren of zelfs nog daarvoor, of van een recente tijd. Het bewustwording proces van de hulpvrager
is een handvat waarmee men aan het werk kan gaan. Door te voelen en zich de blokkade bewust te
worden, kan men dit in liefde accepteren, transformeren en loslaten. Zo komt het eigen
genezingsproces van de hulpvrager weer opgang en komt men in de loop van de tijd weer beter in zijn
vel te zitten. Het is niet aan de hulpverlener om te genezen, dit kan alleen de hulpvrager
bewerkstelligen door met al zijn aandacht en bewustwording naar de blokkade te kijken, te voelen, te
accepteren.

Op dit moment is er veel gaande met de mensen over de gehele aarde. Steeds meer mensen moeten
loslaten van gehechtheden. Toch gebeurt het in mijn ogen teveel bij die mensen die al niet veel
bezitten. Ook hierin ligt voor deze mens iets moois in het verschiet door vertrouwen op te bouwen,
hoop, maar vooral om in hun kracht te blijven, ondanks dat zij bijna alle aardse goederen hebben los
moeten laten. Waarom gebeurt dit niet alleen bij de mensen die ‘rijk’ zijn? Hierop krijg ik het volgende
dat ook zij die “rijk”zijn veel moeten loslaten, en ook zij zullen tot een bewustwording komen van een
totale andere liefde, niet de menselijke liefde, maar een veel diepere liefde voor zichzelf, waardoor zij
deze liefde ook aan anderen kunnen geven. Het is een liefde die veel groter is en een bewustzijn
omvat van een groter geheel, van een onvoorwaardelijke liefde voor alles en iedereen, ongeacht waar
je woont of welke huidskleur of geaardheid.
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Hoofdstuk 3
Titel: Naar Lichaam en Geest
3.1 Uit de syllabus Psychosofia in breder perspectief.
Hoofdstuk Godsdiensten en Psychosofia: blz. 6
Psychosofia in relatie met andere religieuze en godsdienstige stromingen.
Psychosofia heeft haar unieke plaats ingenomen tussen oude religieuze stromingen.
Psychosofia is een levenshouding die uitgaat van het Goddelijke in alles en allen. Daar waar wijsheid
en liefde elkaar in hart ontmoeten ontstaat een krachtbron van ongekende grootte en intensiteit. Als
de Geest in het hart gaat werken verandert het denken.
Zohra Noach

Blz. 7
Boeddha stellingen:
Alle goedheid die je leeft komt ooit bij je terug.
Alle vergissingen die je leeft komen ooit bij je terug.
Samen is dit Karma: de weg van oorzaak en gevolg.
Het was Boeddha die ons dit bewustzijn aanreikte. Hij zei onder andere: ‘Dit Karmaleed is nodig,
anders zou de mens verharden’. Zonder leed en strijd heeft de mens geen drijfkracht om aan haar
bevrijding te werken. De begeerten, pijn en trauma’s blijven dan onbewust woekeren omdat wij ons
afsluiten voor deze elementen. Waardoor we ons niet bewust kunnen worden van wat er in ons
afspeel. De pijn, het leed zorgt er voor dat dat wat onthecht dient te worden, in het bewustzijn komt.
Het wordt zichtbaar daar waar het ons ‘strijd’ geeft. Ook Boeddha gaat ervan uit dat het een Pad van
Liefde is.

3.2 Uit het boekje Eenheid van geest in verscheidenheid van vormgeving
Nieuwe wereldreligie
Zohra Noach
Blz. 18
‘Hem’ : uw eigen hogere geest
Zohra Noach: Hoewel ik helemaal niet bijbelvast ben en niet met de bijbel ben grootgebracht, komt me
toch de zin in gedachten van: ‘dat u alles moet loslaten om Hem te volgen’.
Wie is ‘Hem’? Hij was een wegwijzer, één van de groten.
Ik denk dat met Hem bedoeld wordt: uw eigen hogere geest. Die heeft verbinding met de Bron, dat
Eeuwige Zijn; daar waar de Meesters van Wijsheid en Liefde zetelen.
Ieder mens heeft daar zijn eigen verbinding mee, het zij bewust, hetzij onbewust. Is het nog niet
bewust, dan kunt u daar als mens zelf aan gaan werken om het bewust te maken. Dat kan, dat is
mogelijk.
Zohra Noach.

Hier beschrijft Zohra Noach, dat wij als wij onze ziel overgeven aan de Uw Wil Geschiede, dat wij dan
Hem volgen en door Hem geleid worden. Dit is tevens wat er bedoeld wordt met de Kwantumsprong.
Het is niet meer onze wil, maar Zijn Wil. Dit is onze weg naar een totale eenheid van Geest en
Lichaam. Hierdoor kunnen wij weer heel worden, onze pijnen zullen getransformeerd worden. Door te
aanvaarden dat wij één zijn met het Goddelijke in ons, mogen wij een Goddelijk kanaal van liefde zijn,
en zullen Zijn Woorden door ons heen spreken. Hij zal dan door ons heen werken en wij zullen dit
uitstralen naar alles en iedereen.
Vrede zullen wij voelen, ook als er dingen gebeuren in ons leven die niet zo aangenaam zijn. Wij
zullen daar op reageren met liefde en compassie.
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Door ons steeds meer in verbinding te brengen met ons Hoger Zelf zullen wij ons steeds meer laten
leiden door het leven. Het Christusbewustzijn is dan in ons neergedaald, wij zijn ons er dan van
bewust dat wij in het Nu leven dat wij onze angsten kunnen transformeren in liefde, dat wij
liefdesschepselen zijn en komen van uit de oerbron. Wij kunnen scheppen en creëren, steeds meer
en meer zullen wij transparanter worden om de vernieuwde energieën tot ons te kunnen nemen. Wij
zullen ons weer de wijsheid van Sofia mogen gaan herinneren, we zullen instaat zijn om ons zelf te
helen, maar ook de ander voor zover de ander geheeld wil worden. Nieuwe mensen, een nieuwe
aarde zo boven zo beneden, dat zal ons doel zijn waarom we op aarde zijn gekomen.

3.3 Psychologie
3.3.1 Wat is Psychologie?
Syllabus Psychosofia in breder perspectief:
Inleiding blz. 1
Psychologie is de wetenschap die het menselijk gedrag bestudeert, alsmede de bijbehorende
gevoelens, motieven en de omstandigheden waarin het gedrag zich voordoet. Anders gezegd: de
psychologie wil graag weten waarom een mens doet wat hij doet, denkt wat hij denkt, voelt wat hij
voelt. Waarom gedraagt hij zich zoals hij zich gedraagt?

Er zijn diverse Psychologische stromingen of scholen.
Kenmerkend voor die stromingen zijn dat ze cultuur-historisch bepaald zijn. Zo is het niet verwonderlijk
dat de communicatie-systeem-theorie, met zijn denken over input en output, ontstaat in de tijd dat de
computer opgang doet. Verder ziet men steeds dat de ene stroming een reactie is op de andere,
waarbij ze ook tegelijkertijd gebruik maken van elkaars inzichten. Ook valt op dat er een soort
slingerbeweging zit in de geschiedenis.

3.3.2 Het belang van psychologie voor de alternatieve therapeut/hulpverlener
Blz. 2
Psychologische kennis is onmisbaar voor hen die, hoe dan ook, met mensen werken. Zeker voor hen
die met problemen van mensen willen werken, psychologie immers leert ons hoe gemakkelijk je, je
eigen problemen projecteert op die van de ander, meestal onbewust. Psychologie leert heel veel over
hoe een mens, dus ook hoe jezelf in elkaar zit en hoe je jezelf en anderen op meerdere manieren kunt
bekijken. Het maakt je wie je bent.
Om nog andere reden is psychologischekennis van belang. Wanneer je met andere therapeuten of
medici samenwerkt, is het goed te weten welke richting zij in de hulpverlening vertegenwoordigen en
kun je, als je daar kennis van hebt, ze ook verstaan. Dus omwille van de (communicatie over en ten
behoeve van de) cliënt is psychologische kennis belangrijk.
Ook voor de therapeut zelf is kennis van meerder stromingen van belang: een bepaald psychisch
verschijnsel bij iemand kan men op meerdere wijze benaderen en verhelderen. Kent men maar een
spoor en past dat toevallig niet op de kwaal van de cliënt, dan zit men al direct vast.
Vanuit Psychosofia zijn wij met de hulpvrager verbonden met onze ziel, wij bieden vanuit Psychosofia
de hulpvrager aan een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Door te luisteren en de hulpvrager
zichzelf te laten zijn, kan hun dat een gevoel van eenheid geven, van gezien worden. Het gaat er bij
Psychosofia niet om dat wij de genezer zijn, neen de hulpvrager geneest zichzelf, door te mogen zijn,
door de inzichten die wij hun mogen aanreiken vanuit de liefdeskracht in ons. Dit maakt dat de
hulpvrager mee kan resoneren op onze liefdeskracht en zo kan mee transformeren naar eenheid van
lichaam en geest, zodat hun lichaam en geest kunnen genezen van de opgedane obstakels tijdens
hun levensreis hier op aarde. Hierdoor krijgt de hulpvrager de mogelijkheid om ook de stap van de ziel
te maken naar de Kwantumsprong. Psychosofia gebruikt hiervoor het Twaalfvoudig Pad om mensen
te helpen zichzelf te leren kennen. Psychosofia is tevens een Pad van bewustwording van de
persoonlijkheid/psyche, ziel en het mystieke; de Geest van het oneindige en bewust worden van Alles
Wat Is.
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3.4 Over Godsdiensten en Psychosofia.
Er mogen zijn op de aarde is een gunst, dit te begrijpen is een lange weg die je voert over berg en dal.
In vele levens ben je onderdrukt geweest door de religies van in dié tijd dat je op aarde leefde.
Dit alles is nodig geweest om tot bewustzijn te komen, om je te leren onderscheiden van de kudde
naar een eenling.
Het onderscheiden van de groep, het weten dat je het zelf kan en een ander daar niet voor nodig hebt.
Dit bracht onzekerheid met zich mee, de veiligheid die je dacht nodig te hebben in een groep viel van
je af, en je kwam alleen te staan.
Hierdoor kreeg je de kans om in je kracht te gaan staan en je niet meer afhankelijk op te stellen en te
scharen achter de groep, maar voor jezelf op te komen.
Dit heeft de nodige worstelingen met zich meegebracht, je werd niet begrepen of aanvaard, omdat je
je anders voelde dan de rest.
Je voelde je eenzaam en verlangde terug naar de Bron de liefde die je miste omdat je je hiervan
bewust was.
De mensen om je heen vonden je maar raar, je trok je het leed van anderen en minder bedeelde
mensen aan, zo ook de dieren daar voelde je een grote compassie mee.
Bij je vrienden voelde je geen verbinding zij dachten anders, nog van ieder voor zich, terwijl jij je
verbonden voelde met het grote geheel.
Je ging een tijdlang mee in de rol van de groep, omdat je je nog niet bewust was van je innerlijke
kracht om voor jezelf te gaan staan.
Je voelde een bepaalde drang naar iets groots wat buiten je lag, maar de tijd was er nog niet voor je
om je dit te herinneren, wat eens afgesproken was.
Onbewust had je al een lijntje met je Hoger Zelf, je praatte met je Gids of je Engel dat voelde je zo en
je voelde je beschermd door een grotere Macht.
Langzaam ging je in je kracht staan, dit ging gepaard met veel turbulentie, je wist niet meer wie je was
en dat was je eerste overgave.
Zo ben je door de diverse overgaven van loslaten en onthechten gegaan.
Een boeiend leerproces als je er later op terug kijkt, en nog steeds gaat dit leerproces door.
Hopelijk zolang als dat je leeft op deze aarde, zodat je alles wat je je nu bewust bent geworden mee
kan nemen naar een volgend leven op aarde.
Dankbaar voor al wat je hebt geleerd, geef je je kennis weer door, dit maakt alles tot een cirkel van
geven en ontvangen.
De verantwoordelijkheid die je voelt voor alles wat leeft, de compassie de liefde, het besef dat alles is
zoals het is, en dat je een bent met het grote geheel, dat maakt je een bevoorrecht mens, gelukkig en
tevreden.

3.5 Gedicht
Eenzaam
Zoekend ga je door het leven
Een pad van obstakels en diepe kuilen
Je voelt je ondanks alles beschermd en je hebt een weten
Dit weten helpt je op je levenspad
Geen berg is te hoog of je hebt hem bestegen
Dankbaar voor de onzichtbare hulp die je al die tijd hebt gevoeld
Ga je verder met je weg omhoog
Je voelt de bescherming die als een rode draad door je leven loopt
De inzichten die je hebt gekregen door meditatie geven je een innerlijke kracht
Kracht om verder te gaan naar je ware ik
Zo voel je weer de zuivere verbinding met het Al
De eenzaamheid lost zich op je hebt Hem gevonden.

Maria Hartjes
Naarden, 2 oktober 2012
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Hoofdstuk 4
Titel: Antwoorden op mijn vragen
Door er achter te komen hoe mensen om mij heen hun ziel ervaren, heb ik een aantal vragen
samengesteld en hen gevraagd of zij deze voor mij willen beantwoorden. Ik vond dit best spannend
om te doen en vooral was ik benieuwd naar hun antwoorden.
Vragen voor de scriptie Opleiding Hulpverlening vanuit Psychosofia: De Weg van de Ziel naar de
Kwantumsprong 2012.
Maria Hartjes.
4.1 Lieve Nicky,
Wil je voor mij de volgende 5 vragen beantwoorden; dit om inzicht te krijgen van hoe jij hier naar kijkt
en het beleeft?
Wil je de onderstaande vragen voor mij in een aantal zinnen beschrijven?
1. Wat zegt de ziel voor jou?
Als ik aan de ziel denk, denk ik aan datgene wat overblijft als ik overlijd. Dat de ziel altijd kan
blijven bestaan en het iets moois is.
2. Hoe bewust ben jij van jouw ziel?
Ik weet wel dat ik een ziel heb. Want iedereen heeft een ziel. Maar ik ben me niet echt bewust
van mijn ziel, het is niet dat ik mijn ziel kan voelen.
3. Hoe ervaar jij jouw ziel.
Ik weet niet precies of ik mijn ziel ervaar. En als ik hem dan zou ervaren op welke manier dan.
4. De Kwantumsprong in de Spiritualiteit betekent dat er grote veranderingen komen in het
bewustzijn van deze wereld/mens. Wat zegt voor jou de Spirituele Kwantumsprong persoonlijk?
e

De Spirituele Kwantumsprong zegt mij wel wat, nu ik mijn 2 graad Reiki gehaald heb voel ik
mezelf anders. En doordat ik anders ben lijkt de wereld om mij heen ook anders. Maar ik zie dat
niet zo erg terug in andere mensen of in hun doen.
5. Heb jij de laatste paar jaar veranderingen in jouw lichaam of in jouw zijn/beleven opgemerkt?
Zoals onrust, of slecht slapen en toch verkwikt wakker worden, of een extreme vermoeidheid,
heldere inzichten, bewust waarnemen, spontaan herstellen van een ziekte. Misschien nog
andere tekenen van veranderingen, wil je dit beschrijven?
Ik heb de laatste tijd vaak als ik in bed lig een ‘kriebelig’ gevoel op mijn derde oog. En het is niet
vervelend of zo maar ik vraag me wel eens af waar het vandaan komt. En ik kan mijn dode kat
min of meer zien. Ik zie hem niet echt maar ik weet dat hij af en toe ergens zit. Dus zoals laatst
was ik mijn kamer aan het opruimen en toen keek ik steeds naar een bepaalde plek omdat ik
dacht dat er wat zat alleen als ik dan dus keek zag ik niks. En toen ineens wist ik dat het Jackie
was en dat voelde wel heel fijn. Ik heb ook een tijdje niet zo goed geslapen, dan had ik het
gevoel dat ik echt heel erg bang was en zo. Maar toen heb ik mijn kamer gereinigd en een
kruisje opgehangen en nu slaap ik veel beter en weet ik ook dat ik niet bang meer hoef te zijn.
Verder voel ik mezelf heel anders, ik ben veel blijer de hele dag op school (komt vast door
e
Charles zijn grapjes ☺) En sinds mijn 2 inwijding heb ik het idee dat mensen sneller naar me
toe komen omdat ze iets kwijt willen. Zoals een vriendin mij laatst vertelde dat ze aura’s kan
zien!
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Nicky van Schie is 17 jaar, zij heeft net haar havo diploma gehaald, ook heeft Nicky 2 inwijdingen
ontvangen in de Reiki. Reiki I heeft zij elders gedaan en Reiki II wilde zij graag bij ons doen. De
ouders van Nicky en ook haar broertje hebben bij ons Reiki cursussen en diverse anderen cursussen
gevolgd.
Het is mooi om te lezen dat Nicky al min of meer bewust in het leven staat. Bij haar thuis wordt hier
ook veel over gesproken en dat is merkbaar. Dat Nicky haar ziel nog niet ervaart is op zichzelf een
natuurlijk proces, van leren waarnemen hoe en wat geeft mijn lichaam mij aan. Hoe luister ik
daarnaar? Het contact met haar Hoger Zelf het deel van de ziel die ons begeleidt daar heeft zij
onbewust contact mee, doordat zij erg gevoelig is, zie met name in haar laatste antwoord dat zij
intuïtief dingen aanvoelt. Naarmate zij ouder wordt kan zij dit veel meer ontwikkelen en kan zij doordat
zij dan het contact met haar Hoger Zelf heeft gemaakt dit als een leidraad door haar leven laten lopen.
Dank je wel Nicky dat jij deze vragen voor mij hebt willen beantwoorden.

4.2 Lieve Nicolette,
1. Wat zegt de ziel voor jou?
De ziel is een deel van de bron,van Al. En daarmee is het het goddelijke, het Al in de mens. Het
is dat deel van de bron dat in het fysieke lichaam incarneert en na de dood het fysieke lichaam
verlaat en weer terugkeert naar de Bron en zich weer voorbereidt op de volgende incarnatie. Je
ziel is eeuwig en maakt in alle incarnaties en in het tussenleven, als het goed is, een
ontwikkeling door waardoor je ziel zich steeds verder ontwikkeld en op een hoger plan komt.
2. Hoe bewust ben jij van jouw ziel?
Zo bewust als ik nu maar zijn kan en door mijn eigen ontwikkeling / leerproces hoop ik steeds
meer bewust te worden. Steeds meer contact te kunnen leggen, te kunnen luisteren naar wat ik
te doen en te ervaren heb in dit leven. Het is mijn innerlijk weten, en daarmee de afstemming op
Al. Ik probeer goed te luisteren naar de tekens die mijn ziel mij geeft via lichamelijke tekens of
klachten, een innerlijke stem, een “weten”. Wat is mijn leerproces voor mijn ziel in dit leven?
Waarom gebeuren de dingen in het leven dus zo voor mij, voor mijn zielsontwikkeling? Ik vind
het nog steeds bijzonder dat wij bij elke incarnatie een soort geheugenverlies hebben voor de
zielservaringen van vorige levens en het tussenleven. Maar dat heeft een reden begrijp ik nu
voor het leerproces op aarde. Dus ja ik ben mij wel bewust van mijn ziel.
3. Hoe ervaar jij jouw ziel.
Als Liefde, Licht, Onvoorwaardelijk.
En zie vraag 2
4. De Kwantumsprong in de Spiritualiteit betekent dat er grote veranderingen komen in het
bewustzijn van deze wereld/mens. Wat zegt voor jou de Spirituele Kwantumsprong persoonlijk?
Ik maak de laatste jaren een heel grote ontwikkeling door, ben veel aan het bewust zielsleren. Ik
merk ook dat het lijkt alsof er in korte tijd veel Karma wordt afgewerkt. Het voelt alsof dit opeens
de laatste paar jaar in een stroomversnelling gaat. Het is niet meer te stoppen. Intuïtie neemt
steeds meer toe, communicatiekanalen gaan steeds meer open. Plekken die niet goed voor mij
zijn word ik met harde hand gedwongen te verlaten: o.a. werk, vriendschappen, familiebanden.
Vriendschappen veranderen, er vallen mensen weg, komen veel nieuwe mensen op mijn pad
die ook hoger bewust zijn en je ondersteunen op dit pad. Ik word een kant van een opleiding
Regressietherapeut opgeduwd” op een bijzondere manier. Ik voel dat ik een taak heb om in de
toekomst mensen te gaan helpen om contact te gaan maken met hun ziel. Als dokter heb ik een
heel andere kijk en gevoel gekregen op ziekte en klachten. Dat is mijn persoonlijke weg. En hoe
kan ik deze persoonlijke weg weer gaan uitreiken naar de ander?
5. Heb jij de laatste paar jaar veranderingen in jouw lichaam of in jouw zijn/beleven opgemerkt?
Zoals onrust, of slecht slapen en toch verkwikt wakker worden, of een extreme vermoeidheid,
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heldere inzichten, bewust waarnemen, spontaan herstellen van een ziekte. Misschien nog
andere tekenen van veranderingen, wil je dit beschrijven?
Ja zoals ik hierboven bij vraag 4 al aangeef verandert er veel. Ik heb de laatste jaren veel last
gehad van extreme vermoeidheid. Ben nu veel aan het opruimen waardoor de vermoeidheid ook
vermindert. Veel heldere inzichten, een weten in voelen, bewust waarnemen. Deze kwaliteiten
nemen steeds meer toe, alsof ik steeds beter raak afgestemd op het grotere geheel. En een
toenemende innerlijke rust en steeds meer Vertrouwen dat alles wat gebeurt, ook al is het soms
niet zo makkelijk, wel het juiste is voor mij. Als ik mezelf vergelijk met 5 jaar geleden dan is er
een wereld van verschil!
Nicolette Lachmann, is 47 jaar
Nicolette ken ik inmiddels een jaar of 4 á 5, zij heeft bij ons diverse cursussen gevolgd en nog
steeds neemt zij deel aan de meditatiegroep.
Nicolette is zeker de laatste 2 jaar hard gegroeid in haar bewustwordingsproces, dat is ook te
lezen van haar antwoorden die zij heeft gegeven op de vragen. Door te leren luisteren naar haar
lichaam en zich open te stellen voor “er is meer tussen Hemel en aarde” is Nicolette prachtig
gegroeid naar een bewuste ziel die haar medemens graag wil helpen om op een hoger plan te
komen.
Dank je wel lieve Nicolette voor je antwoorden.
4.3 Lieve Edger
1. Wat zegt de ziel voor jou?
Lichaam, geest en ziel. Van vast naar subtiel, van ik naar wij. Verbonden door het Atma of te wel
God. De ziel is de subtielste vorm die zich kan verbinden met geest en lichaam waardoor het
gescheidenheid kan ervaren. De Ziel kan alles doordringen en zich met alles verbinden, iets wat
het lichaam en de geest niet kunnen. (of misschien is de ziel wel verbonden met alles en
doordringt het alles…?)
2. Hoe bewust ben jij van jouw ziel?
Lang niet altijd even bewust. Het is ook vooral een theoretisch concept waarvan ik bewust kan
zijn door de ervaring, zie volgende vraag.

3. Hoe ervaar jij jouw ziel.
Eerst en vooral in de Liefde. Afgestemd zijn op de universele Liefde is voor mij leven vanuit de
ziel. Verder ervaar ik de ziel doordat de dingen gebeuren met een reden, die ik vaak pas
achteraf kan plaatsen. De ziel leidt de geest en het lichaam al kunnen die soms velen u- bochten
maken. (maar ook die ervaringen zijn er niet voor niets) . Terug naar de Liefde. Wanneer ik hier
goed op ben afgestemd dan brengt deze mij tot ervaren van eenheid (met alles, ook dat wat
donker/duister lijkt)
4. De Kwantumsprong in de Spiritualiteit betekent dat er grote veranderingen komen in het
bewustzijn van deze wereld/mens. Wat zegt voor jou de Spirituele Kwantumsprong persoonlijk?
De woorden ‘Spirituele Kwantumsprong’ zeggen mij niet veel. Ik hoop dar er een steeds grotere
groep mensen zich bewust wordt van de Liefde die wij zijn en hier vanuit gaan leven. Dit zal dan
ongetwijfeld zijn uitwerking hebben op de wereld waarin wij nu leven. Het brengt ons meer en
meer naar eenheid of van ik naar wij (en dan naar Hij)
5. Heb jij de laatste paar jaar veranderingen in jouw lichaam of in jouw zijn/beleven opgemerkt?
Zoals onrust, of slecht slapen en toch verkwikt wakker worden, of een extreme vermoeidheid,
heldere inzichten, bewust waarnemen, spontaan herstellen van een ziekte. Misschien nog
andere tekenen van veranderingen, wil je dit beschrijven?
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De grootste verandering die ik heb mogen meemaken (of creëren) is die van gescheiden naar
verbonden. Gescheiden van de Bron/ de Liefde naar een nieuwe verbintenis hiermee. Daar waar
het eerst voelde alsof ik een gat in mijn hart had voelt het nu (niet altijd) alsof er een zon zit die
zo kan stralen dat het mijn leven en mijn omgeving met schoonheid en verwondering omhult.
Deze nieuwe verbintenis leidt soms tot heldere inzichten, bewust waarnemen en een gezonder
lichaam. Maar het is iets wat groeiende is en wat ook zeker van mij vraagt dat ik er telkens weer
bewust voor kies. Of te wel de wil is van essentieel belang. Dit proces zorgt er bij mij weer voor
dat ik soms extreem vermoeid kan zijn. Onrust kan ik ook ervaren; als ik dit minder aandacht
geef en me ‘te veel’ met het wereldse bezig houd. Of te wel zoals SB zegt; wees in deze wereld,
niet van deze wereld.
XXX Edger

Edger is 36 jaar en Edger ken ik 36 jaar of al veel langer, zo voelt dat!
Edger is mijn zoon en zoals hij beschrijft van afgescheiden zijn tot een nieuwe verbintenis met
het AL. Dit hele proces heb ik meegemaakt van zeer dichtbij en ik ben dan ook zeer trots en blij
ste
zoals mijn zoon nu in het leven staat. Hij ging op zijn 27 levensjaar met zijn ziel onder zijn arm
naar India vertrokken. Edger is negen maanden in India geweest en grotendeels verbleef Edger
in de buurt van de Ashram van Sai Baba. Negen maanden later kwam hij terug met zijn ziel weer
in zijn lijf, dankbaar ben ik Sai Baba dat mededoor Hem, mijn zoon zichzelf weer heeft terug
gevonden.
De ommekeer kwam toen Edger mij een gedichtje stuurde ongeveer 3 á 4 maanden nadat hij in
India was. De tekst luidt als volgt:
GEBED
Lieve God
Laat ons liefde en licht zijn
Laat ons stralen van binnenuit
Geef ons de kracht en de wijsheid
Om samen te komen
Tot de Hemel op Aarde
Amen
Edger van Gessel
Mijn zoon mocht opnieuw geboren worden. Als Spirituele hulpverlener en gezinscoach, heeft
Edger het bij tijden nog moeilijk om in zijn kracht te blijven. Dat maakt het voor hem om scherp
te blijven en steeds naar zijn lichaam en zijn Hoger Zelf te blijven luisteren. Dank je wel lieverd.
4.4 Lieve Tineke,
1.

Wat zegt de ziel voor jou?
Op jou eerste vraag zou ik in het kort het volgende zeggen:
Ik zie de ziel als de energie om mijn geest.
De ziel is de essentie van mij zelf.
De ziel is ook hetgeen ik was vóór de eerste reïncarnatie.
De ziel reïncarneert en ontwikkelt zich naar gelang de doelen die het leven stelt.

2.

Hoe bewust ben jij van jouw ziel?
Ik ben me tamelijk bewust van mijn ziel.
Vaak, als ik tegen mijzelf “IK” zeg, voel ik de aanwezigheid van mijn ziel.
Mijn “zijn” vind ik een uiting van mijn eigen ziele-aard.
Mijn ziel is ook al vele eeuwen een onderdeel van de evolutie van het menselijk bewustzijn.

3.

Hoe ervaar jij jouw ziel.
Ik ervaar mijn ziel op momenten van spirituele groei, omdat ik weet dat dit voor mijn ziel belangrijk
is. Voor mij voelt dat goed!!
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Wat er toe doet, is het hier en nu, ( de zin van mijn leven) en de opdracht die mijn ziel moet zien te
vervullen. Niet altijd makkelijk, maar ook ik wil mezelf een beetje beter maken , dan ik in een vorig
leven was.
4.

De Kwantumsprong in de Spiritualiteit betekent dat er grote veranderingen komen in het
bewustzijn van deze wereld/mens. Wat zegt voor jou de Spirituele Kwantumsprong persoonlijk?
De spirituele Kwantumsprong betekent persoonlijk voor mij dat wij als volk bezig zijn ons spiritueel
open te stellen, eerst komt de spirituele verandering, daarna de materiële ( denk ik ).
In een spirituele vreedzame wereld met geestelijk rijpe mensen, kan geen oorlog ontstaan.
Want als je wilt dat de wereld liefdevol en meedogend wordt, moet je zelf liefdevol en meedogend
worden.
Om ons heen ziet men de neiging ontstaan tot het zoeken naar nieuwe wijsheid.
het uiteindelijke doel van de spirituele ontwikkeling, is verlichting, zodat wij ons steeds meer
openstellen voor de helderheid van de geest.
Verder ben ik van mening, dat de spirituele krachten ( vanuit het heelal) een liefhebbende relatie
tot motief hebben.

5.

Heb jij de laatste paar jaar veranderingen in jouw lichaam of in jouw zijn/beleven opgemerkt?
Zoals onrust, of slecht slapen en toch verkwikt wakker worden, of een extreme vermoeidheid,
heldere inzichten, bewust waarnemen, spontaan herstellen van een ziekte. Misschien nog andere
tekenen van veranderingen, wil je dit beschrijven?
De verandering in beleving van mijn laatste paar jaar, heeft alles te maken met verwerking van de
schade die ik in mijn kindertijd en jeugd heb opgedaan.
Ik merk namelijk dat mijn inzicht en bewustzijn ( ouder worden? ) en groei mij in staat stellen, om
met oude pijn om te gaan en uit te werken.
Het zijn natuurlijk wonden die geheeld moeten worden.
Ik erken verder , dat ik in ons dagelijks leven de spiritualiteit laat doordringen in mijn liefde voor de
prachtige natuur, waarin ik mag leven en het contact daarmee.
Ook vind ik dat ik een innerlijke kracht ervaar in de verantwoordelijkheid die ik neem voor mijn
dagelijkse leven.

Lieve Maria, ik hoop dat ik je met deze antwoorden tevreden heb gesteld.
In ieder geval heb ik dit met heel veel liefde voor jou gedaan.
Ik wens je verder nog heel veel sterkte, met dat wat je allemaal nog moet doen ( leren) voor jou
scriptie.
Heel veel liefs en een dikke knuffel van,
Tineke
Tineke is 74 jaar, ik ken Tineke vanaf het jaar 2000, zij is toen als cliënt bij ons gekomen, samen met
haar man. Dit samen komen is tot een warme vriendschap ontstaan en gebleven.
Tineke heeft veel meegemaakt, vader is Joods en in de oorlog vergast Tineke was toen nog erg klein
maar kan zich hiervan nog het een en ander herinneren. Zij heeft een stiefvader gehad en dat heeft
zijn sporen nagelaten. Tineke haar 2 broers, zijn op jonge leeftijd overleden, door een ziekte die niet
veel voorkomt. Tineke heeft altijd opengestaan om het spirituele in haar te laten groeien, haar man
Ernst is daar later ook in meegegaan. Het is mooi om te lezen zoals Tineke nu in het leven staat en
onbewust er ook zo in stond. Tineke is zich vooral door de diverse cursussen die zij bij ons heeft
gevolgd bewust geworden van haar ziel, haar lichaam en haar geest. Zij genieten beiden van de
natuur waarin zij mogen wonen en alle dieren die zij daar verzorgen en naar hun toekomen voelen
zich bij hen helemaal op hun gemak.
Dank je wel lieve Tineke.
.
4.5 Lieve Els,
1. Wat zegt de ziel voor jou?
Mijn ziel dat is degene die ik in wezen ben. Buiten de persoonlijkheid en wat ik me
aangeleerd heb door de opvoeding en omgeving, ongeacht of dat bij me paste.
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2. Ben jij je altijd bewust geweest van jouw ziel?
Al jong was ik mij bewust van wie ik in wezen was; mijn ziel. Al paste dat niet in het plaatje
van het gezin en de omgeving. Dus eigenlijk een beetje geheim wat je voor jezelf hield. Al
handelde ik er wel naar. Als kind ervaarde ik situaties soms als niet harmonieus en dacht “
als zij het niet doen” wie wel, ik dus en voelde me daar verantwoordelijk voor.
3. Hoe ervaar jij jouw ziel.
Als zachtaardig en licht een groot gevoel voor verantwoordelijkheid om situaties en personen
in het dagelijkse leven positief en liefdevol te benaderen.
4. Wat zegt jou de kwantumsprong?
Je laat je persoonlijkheid/ego los en laat je leiden door je hogere Zelf ,wat in verbinding staat
met het hogere Weten/ het Goddelijke. Dat valt allemaal nog in het persoonsdenken bewust
wel van Leiding. Dat is de spirituele ontwikkeling, die een persoon; ik maak. De
kwantumsprong betekent voor mij ,dat je de sprong maakt dat je -een bent met Alles wat Is in
het Universum -; zo beneden zo boven, zo binnen, zo buiten ; de stoffelijke wereld is
verbonden met de geestelijke wereld. , alles is met elkaar verbonden en beïnvloed elkaar,
iedere gedachte, gevoel iedere handeling. Als je jezelf daarvoor helemaal openstelt, dat er
een grotere Leiding is, die je draagt, die je leidt waar ik me -ondergeschikt aan maak - ; is
dat meer dan luisteren, zoals bovengenoemd. Je staat zelf wel aan het roer om er gehoor
aan te geven en vorm te geven.
5. Heb jij de laatste paar jaar veranderingen in jouw lichaam of in jouw zijn opgemerkt? Zoals
onrust, of slecht slapen en toch verkwikt wakker worden, of een extreme
vermoeidheid. Misschien nog andere tekenen van veranderingen, wil je dit beschrijven!
Ja vaak sliep ik nachten slecht en werd inderdaad ‘s ochtends fris en monter wakker. Fysiek
veranderde er ook wel wat, mijn bouw werd wat steviger. Daarvoor was ik veel met mijn hoofd
bezig en luisterde slecht of weinig naar mijn lichaam. Als er bewustwording komt in alles wat
zich aandient in gevoel, denken en fysieke gewaarwordingen is dit het gevolg ,dat er meer
intentie/leven in alles is ook fysiek.
Ik heb mijn hele leven al getopt met weinig energie, maar vaak was ik nu zo uitgeput dat je
niet wist hoe hiermee om te gaan. De behoefte aan veel rust en stilte. Ik kreeg een
gevoeligheid dat ik bij andere mensen de energie ofwel de emotie van, pijn en vreugde kon
voelen in het lichaam. Soms wist ik iets zonder dat het denk daar aan te pas kwam of kon
horen wat er, echt aan de hand was of bedoeld werd. De Geestelijke wereld lieten me ook wel
symbolen zien of afbeeldingen van dieren om mij dingen duidelijk te maken. Mijn fysieke
gevoeligheid is nu zo groot dat gewoon een baan hebben mij teveel uitput.
Dus steeds moet je verhouden wat zich aandient wetende dat het groter geheel dient.
Lieve groet Els.
Els is 63 jaar, wij kennen elkaar 25 jaar en hebben samen een bijzondere groei doorgemaakt. Els is
voor mij de eyeopener geweest, om meer bij mezelf te blijven. Ik was toen wij elkaar leerde kennen
alleen maar anderen aan het plezieren en ik had mezelf totaal weggecijferd. Els was er voor mij in
mijn moeilijkste periode, maar tevens ook de mooiste periode van mijn leven.
Doordat wij beiden veel herkenning hebben, wat betreft ons leven van kinds af aan, voelen wij elkaar
goed aan en kunnen er voor elkaar zijn op tijden dat het nodig is.
Els is spiritueelbewust, ook zij is bezig met oud zeer aan het opruimen en hierna zal zij er klaar voor
zijn om de volgende stappen op haar levenspad te gaan zetten.
Dank je wel lieve Els.
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4.6 Conclusie:
Wat mij opvalt is hoe mooi het is dat alle ondervraagde zich al redelijk bewust of bewust zijn van hun
ziel, lichaam en geest.
Je ziet dat hoe jong Nicky is, zich toch al bewust is van haar intuïtie, ook al denkt zij soms van niet,
haar ouders staan bewust in het leven en dat is weer merkbaar bij hun kinderen.
Iedereen ervaart de ziel anders, maar zijn zich er wel bewust van, aantoonbaar nee dat niet, wel is
men gevoeliger als men zich bewust is van zijn ziel, zijn/haar kern.
De spirituele kwantumsprong is voor vele toch wel een verandering van meer de ik naar allen, veel
liefde en begrip. Wij staan met ons allen aan het begin van deze grote verandering, wij kunnen het
pad vrij maken voor alle generaties die na ons komen, en wie weet komen wij zelf weer terug op
aarde, met zoveel liefde in ons, zodat wij vreedzaam kunnen leven met elkaar. Wat zou dat mooi zijn!!!

Tijdens de module Medische Basiskennis, werd ons gevraagd om onze cel te tekenen, hierbij mijn
tekening, als een duizendvoudigblad oneindig groot voelden voor mij mijn cel aan!!
Tijdens de module 1 Twaalfvoudigpad heb een Boeddha gecreëerd met een bedelnap, wat voor mij
symbolisch staat voor het uitdelen van mijn gaven, maar ook van het mogen ontvangen.
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Hoofdstuk 5.
Casussen

5.1 Casus 1 Lucia.
Lucia’s klacht is: dat zij niet in balans is wat betreft haar chakra’s.
De vraag van Lucia is een bachbloesemremedie en een chakrahealing.
Lucia is 34 jaar, heeft gestudeerd, heeft een goede baan en is bezig met een 3 jarige erkende HBO
opleiding voor voetreflex therapeut.
Via haar werk heeft zij een vriend leren kennen waarmee zij graag verder wil, alleen loopt zij tegen
een aantal zaken aan o.a. om zichzelf te geven.
e
e
e
e
e
Ik pendel haar chakra’s uit en krijg daarbij dat haar 1 , 2 , 3 , 5 en haar 6 chakra’s uit balans zijn.
Ik geef haar een Sjamanistische healing deze healing brengt de chakra’s weer in balans. Dat gebeurt
ook en Lucia voelt zich veel beter dan daarvoor.
Lucia is erg gesloten, en vertelt maar mondjes maat wat haar bezig houdt. Ik laat het voor deze sessie
zo, omdat ik voel dat het belangrijk voor Lucia is dat zij mij kan vertrouwen. Ik heb haar verder laten
zijn, in haar zijn en haar vanuit mijn liefdeskracht dat gegeven, wat op dat moment mogelijk was.
e

Lucia, komt voor haar 2 consult, zij voelt dat de druppels haar goed doen en wil graag weer een
behandeling. Ik vraag aan Lucia hoe haar relatie gaat? Wel beter, maar zij blijft met een bepaalde
reserve zitten, waardoor zij zich moeilijk kan geven.
Ik vraag haar hoe zij was als kind, hierbij komt een heel verhaal van Lucia zij neemt mij in vertrouwen
en ik luister. Haar jeugd is eenzaam geweest jongste kind van een groot gezin, moeder veel
ziek,manisch depressief, opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting. Lucia komt in een
pleegzin, daar krijgt zij veel liefde en aandacht. Lucia praat liefdevol over haar pleegouders.
Ik vraag of zij contact heeft met haar ouders. Ja dat heeft zij wel, maar niet veel.
Bij het praten over haar jeugd, komen emoties, nadat Lucia uit verteld is, vraag ik haar waar zij de
emoties heeft gevoeld, met name haar onderbuik sacralechakra en haar hart en keelchakra.
Ik vraag haar om haar ogen te sluiten en om naar de pijn te gaan die zij als eerste heeft gevoeld.
Lucia krijgt er contact mee en ik laat haar dit ook voelen en vraag haar of zij er een kleur aan kan
geven, donkerrood/bruin. Ik vraag haar of zij daar een genezende kleur blauw naar toe wilt sturen
door dit te visualiseren, dat doet Lucia en ik voel ruimte bij haar komen. Ik vraag wat zij voelt en zij
geeft hetzelfde als antwoord, dat ook zij ruimte ervaart. Ik vraag haar om nu het kleine kind van
vroeger voor te stellen, als zij dat gedaan heeft vraag ik haar om dit kind in haar armen te nemen en te
wiegen. Lucia doet dit geëmotioneerd, ik laat haar zo een tijdje zitten en geef haar een affirmatie om
haar innerlijk kind te helen.
Hierna vraag ik Lucia of ik haar een integratiehandeling vanuit Psychosofia mag geven, i.p.v. een
chakra healing. Ik leg uit en wat deze handeling inhoudt en waarom ik deze handeling aan haar wil
geven. Doordat Lucia haar probleem herkende en erkende, kon zij dit accepteren. Gekeken naar het
elementen schema zijn er twee elementen die bij Lucia naar voren komen, o.a. water, gevoel,
miskenning, vertrouwen, hoogmoed. Vergeving is voor haar het sleutelwoord.
De tweede element is aarde, fysiek, angst geborgenheid, macht, en mededogen is hierbij voor haar
het sleutelwoord.
Lucia dit meegegeven om daar de komende weken aan te werken, zodat zij hier meer inzichten in
gaat krijgen, door zichzelf te vergeven. En mededogen, vooral lief zijn voor haar zelf te ontwikkelen.
Vervolg consult: Lucia straalt als ze binnenkomt, vergeleken met de vorige keren, staat hier een jonge
vrouw steviger in haar schoenen en durft zich te laten zien. Lucia vertelt dat het voor haar makkelijker
is geworden om haar eigen ruimte in te nemen, gaat daardoor makkelijker met haar collega’s om,
voelt een basisrust en blijft dichter bij zichzelf.
Mooi om te zien is dat hierbij de sleutels 1 en 2 aan het werk zijn gegaan.
Wat nog niet echt lekker zit is haar keelchakra, het uiten van wat zij graag wil, dit in haar relatie met
haar vriend maar ook in haar werk.
Het gaat beter, maar nog niet zoals Lucia dit zelf wil. De vorige keer hebben we voornamelijk gewerkt
aan de miskenning, het niet gezien zijn als kind, daardoor zichzelf weg moeten cijferen i.v.m. de ziekte
van haar moeder en het aanpassen wat zij als klein kind daardoor heeft gedaan.
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Lucia wil graag met haar vriend gaan samenwonen, maar haar vriend Stefan heeft ook nog de
nodige hobbels te nemen, voordat hij zo ver is om deze stap te maken. (Stefan is inmiddels een paar
keer voor een handeling geweest, zijn casus komt hierna.) Het uiten van haar gevoelens daar heeft
Lucia erg veel moeite mee. Ik zie dat Lucia tijdens het vertellen emotioneel moeilijk krijgt. Ik laat haar
uitpraten en pak dan dit stukje eruit, zodat we daar mee aan de slag kunnen. Ik vraag Lucia welke
emotie zij voelde tijdens het gesprek en waar zij dit voelde? Lucia geeft aan bij haar hart en
keelchakra.
Ik vraag haar om haar ogen te sluiten en contact te maken met de emotie die zij voelde, dit lukt haar.
Ik vraag haar om de pijn die zij daarbij voelt te omschrijven, dit doet zij en er komen tranen. Ik vraag
haar weer contact te maken met haar innerlijk kind of zij dit kind weer kan oproepen, dit kan ze. Ik
vraag haar wat het kind haar wil vertellen. Hierbij komt het er op neer dat het kind zich niet veilig voelt
en daardoor ook moeite heeft met zich te binden. Deze inzichten pakt Lucia snel op. Ik geef haar het
advies om het kind gerust te stellen en te koesteren, een plaatsje in haar hart te geven zodat het kind
daar altijd veilig is. Lucia begint spontaan te hoesten, haar keelchakra gaat gelijk mee doen.
Ik geef haar een affirmatie, deze schrijft Lucia later op zodat zij deze affirmatie de komende tijd kan
oplezen en tot zich kan nemen.
Ik vraag of ik Lucia weer een integratiehandeling mag geven, dat wil ze heel graag.
Lucia werkt met sleutel drie om weer verbinding te maken met haar innerlijke eenheid met de eigen
goddelijke natuur.
Lucia is hier duidelijk met een transformatieproces bezig, om de transformatiehandeling te geven voelt
voor mij nog niet juist, omdat wat zij nu her-/erkend heeft beter eerst geïntegreerd mag worden in haar
systeem. De transformatiehandeling kan ik haar w.s. de volgende keer geven.
Lucia pakt na de handeling nog een emotionele evenwichtkaart van Roy Martina, en de tekst sluit
helemaal aan met haar thema van vergeving en loslaten. Ik zie nu al dat zij meer in haar evenwicht
komt te staan.
Maria Hartjes
Naarden, 15 oktober 2012.

5.2 Casus 2 Stefan.
Stefan 34 jaar, maakt een afspraak, omdat zijn vriendin Lucia bij mij is geweest en hij ook graag wil
werken aan een aantal blokkades. Stefan en Lucia hebben elkaar op hun werk leren kennen.

Stefan heeft veel meegemaakt in zijn jeugdjaren d.w.z. hij mocht veel d.w.z. hij kreeg teveel vrijheid.
Ouders zijn gescheiden toen hij nog klein was, moeder verhuisde naar Zeeland.
Als klein jongetje van 5 á 6 jaar mocht hij veel alleen de straat op. Zijn moeder gaf hem geen grenzen
aan. Dit resulteerde in een jongetje die zich al vechtend door het leven sloeg, letterlijk en figuurlijk.
Thuis was hij lief, maar op school een vechtersbaas dit, zetten zich ook door op de middelbare school.
Al vechtend wist hij toch zijn diploma’s te halen, dit alles heeft zijn littekens achter gelaten en komt nu
naar boven in deze relatie.
Stefan heeft hiervoor relaties gehad die geen stand hebben gehouden.
Doordat Lucia ook geen makkelijk jeugd heeft gehad voelen zij veel erkenning bij elkaar en willen
graag werken aan hun blokkades, maar begrijpen tevens dat zij eerst hun problemen moeten
oplossen voordat zij kunnen gaan samenwonen.
Stefan wil graag over zijn verleden praten en hierbij kom ik met Stefan op het stuk dat hij zoveel
vrijheid heeft gekregen, zodat Stefan zijn grenzen niet kan stellen. Dit stukje nemen we eruit omdat dit
ook speelt in de relatie en vorige relaties. Lucia wil graag samenwonen, zij woont in Utrecht en heeft
daar een koopflat, Stefan woont in Amersfoort en heeft een huurwoning. Stefan geeft aan dat hij het
moeilijk vindt om alles wat hij nu heeft,los te laten, zijn huis zijn veiligheid. Ik vraag waarom hij zich
daar veilig voelt, het is na enig nadenken dat Stefan zegt ‘het is mijn grens binnenin mijn huis’.
Hij vindt het moeilijk als hij bij Lucia intrekt, omdat hij dan een gevoel krijgt er niet bij te horen.
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Ook met Stefan naar het elementen schema gekeken, en hij voelt de meeste herkenning bij aarde,
fysiek, angst, geborgenheid, macht. Stefan kan de middenpool bereiken door mededogen.
Voor Stefan is het belangrijk dat hij ziet waar zijn onzekerheid ligt en hoe hij hieraan kan werken om in
de middenpool van mededogen te komen.
De eerste stap heeft Stefan gezet, door de blokkade te her- en/erkennen en te bevestigen.
Stefan zegt zelf, ik heb dus veel tegen mijzelf lopen vechten, ja dat is zo, maar dat heeft hij wel in
onwetendheid gedaan. Ik vraag of ik Stefan een magnetiseerhandeling mag geven en dat vindt Stefan
prima.
Ook maak ik een Bach-bloesemremedie voor Stefan klaar, zodat hij hiermee het verleden makkelijker
kan loslaten en dit in liefde mag laten transformeren.
Bij diverse chakra’s voel ik blokkades en neem dit waar, zonder daar een oordeel of veroordeel aan te
hangen. Na de handeling neem ik dit door met Stefan.
Tweede Sessie , 4 weken later.
Stefan ziet er ook wat zelfverzekerde uit en vindt dat het eigenlijk wel goed gaat, op wat kleine dingen
na. Vooral om de stap te maken om met Lucia samen te gaan wonen, dat benauwt hem.
Verder gaat het met de relatie goed. Ze zijn op vakantie geweest en dat was helemaal top. Hij vond
het fijn om elke dag samen te zijn.
Waarom durft Stefan de stap niet te zetten? Het is goed om eerst hieraan te gaan werken samen met
Stefan. Ik vraag of Stefan zijn ogen wil sluiten en zijn voeten naast elkaar op de grond wil zetten. Ik
vraag Stefan of hij wil visualiseren dat hij nog een kleine jongen was van een jaar o vijf, zes. Hij ziet
zichzelf als jongen voor zich. Ik geef hem een korte visualisatie/meditatie, dit gebeurt spontaan. Ik zie
dat er emoties los komen bij het eigenlijk bange eenzame kind, die heeft gevoeld dat er spanningen
zaten bij zijn ouders en dat hij onbewust voor de moeder wilde opkomen. Stefan voelt zich al heel jong
verantwoordelijk. Voor alles dit doet hij dan letterlijk door te gaan vechten, Stefan begrijpt dat hij in de
vaderrol is gestapt om zo zijn moeder en zusje te beschermen. Zijn moeder heeft hem teveel vrijheid
gegeven, waardoor Stefan niet de veiligheid had om zich geborgen te voelen. Het angstige kleine
jongetje komt nu naar boven en wil graag de geborgenheid.
Na de meditatie nemen we door wat naar boven is gekomen. Met het elementenschema erbij ziet
Stefan dat zijn angst hem tot vechten heeft gebracht, dat hij zo klein als hij was in de macht ging staan
door te gaan vechten, om zo zijn angst niet te laten zien. Dit is een regelrechte eyeopener voor
Stefan, en hij wil nu graag werken aan de geborgenheid door mededogen te gaan voelen voor
zichzelf en voor de anderen.
Ik raad Stefan aan om met Lucia te praten en voor te stellen dat hij een aantal dingen vanuit zijn huis
waar hij aan gehecht is mee te nemen. Door hun werk hebben zij beide vrij reizen met de trein, Stefan
vindt het ook lastig om zijn vrienden los te laten, daar hebben we over gesproken en Stefan voelt nu
ook dat, dat geen probleem hoeft te zijn. Ik geef hem mee ‘echte liefde is loslaten’, elkaar de vrijheid
geven om te groeien, veel praten met elkaar en zich niet afsluiten voor Lucia door niet te praten, want
dan komt hij niet verder.
Ik mag Stefan wederom een magnetiseerhandeling geven. Zijn chakra’s voelen veel beter aan vooral
zijn hartchakra, dit is wat Stefan zelf ook waarneemt.
Via het elementenschema en het her/erkennen is Stefan bezig met de sleutel 1 het zuiveren van
innerlijk denken en de eigen emoties en sleutel 2 het onthechten van de eigen begeerten en de
dwangmatigheden.
Stefan wil graag over 4 weken terugkomen.
Naarden, oktober 2012
Maria Hartjes.

5.3 Casus 3 Petra.
Petra is 39 jaar, heeft een dochtertje van 4 jaar.
Petra maakt een afspraak omdat zij heel veel last heeft van PMS (Pre Menstrueel Syndroom).
Een week voor haar menstruatie is zij zichzelf niet meer, daar heeft Petra veel last van.
e
Even kort over Petra, Petra is misbruikt van haar 9e tot haar 12 levensjaar door een vriend van haar
oom.
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Petra is twee maal getrouwd geweest, met haar laatste ex man is zij verhuisd naar Nieuw Zeeland.
Daar vandaan is Petra naar Nepal vertrokken en daar zwanger geworden van een Nepalees.
Zij heeft weinig tot geen contact met de vader van haar kind, dit om verschillende redenen.
Petra heeft geen vertrouwen meer in haar medemens en geeft aan dat zij dit ook niet in zich- zelf
heeft. Petra woont nu met haar dochter bij haar moeder. Ze wil graag zo snel mogelijk als het kan
zelfstandig wonen.
Petra kan haar verhaal aan mij kwijt, dat geeft haar een goed gevoel van veiligheid en gehoord
worden.
Belangrijk is dat Petra haar zelfbeeld gaat zien en veranderen. Stukje bij beetje pak ik steeds iets uit
hetgeen Petra mij verteld. Hier blijven we bij stilstaan en door, door te vragen komt Petra steeds
dieper in de kern van haar blokkades. Petra vindt dat ze van mijn sessies hard moet werken, maar
geeft tevens aan dat ze dit ook wil, ze wil geheeld worden.
Petra is een spirituele vrouw die zichzelf totaal is kwijt geraakt in haar relaties. Zij heeft tijden gekend
dat zij volledig op haar intuïtie kon vertrouwen, nu durft zij dit niet of nauwelijks meer.
Ook voelt Petra zich schuldig, vooral naar haar dochter en moeder toe.
Ik geef Petra een visualisatie/meditatie, meestal gebruik ik hierbij de Godinnenkaarten en de
emotionele evenwichtkaarten van Roy Martina.
Na ons gesprek mag ik Petra een magnetiseerhandeling vanuit Psychosofia geven.
Ik ben begonnen met de magnetiseerhandeling, daarna twee maal de integratie handeling.
Petra is inmiddels drie keer geweest.
In sessie 2 hebben wij gewerkt aan her- en erkennen van haar probleem van het willen vasthouden
van wat er allemaal gebeurd is. Hierbij zijn vooral sleutel 1 aanbod gekomen het zuiveren en toegeven
wat er in haar systeem is opgeslagen. Het vasthouden van haar denken houdt haar tegen, hier wil
Petra graag weer meer grip op krijgen, zodat ze nieuwe inzichten tot zich kan nemen.
Door middel van een visualisatie/meditatie het innerlijk kind in haar te omarmen, geeft dit haar een
gevoel van eigenliefde en er mogen zijn. De beschadigingen zijn enorm bij Petra, maar zij durft nu
naar zichzelf te kijken. Dit in en met liefde is er nog niet helemaal daar gaan we de volgende sessie
weer mee verder. Een magnetiseerhandeling mag ik Petra hierna geven, dit geeft haar rust in haar
hoofd en haar lichaam. Ik adviseer haar om veel water te drinken.
Sessie 3: Petra geeft aan dat zij nog steeds wankelt wat betreft haar eigen liefde en het vertrouwen in
haarzelf en de ander.
Dit is waar ik met Petra aan ga werken door haar te laten zien dat ze mag onthechten en loslaten,
sleutel 2. Hierbij maak ik gebruik van een meditatie/visualisatie, loslaten, door alles in een bootje los te
laten en mee te geven aan de golven. Door te spelen met de dolfijnen krijgt Petra hierbij een blij
gevoel van en het voelt aan of zij kilo’s lichter is geworden.
Ze kan op dit moment de PMS redelijk hanteren, maar haar angst dat zij weer in een negatief spiraal
terecht komt is nog steeds aanwezig.
Dit heeft met zelfvertrouwen te maken en hier zal zijzelf stukje bij beetje zichzelf weer moeten gaan
vinden. Hier komen tranen los, ik zie de tranen als bevrijding en zo voelt Petra dit ook. Na een
magnetiseerhandeling voelt Petra zich opgelucht en veel rustiger in haar hoofd.
Vierde sessie; Petra voelt dat ze steviger in haar schoenen staat. Zij heeft een relatie die zij had,
‘waarvan zij meer de hulpverlener was’, nu helemaal los kunnen laten. Hierbij zijn de volgende
stappen aan de orde gekomen, het her- en erkennen van haar probleem sleutel 1. Het erkennen wat
er speelde en dat dit in vorige relaties ook een rol speelde. Hierdoor kon Petra dit accepteren en in
liefde loslaten. Hierbij keurde zij zichzelf niet af wat zij daarvoor wel deed omdat zij niet beter wist, een
ander helpen en zichzelf opzij zetten. Hierbij is sleutel 2 aan de orde en zelfs sleutel 3 het
gehoorzaam zijn aan haarzelf kwam aanbod. Hierbij zet Petra een stap naar een herstel van geest en
lichaam. Door te begrijpen, te voelen en te ervaren kon Petra deze stappen nemen.
Petra kiest duidelijker voor haar zelf. De relatie met haar moeder gaat iets beter, dit omdat Petra voelt
dat zij er nu anders in staat en daardoor beter kan praten met haar moeder.
Haar moeder ziet haar teveel als kind, maar zij wil als een volwassen vrouw behandeld worden. Petra
begrijpt haar moeder wel omdat haar moeder haar ook in een hele andere en psychische situatie heeft
meegemaakt.
Met haar PMS syndroom gaat het beter, zij gebruikt hiervoor st. Janskruid en de Bachbloesemremedie. Een extra flesje rescue van de Bach-bloesem is goed voor tijden als zij deze nodig
mocht hebben.
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Petra werkt veel alleen en dat vindt zij ook fijn, ze is dan zo met haar hersenen bezig, dat ze geen tijd
heeft om te piekeren. Zij slaapt veel beter dan ze heeft gedaan, daardoor heeft ze meer energie en
voelt zij zich opgewekter. Petra geeft aan,’ik ben er nog lang niet hoor’!
Tijdens ons gesprek geeft ze aan, dat zij met veel onverwerkt verdriet zit van haar zwangerschap en
haar bevalling. Zij heeft een prenatale depressie gehad 3 maanden voor haar bevalling en na haar
bevalling 2 jaar een postnatale depressie.
Na de geboorte van haar dochter wilde zij alleen maar aards zijn, omdat zij het spirituele in haar niet
meer vertrouwd. Haar intuïtie had haar in de steek gelaten zo voelt Petra dat.
Ik geef Petra een visualisatie/meditatie van de Godinnenkaart, zij pakt de kaart Sheila Na Gig.
Petra schrikt van de kaart, maar als ik haar de betekenis voorlees dat begrijpt zij wel waarom ze deze
gekozen heeft. Ze mag zich weer gaan openen, om het Spirituele in haar weer toe te laten, zodat ze
weer kan vertrouwen, dat haar intuïtie goed is en vooral eigen liefde. Via een visualisatie laat ik Petra
contact maken met moeder aarde door haar de kleur groen te laten visualiseren. Deze kleur verspreid
zich langzaam door haar lichaam, zodat zij tot een goede ontspanning kan komen. Hierna staat zij
voor een deur, ‘hier mag zij haar eigen beleving aan geven hoe de deur eruit ziet’!. Het is de deur naar
de andere wereld, daar is iets belangrijks voor haar leven dat zij nu mag zien/of ervaren. De bedoeling
is dat zij zichzelf echt opent als de deur. Petra mag een vraag aan haar lichaam stellen waar zij zich in
haar lichaam mag openen. Dit was bij Petra haar hart, en dat was ook wat voor haar op het moment
nodig was, het openen van haar hart.
Petra had moeite met terugkomen en vond de visualisatie heel erg fijn.
Doordat zij zichzelf kon openen tijdens de visualisatie/meditatie om zo weer vertrouwen te krijgen in
haar lichaam, gaf het haar het gevoel, ik mag mijzelf weer vertrouwen. Ik mag weer op mijn intuïtie
vertrouwen. Ik mag van mijzelf houden!
Petra wil graag een integratiehandeling van mij, hierbij voelt zij een totale ontspanning komen.
Ik behandel extra haar onderrug en onderbuik. Petra is bezig met sleutel 1 innerlijke zuivering van het
eigen denken en de eigen emoties. Petra is met het tweede element bezig van vertrouwen. Dit in
combinatie met sleutel 2 haar verdriet dat zij mag toelaten, met wat er allemaal is gebeurd, dat zal
haar helpen door het te her- en erkennen om dit hierna in liefde los te laten en te laten transformeren.
De inzichten heeft zij voornamelijk gekregen in dit geval door de visualisatie/meditatie. Door steeds
door te vragen en haar te laten voelen als er emotie´s bij kwamen dat het goed is om de emoties te
voelen. Zo kon ze aangeven waar in haar lichaam zij de emoties voelde.
Hiervoor past bij haar het element Aarde: in haar lichaam voelt zij dit fysiek, haar vrouwelijke pool is
haar Angst en de mannelijke pool Macht dit gebruikt zij met name bij relaties, door bij de middenpool
“Geborgenheid”, te komen, kan zij dit bereiken door mededogen te hebben voor zichzelf en voor de
ander.
Het gaat iets beter met Petra maar het herstel van haar opgeslagen emoties staat nog maar aan het
begin.

Naarden, december 2012.

Maria Hartjes

5.4 Casus 4. Elvira
Elvira 45 jaar en zit sinds een aantal jaren in mijn meditatiegroep, omdat ik haar 1 x per 14 dagen
meemaak en haar onderliggende angsten voel, vraag ik of zij mee wil werken aan deze casus.
Elvira haar probleem is, dat zij angst heeft om een paar weken met vakantie te gaan. Een weekend
gaat, dat is te overzien, maar twee weken dat is voor haar heel erg.
Ze gaat wel, omdat zij dit haar gezin niet wil aandoen, maar dan wel met pilletjes die zij ook neemt als
ze een weekend weggaan.
Als kind had zij hier geen last van, ze ging niet logeren, als zij weggingen dan was dat met het hele
gezin.
e
Op 22 jarige leeftijd ging Elvira zelfstandig wonen, daar is het volgens haar begonnen. Elvira had
toen 2 poezen waar ze voor moest zorgen, dat gaf bij haar zoveel stress dat daar eventueel een
oorzaak kan liggen.
Dan verteld Elvira dat zij zich heel erg verantwoordelijk heeft gevoeld voor haar moeder, met name
toen haar broertje is geboren. De verantwoordelijkheid heeft zij nog, maar ze kan dit beter hanteren en
loslaten. In haar jeugd is dit heel erg geweest, zowel voor haar moeder als voor haar broertje. Haar
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moeder was in die tijd behoorlijk labiel en als gevoelig kind nam zij de taak over. Zij was drie jaar toen
haar broertje werd geboren en op sterven lag, hij heeft het gelukkig wel gehaald. Ik vraag of zij zich
ook verantwoordelijk voelde voor haar vader, maar dat was niet het geval. Haar vader had een soort
van laconiekheid over zich van het komt allemaal wel goed, en daar vertrouwde Elvira op.
Elvira kreeg niet de aandacht van haar vader die zij eigenlijk wilde, ook was er spanning tussen haar
ouders, dat hoorde zij als de tv harder werd gezet, zodat de kinderen hun niet zouden horen.
e
Op haar 4 verjaardag ging haar moeder helemaal door het lint, moeder is opgenomen geweest en
e
Elvira is bij een tante in huis geweest. Op haar 8 levensjaar zijn zij verhuisd, dit heeft ze niet direct als
vervelend ervaren. Moeder verhief veel haar stem en haar vader bracht wel de rust die Elvira nodig
had.
De pubertijd heeft Elvira als eenzaam ervaren in die zin dat zij de boeken is ingedoken en ging aan
het studeren. Dit heeft zij met een vasthoudendheid gedaan zo erg, dat haar vader haar meerdere
malen heeft gewaarschuwd om het wat rustiger aan te doen en ook eens wat leuks te gaan doen.
Alles is zo ver gegaan dat Elvira therapieën kreeg bij het RIAG, daar heeft zij heel wat jaren therapie
gevolgd.
Elvira drukt nog steeds haar boosheid en angsten weg, voor haar is het belangrijk dat men haar
aardig vindt. Elvira houdt niet van zichzelf daar is ze zich bewust van.
Ik stel voor om een korte visualisatie te doen door het scannen van haar chakra’s zodat zij daar
contact mee gaat maken, om te kijken wat zij tegen komt.
Haar keelchakra en haar sacrale chakra maar ook de zonnevlecht voelt zij niet goed en voelt ze als
niet fijn. Ik vraag door wat zij ziet en voelt en daar blijven we even bij stilstaan. Door hier een
genezende kleur blauw naar toe te brengen kan ze de chakra’s gedeeltelijk weer herstellen. Belangrijk
is dat zij gaat leren voelen waarom de chakra’s verstoord zijn.
Ik vraag of Elvira een magnetiseerhandeling wil ontvangen vanuit Psychosofia en ik maak een Bachbloesemremedie voor haar klaar als ondersteuning, maar ook om haar onderliggende angsten
omhoog te laten komen, o.a. de Agrimony die staat voor Mentale kwellingen verborgen achter
luchthartigheid. Het is zo’n ‘joie de vivre’ wat ik bij Elvira herken een dekmantel voor haar zorgen en
angsten. Voor de eerste keer is dit voldoende, Elvira heeft stof tot nadenken en ik zie haar over 4
weken weer terug.
20-11-12
Elvira gaat niet zo goed, veel last van paniek aanvallen, ook als zij bij de supermarkt boodschappen
doet, het overvalt haar ineens. Ik vraag; ‘Waar voel je de paniek aanval opkomen’. Ze antwoord vanuit
haar onderbuik. Op haar werk heeft zij geen last van paniek aanvallen. Ook heeft zij een heftige
droom gehad over haar broer. Ik stel voor weer een korte visualisatie te doen en weer haar chakra’s
door te lopen. Zij stopt bij haar zonnevlecht-chakra, Kan je aangeven wat je ziet of voelt? Elvira voelt
zich schuldig! Kan je aangeven waarom voel je je schuldig voelt? Dat is voornamelijk naar haar
kinderen, ‘waarom’, omdat zij niet kan communiceren. Elvira houdt heel veel voor haar zelf ze kan
moeilijk delen, ook met haar man Jos, iedereen mag bij Elvira komen om zijn/haar verhaal te vertellen,
maar andersom kan ze zich niet geven. Ik pak het elementenschema erbij daar kijken we samen naar
en Elvira komt er achter dat bij haar het element Vuur van toepassing is. Zij kan inderdaad als het te
erg is met agressie reageren, hierdoor weer schuld/schaamte en emoties, door haar ontwikkeling en
groei kan zij dit transformeren en hierna in liefde loslaten. Elvira begrijpt dit allemaal, maar vindt het
tevens doodeng om er aan te werken en los te laten.
Angst om de angst komt er dan, van wat komt er als ik dit loslaat een gat, waar sommige die vooral
overal de grip op willen houden in komen te vallen. Hier praat ik verder met Elvira over om haar
duidelijk te maken wat er dan kan gaan gebeuren als zij dit wel toestaat.
De heftige droom die zij heeft gehad, kan haar duidelijk maken van wat zij als kind de zorgen van haar
broertje en moeder op zich te nemen als inzicht te komen? Ook de Bach-bloesemremedie werkt
daarop.
Ik mag Elvira een magnetiseerhandeling geven, en spreken af tot over 4 weken.
Elvira werkt met sleutel 1 en 2 en wil al naar sleutel 3 reiken, maar eerst mag dit alles geïntegreerd
worden in haar systeem van denken.
11-12-12 Elvira: Vorige week nog een paniekaanval gehad, maar voelt dat het minder wordt en dat er
ruimte gaat komen. Zij voelt wel dat ze de paniekaanvallen onder controle kan houden en dat vindt ze
prettig.
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Ik vraag of Jos al een verandering aan haar merkt, neen dat is het niet, want voor Jos verzwijgt zij ook
heel veel. Jos ziet soms wel aan haar dat er wat is, maar Elvira vindt het lastig om daar over te praten.
Ik geef aan dat zij Jos haar man daarin te kort doet, en dat delen helen is, zo had zij dat nog niet
gezien, maar Elvira wil sowieso de touwtjes graag in handen houden.

Ik maak briefjes voor een systeemopstelling: en zet Jos centraal:
Hoe ziet zij Jos,
Vanuit de moeder; ziet zij Jos als afhankelijk, vanuit het H.Z gemakkelijk iemand; vanuit het kind,
vrolijk begint te lachen; vanuit de Bron, rust; vanuit de vader respect.
Wat opvalt is dat zij vanaf gezien de moeder, Jos afhankelijk ziet, daar praten we over hoe komt dat
en hoe kan je dit veranderen. Elvira wil graag alles zelf doen dan heeft zij de touwtjes in handen,
daarom voelt zij zich op haar werk zo prettig omdat het haar Toko is haar verantwoordelijkheid en in
de thuis situatie wil zij ook alle verantwoordelijkheid op zich nemen.
Hier wordt Elvira zich bewust van, dat zij een taak op zich heeft genomen die veel te zwaar voor haar
alleen is. Zij beseft dat als zij dit met Jos deelt zij meer rust krijgt en Jos voelt zich dan ook veel meer
gezien. Wat een mooie her- en erkenning bij haar. Dit geeft haar ruimte en rust.
Ik geef Elvira nu een integratiehandeling, dit ervaart zij als zeer prettig,vooral bij haar buik gebied.
Elvira gaat nu werken vanuit sleutel 1, 2 en 3 en dat geeft een prettig gevoel, bij mij, maar vooral bij
Elvira, tevens weten we dat zij er nog niet is, maar wel op de goede weg.
Tot zover casus van Elvira
Maria Hartjes
Naarden, 19 december 2012.
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Hoofdstuk 6
Uitwerking casus: module 7
6.1 Zorgverleners:
e

6.1.1 Cure: Mevrouw wordt direct in het ziekenhuis opgenomen, dit vanwege haar vorige 2
zwangerschap, die fataal is afgelopen. De behandelende arts wil voor nu geen risico nemen wat
betreft haar derde zwangerschap. Doordat in het ziekenhuis alles aanwezig is mocht het met de
zwangerschap van mevrouw niet goed gaan, dan kan men kundig, adequaat en accuraat ingrijpen.
Hierbij zijn betrokken, de behandelende gynaecoloog, de verpleegkundigen, het is niet duidelijk of
mevrouw met een ambulance is opgenomen, mocht dit zo zijn dan zijn hier ook ambulancepersoneel
bij betrokken en de eerste hulp. Ook de echokamer en de betreffende specialisten die hierbij horen
zijn hierbij betrokken.
Ik ga er vanuit dat mevrouw onderbehandeling van de gynaecoloog was dit i.v.m. haar vorige
zwangerschap. Dit is een aanname omdat dit bij mijzelf zo is gegaan bij de tweede zwangerschap,
omdat de eerste bevalling traumatisch is verlopen.
De kinderartsen en verpleegkundigen verzorgen de baby omdat zij veel aandacht nodig heeft op dit
moment.
Voor de moeder is het belangrijk dat zij medische en psychologische nazorg krijgt voor de dochter is
medische nazorg noodzakelijk.
6.1.2 Care: Is hier niet van toepassing, omdat mevrouw niet in deze sector valt.
6.1.3 GGZ: Ik zou me voor kunnen stellen dat mevrouw vanwege haar traumatische vorige
zwangerschap, hulp van een psycholoog wel zou kunnen gebruiken. Doordat mevrouw opgenomen is
in het ziekenhuis, kan er tegelijkertijd met een van de psychologen een afspraak gemaakt worden, om
mevrouw te ondersteunen, nu haar derde zwangerschap ook niet verloopt volgens het boekje!
Dit hoeft niet direct via het ziekenhuis te verlopen, de huisarts kan ook een verwijzing voor een
psycholoog geven. De eerstelijnszorg is hier op zijn plaats en op dit moment voldoende er is geen
aanleiding dat mevrouw tweedelijnszorg nodig heeft.
6.1.4 Sector Maatschappelijke zorg: Na het ontslag uit het ziekenhuis, lijkt het mij verstandig, dat
mevrouw nog een tijdje begeleidt wordt door een maatschappelijke medewerker, om zo het leven
weer aan te kunnen. Het is niet niks wat mevrouw mee heeft gemaakt en daar mag extra zorg aan
besteed worden. Hierbij kan de jeugdverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg de dochter
bijstaan.
6.1.5 Preventie: Bij mevrouw past een aan zorggerelateerde preventie het beste, zodat zij
ondersteuning krijgt bij zelfredzaamheid, ziektelast te reduren om ‘erger’ te voorkomen. Thuiszorg is
bij mevrouw hier zeker op zijn plaats, dit i.v.m. haar dochtertje die ook nog extra zorg vraagt. Alleen
als er medische klachten zijn dan kan mevrouw thuiszorg krijgen. Thuiszorg vanwege psycho-sociale
klachten wordt niet meer vergoed.
Omdat mevrouw vrij snel na haar bevalling weer aan het werk gaat heeft zij te maken met de Arbowet, zij zijn er voor om ook de mensen te beschermen betreffende hun gezondheid. Doordat mevrouw
hulp krijgt bij de psychische verwerking van haar traumatische bevallingen, kan zij haar werk weer
oppakken. Zonder deze extra hulp was het voor haar zwaarder geweest, omdat we allemaal de tijd
moeten hebben en krijgen om trauma’s te verwerken. Alleen als mevrouw fysieke/medische klachten
zou hebben kan haar verlof verlengd worden. Op het moment dat mevrouw bevallen is gaat haar
zwangerschapsverlof van 16 weken in. Dit wordt gefinancierd door de SVB. Mochten er andere
redenen zijn dat mevrouw niet zou kunnen werken dan valt zij onder de arbo wetgeving, waarbij
binnen 6 weken een re-integratieplan opgesteld moet worden. De werkgever betaalt haar loon.
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Wat betreft haar dochtertje, is de jeugdgezondheidszorg belangrijk voor de gezondheid. Dit in
samenwerking met de kinderartsen. Zij houden de groei, de ontwikkeling en ondersteuning van de
opvoeding van haar dochter in de gaten.
6.2 Financiën:
6.2.1 Kosten en financiering van de zorg: De kosten die mevrouw en haar dochter moest maken
tijdens hun opname en de zorg na haar opname, worden gefinancierd door Zvw en de AWBZ en
DBC’s.
De AWBZ neemt 44% van de kosten voor hun rekening die mevrouw moest maken. De Zvw 48% van
de kosten.
DBC: staat voor Diagnosebehandelcombinaties en voor intramurale instellingen in de sector care. Alle
kosten voor de dochter wordt gefinancierd via de verzekering van een van de ouders. De kosten voor
de zorg in het ziekenhuis, evenals die van de verloskundigen/ambulance worden betaald door de
zorgverzekeraar. De kinderen zijn automatisch verzekerd bij de ouders. De polis met de hoogste
dekking geldt ook voor de kinderen.
Mocht er sprake zijn van zorg vanuit de thuiszorg, dan is een awbz indicatie noodzakelijk en vindt
financiering via de awbz plaats. Bij langdurige zorg kan een Persoonsgebonden Budget (PGB)
aangevraagd worden. De patiënt krijgt dan een bepaald budget waarvan hij zelf kan bepalen welke
zorg hij wil inkopen en bij wie. Dit gaat gepaard met behoorlijk wat administratieve verplichtingen.
De jeugdgezondheidszorg wordt gefinancierd door de gemeenten, waarbij het vaccinatieprogramma
apart via de overheid gefinancierd wordt.
Indien sprake is van psychologische begeleiding dan wordt deze gefinancierd door de
zorgverzekeraar, veelal is daar een eigen bijdrage verschuldigd en een maximaal aantal gesprekken
dat vergoed wordt. Begeleiding van maatschappelijk werk wordt vergoed door de gemeente, meestal
is hierbij geen sprake van eigen bijdrage of maximum aantal gesprekken.
Maria Hartjes Naarden, 14 oktober 2012

Ik ben een ziel
een goddelijke vonk van het Oneindige
dat leven heeft gegeven aan dit universum.
Ik herinner me Wie Ik Ben
en dien het Grotere Doel van het Leven
als Een met Alles Dat Is.
Ik kwam hier met vele andere zielen
om te assisteren bij de verspreiding van Licht
op de levende planeet Aarde.
Ik accepteer dat Liefde
het begeleidende baken is in mijn leven
en Haar schittering te laten schijnen op elk moment.
Ik ben een ziel
en het enige doel van mijn bestaan
is Alles te zijn Dat Ik Ben.
Zo zij het.
Auteur onbekend!
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Hoofdstuk 7
Methode werkwijze:

Als eerste kwam bij mij de titel naar omhoog, om over “de ziel” te schrijven en met betrekking tot de
“kwantumsprong”.
Ik ben begonnen met het bij elkaar zoeken van de diverse boeken die ik verwachtte te kunnen
gebruiken voor mijn scriptie.
Grotendeels heb ik ze ook gebruikt, er zijn een paar boeken bij die ik niet gebruikt hebt, en er zijn
boeken bij gekomen die ik op dat moment geschikter achtte voor mijn onderzoek.
Ik was al geruime tijd hierover aan het lezen en kwam er achter dat er nog veel vragen zijn betreffende
de ziel die men niet kon of kan beantwoorden.
Ik vond en vind het een uitdaging om mij hierin te gaan verdiepen om zo te zien of ik hier wat meer
helderheid in mag/mocht brengen.
Ik ben begonnen met hoofdstuk 1 te schrijven over, ‘ de geschiedenis het ontstaan van de ziel’.
Door te beginnen met het schrijven over de ziel en zoeken op internet naar een passend antwoord op
een vraag die ik op dat moment had betreffende mijn onderwerp, is het eerste hoofdstuk ontstaan.
Door de onderwerpen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen ben ik aan het bouwen gegaan van
mijn scriptie. Hoofdstuk 2 is ontstaan, doordat ik wilde beginnen bij “De ziel van vonk naar de
kwantumsprong”, waarbij niet alleen de ziel, maar ook geest en lichaam aanbod komen.
Hoofdstuk 3 is ontstaan om te kijken wat religie, psychologie, antropologie en sociologie te maken
hebben met onze ziel. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de syllabus module 5 ‘Psychosofia in breder
perspectief’ van de opleiding Spirituele therapeut voor genezing vanuit Psychosofia en het boek van
Zohra Noach ‘Eenheid van geest in verscheidenheid van vormgeving Nieuwe Wereldreligie’.
Hoofdstuk 4 is ontstaan, door een aantal vragen die ik heb gesteld aan 5 verschillende mensen in de
diverse leeftijdsgroepen. Hier zijn mooie antwoorden en inzichten uit gekomen.
Hoofdstuk 5 is ontstaan door 5 casussen te schrijven over 4 verschillende cliënten en 1 casus komt uit
module 7 Organisatie van de gezondheidszorg.
Hierbij komt met name de handelswijze vanuit module 2 ‘energetische genezing vanuit Psychosofia’
de handelingen aanbod.
Ik heb twee bijlage’s erbij gedaan, een uitleg van wie is Zohra Noach en van Omraam Michael
Aïvanhov.
Door diverse gedichten en plaatjes tussen het schrijven te plaatsen is er naar mijn gevoel een geheel
ontstaan.
In liefde Maria Hartjes
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Conclusie:
Over mijn en onze ziel ben ik door middel van het schrijven van deze scriptie veel te weten gekomen
over “mijn ziel” en “onze ziel”.
Het schrijven van mijn scriptie was een cadeau, een feestje, hoewel het niet altijd even makkelijk was,
omdat het schrijven van deze scriptie wel mijn eerste scriptie is in de 63 jaar dat ik hier op aarde ben.
Dan loop je toch tegen problemen aan van hoe pak ik dat aan, en wat komt er veel op me af! Toen ik
alles aan het doorlezen was wat er allemaal van mij verwacht werd, had ik wel even zoiets van “oeps”
waar begin ik aan.
Toch voelde ik het ook als een enorme uitdaging, ‘sowieso’ de hele opleiding al, maar ook van ‘ Ja, je
mag nu’ de diepte in om te laten zien dat je werkelijk de kennis hebt vergaard vanuit vorige levens.
En deze kennis wil ik graag delen met iedereen die dit met mij wilt delen.
Hierin ben ik gegroeid naar weten en zeker weten, het weten dat ik als ziel al velen malen op deze
aarde ben geweest, om te leren van kennis en uit te dragen van deze kennis.
De onzekerheid die mij tegen hield van ‘kan ik dat wel’ en ‘wie ben ik dan wel’ om de ander dit te
vertellen.
Dit is typerend voor de ziel die al veel heeft meegemaakt, maar ook niet in haar kracht durft te staan
om wel de kracht uit te stralen en te weten er te mogen zijn.
Door dit alles op te schrijven, te onderzoeken, heb ik dit allemaal geïntegreerd in mijn systeem en ik
voel mij hierdoor sterker en krachtiger geworden.
Het feit van dat ik niet hard kan maken dat de ziel eeuwig is. Maar dat ik dit wel deel met zo velen,
o.a. Zohra, Noach, Johanna van der Hoogt- van Castel Leeflang, met Neale Donald Walsch, met
Harry R. Moody met David Carroll en diverse anderen. De ziel is wel degelijk aanwezig en is er altijd
geweest en zal er altijd zal zijn.
De Kwantumsprong waar ik over heb geschreven, de grote sprong van bewustwording die ik heb
mogen nemen. Hierdoor kan ik scheppen omdat ik mij één voel met Al Wat Is.
De afgescheidenheid die er nog was, is er niet meer, ik voel mij hierdoor geheeld en herboren.
De inzichten die ik heb gekregen van de diverse schrijvers en schrijfsters zijn
een
heelwordingsproces geworden voor mijn ziel, zo mag ik dit voelen en beleven.
Het feit van dat we iedere keer weer een nieuwe kans krijgen om als ziel terug te komen op aarde, om
weer verder te groeien naar heelheid en Eénheid, dat is wat de ziel, onze ziel, verlangt. Onafhankelijk
zijn, niet jezelf afhankelijk maken van een goeroe alleen je eigen goeroe zijn,dat is de opdracht van
onze ziel.
Door de grote veranderingen waarin wij allen nu zitten geeft mij dit een stuk rust, er wordt voor mij
gezorgd, alles gaat volgens plan, hoe meer wij meegaan met de flow van het leven, hoe meer wij
mogen ontvangen.
Zo hoop ik dat ieder die mijn scriptie leest ook dit gevoel mag krijgen van heelheid en éénheid.
Niet meer afgescheiden zijn van, maar totaal opgaan in Al Wat Is.
Dat ook jullie mogen voelen dat je er altijd al bent geweest en dat je er altijd zal zijn. Ook al zal dat niet
altijd in de stof zijn, maar de geest, de ziel zal er altijd zijn en zal altijd met ons verbonden zijn.
Verbonden zijn met allen, niemand uitgezonderd, dat is een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel
naar elkaar. We zullen steeds meer groeien naar een verbinding met elkaar, waardoor ons ego steeds
meer naar de achtergrond zal verdwijnen. Zo kunnen wij ons verbinden met Al Wat Is.
Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid die mij is geboden om verder te groeien naar totaalheid van
lichaam, ziel en geest.
Hierbij nogmaals mijn dank voor de stof die ik tot mij mocht nemen, wat voor mij als mijn waarheid
voelt.
d.d. 18-12-2012 mocht ik deze kaart pakken van Eckhart Tolle “Een nieuwe aarde”.
In de kern van het nieuwe bewustzijn ligt dan ook de transcendentie van het denken, het nieuwe
ontdekte vermogen om een dimensie in jezelf te verwezenlijken die oneindig veel groter is dan het
denken. Je ontleent je identiteit en jezelf gevoel dan niet meer aan de onophoudelijke stroom van
gedachten die je in het oude bewustzijn voor jezelf aanziet.
Dit is precies zoals ik mij nu voel, voorbij het denken gaan, opgaan in de totaliteit van Al Wat Is.
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Verklarende woordenlijst .
De kwantumsprong:
De Kosmos:
Het brein, linker en rechter helft:
Actieradius:
Het ene Zijn:
Zero Pointfield:
Akashakroniek:
Het ego bewustzijn:
Gepolariseerd bewustzijn:
Polariteit:
Illusies:
Het Hoger Zelf:
Psychosofia:
Leermeester El Morya:
Al wat Is:
Het spectrum:
Karma:
De Bron:
Gidsen:
Engelen:
Epifyse:
Hypothese:
Mythologie:
Het fysieke Universum:
Metafysische Universum:
Empirisch:
Godsvonk:
Evolutie leer:

Oer-Bron:
Geestenwereld:
De hemelen:

Sferen:

Een sprong naar een ander bewustzijn.
De oneindige ruimte met alles wat ze bezit.
Linker en rechter hersenen helften.
Een afstand afleggen
De Bron, het Goddelijke Al Wat Is.
Een allesomvattend energieveld bestaat
dat mens en materie met elkaar verbindt.
De bibliotheek van alle kennis.
Het bewustzijn van het zelf of de
persoonlijkheid.
Gekristalliseerd Licht bewustzijn.
Het samen komen van een naar wij.
Verschil tussen materieel geïdentificeerd zijn
en spiritueel gericht zijn.
Het deel van je ziel die je begeleidt en contact
heeft met de sferen.
Wijsheid van Lichaam, ziel en geest.
Sofia de wijze vrouw in ons.
Meester in de Hiërarchieën die Zohra op
aarde begeleidt met zijn wijsheden.
God, de Bron, Allah.
Het middelpunt, ring, metafysica.
Wat wij hebben opgebouwd vanuit vorige
levens.
De Al Liefde, De Kennis, waaruit het Licht
ontstaan is.
Intelligenties, die in vorige levens en vanuit de
sferen met de zielen op aarde verbonden zijn.
Een engel is een lichaamloze, onsterfelijke
geest, beperkt in kennis en macht.
Pijnappelklier.
Veronderstelling, waarneming.
Verzameling verhalen over bv. het
ontstaan van de wereld.
De tastbare wereld.
De niet tastbare wereld.
Onderzoek gebaseerd op eigen ervaring.
De geest als een omhulsel van de godsvonk,
een bewustzijnsvorm op hoger niveau
Theorie over de ontwikkeling van alle vormen
van leven op aarde, van generatie op
generatie.
De eerste oorsprong.
De wereld van de overgegane zielen, de
onzichtbare entiteiten, intelligenties, orbs.
In veel religies is de hemel (ook hemelen,
zevende hemel of zeven hemelen) een plaats
of bestaanssfeer waar God of de goden en
engelen verblijven en waar men, of de ziel, na
de dood volgens gelovigen heen kan gaan en
die gekarakteriseerd wordt door het inherent
aangenaam of gelukkig zijn van het bestaan
daar.
Verschillende sferen van 1 tot/met 7 en deze
weer onderverdeeld van 1 t/m 7 . De sferen de
plaats waar de ziel naar toegaat na het
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overlijden van het aardse.
Vervolg 2.
Aquarius-tijdperk:
Reïncarnatie:
Boeddha:
Kringloop:
Herinneringstrillingen:

Entiteit:
Persoonlijkheid:
Hiërarchie:
Concretisering:
Immanentie:
Energetisch:
Incarnatie:
Zelfreflectie:
Inherente:
Integratie:
Kaballah:

Mystieke kringloop:
Turbulentie:
Dualiteit:
Plato:

Tao Te Tjing:
Aforisme:
Hippocrates:
Mysticus:
Teleporteren:

Kwantumfysica:

Kwantummechanica:

De overgang van het vissentijdperk naar het
aquariustijdperk.
het opnieuw geboren worden van je ziel in
een ander lichaam na je dood
Volledig ontwaakt of Verlicht.
Het doorlopen van alle facetten van het
aardse leven.
Kennis die opgeslagen ligt in onze ziel, als de
tijd daar is mogen wij ons dat weer gaan
herinneren.
De ziel die is overgegaan, het stoffelijk
lichaam op aarde heeft achtergelaten
Het eigen ik.
Rangorde in de hemelen.
is het concreet maken van een gegeven.
Dat wat het bewustzijn niet te boven gaat
maar binnen de ervaring of bewustzijn blijft.
Het werken met energieën.
De ziel wordt opnieuw geboren in een nieuw
lichaam.
Overdenken van je eigen gedachten,
gevoelens en herinneringen.
Samengaan.
Opname van het geleerde.
Is een joods religieus filosofisch systeem dat
beweert inzicht te geven in de goddelijke
natuur
Onsterfelijkheid.
Onrustigheid, onstuimigheid, roerigheid
Tweestrijd
Plato, leerling van Socrates en leraar van
Aristoteles, is een van de meest invloedrijke
denkers in de westerse filosofie en was ook
de stichter van de Atheense Academie
Taoïsme leer van de Chinese filosoof Laotse
Een gezegde dat kort en krachtig is.
Grieks Geneesheer (460-377 v. Chr.)
Iemand die zich bezig houd met het
bovennatuurlijke.
Teleportatie of teleporteren is de
rechtstreekse verplaatsing van objecten van
de ene plaats naar de andere.
De kwantumfysica is het deelgebied van de
natuurkunde dat zich bezighoudt met
verschijnselen die met de kwantummechanica
kunnen worden beschreven. Het wordt
doorgaans niet als zelfstandig vakgebied
beoefend door onderzoekers, maar men vindt
het wel vaak als (deel)vak in een universitaire
opleiding.
Kwantummechanica is een natuurkundige
theorie die het gedrag van materie en energie
met interacties van kwanta op atomaire en
subatomaire schaal beschrijft. De ontwikkeling
ervan sinds het begin van de 20e eeuw kan,
samen met die van de relativiteitstheorie,
57

De weg van de ziel naar de kwantumsprong.

Vervolg 3.

Erwin Schrödinger:
Mentale bewustzijn:
Rationele:
Rendement:
Religies:
Compassie:

Derde oog:

Aura:

Atma:

Sai Baba:

Casus:

Manisch depressief:

Visualiseren:
Meditatie:
Affirmatie:
Morfogenetische velden

beschouwd worden als de overgang van de
klassieke natuurkunde naar de moderne
natuurkunde.
Uitvinder.
Bewustzijn van het denken.
Verstandelijk, weldoordacht
Inhoud, opbrengst.
Geloof, Godsdienst.
Barmhartigheid, Deernis, Erbarmen, Kassian,
Mededogen, Medegevoel, Medelijden, Meelij,
Ontferming.
Een katalysator die paranormale vermogens
kan oproepen en het bewustzijn in nieuwe
richtingen kan uitbreiden.
De aura is het energieveld dat elk fysiek
lichaam (mineraal, plant, dier of mens)
omgeeft. Hoe meer men innerlijk in harmonie
is, hoe verfijnder en subtieler de frequenties
van dit energielichaam zijn. De aura bevat
informatie over de geschiedenis en huidige
gesteldheid van het fysieke lichaam.
De scheppingsformule houdt in dat God zijn
levensademen (meervoud) in de mens blies,
dit is de geest die God de mens gaf. Door het
contact tussen lichaam en geest werd de ziel
gevormd of geproduceerd.
Sai Baba zegt zelf een incarnatie van de
Hindoe-god Vishnoe te zijn. Rond hem
circuleren verhalen over wonderen, maar zelf
noemt hij dat slechts "visitekaartjes".
Vooral als voorbeeld om te bestuderen of om
van te leren Voorbeelden: `een casus uit de
praktijk`.
1) Bezeten 2) Opgewonden 3) Psychotisch 4)
Ziekelijk of overdreven opgewekt 5) Ziekelijk
opgewekt 6) Ziekelijk
Voorstellen, verbeelding.
In de stilte van het zelf komen.
Positieve zin, bekrachtiging, bevestiging.
Vormscheppend veld
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Bijlage 1.

Over Zohra Noach
Eind 1974 werd Zohra Noach in een indringende visuele en auditieve ervaring vanuit spirituele
dimensies, uitgenodigd medewerking te verlenen aan het oprichten van een nieuwe spirituele en
onafhankelijke stroming Psychosofia. De spirituele stroming Psychosofia kent geen lidmaatschap,
dogma’s of onvrijheden en/of gebondenheden aan anderen dan aan onszelf. In de hedendaagse
spiritualiteit aangereikt vanuit de hogere kosmische gebieden kan de mens zichzelf herkennen en de
eigen plaats innemen. Zohra spreekt geïnspireerd door een hogere dimensie van spirituele
begeleiding als boodschapper van het College van hoger Bewustzijn over een nieuwe spirituele
humanitaire ethiek. Het gebodene kan een duurzame investering zijn in nieuwe inzichten vanuit
kosmisch perspectief.
De Stichting Zohra Noach Foundation heeft tot doel het erfgoed van alles wat door Zohra Noach
vanuit de hogere spirituele dimensies is ontvangen, in zijn oorspronkelijkheid(zowel in spirituele als in
materiële zin) te behouden, te behoeden en te verbreiden.

‘Laat ons de brandende kaars hoog houden
dat het licht moge schijnen tot in de diepten van het menselijk bewustzijn.
Moge dit stralende licht het pad beschijnen van de zoekende mens
opdat hij zal komen tot de werkelijke eenheid van stof en geest.’

© Zohra Noach

Waarden van de spirituele ongebonden stroming Psychosofia,
in de vrijheid van het eigen zijn.
Directe spirituele verbinding in het eigen innerlijk met de eigen menselijke waarden.
Bruggen aanreikend om maatschappelijke en religieuze geschillen te overbruggen door:
1. De menselijke waardigheid van geest in alles wat is, als basis principe te belichten vanuit de
eigen vertaling.
2. De verandering hierdoor in de morfogenetische velden van duister tot licht.
3. De menselijke kracht van de eigen helende en stimulerende energieën in alle lagen van
maatschappij, wetenschap en religie tot vernieuwing.
4. Werkelijke acceptatie van de ene bron van al het zijn van geest in materie leidend tot een
nieuwe evolutiesprong.
5. Acceptatie van alle verschillen in beeldvorming vanaf het begin der mensheid, tot nu in de
eeuw van materiële ruimtelijke ordening leidend tot innerlijke herordening.

Bron: http://www.zohranoach.nl/ZNF.html
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Bijlage 2.

Over Omraam Mikhaël Aïvanhov
Iets meer over Omraam Mikhaël Aïvanhov, mijn leermeester van de Universele Witte Broederschap.
Meester van Licht, Liefde en Wijsheid.

De Profetie
In een eenvoudige familie zal een mooi kind worden geboren
Vanuit een land in de Balkan zal deze Adelaar wegvliegen
Om te gaan wonen in het Land van de Haan
De wereld zal zich lang zijn naam, die gelijk is aan de mijne, herinneren
De volkeren van de aarde zullen zijn stem horen
En na een periode van omwentelingen en rampen
Zal er een Nieuwe Tijd beginnen.
Dit vers is een kwatrijn van Nostradamus, de grote astroloog en profeet uit de zestiende eeuw. Het is
gevonden op een oud perkament dat ontdekt werd in het zuiden van Frankrijk in 1957.
Meer dan driehonderd jaar later werd Mikhaël Aïvanhov geboren, in Bulgarije, in de Balkan. Het "Land
van de Haan" is niets anders dan Frankrijk, dat de haan als nationaal embleem heeft. Het was
Aïvanhov die in 1937 naar Frankrijk werd gestuurd voor het verspreiden van het spirituele onderricht
dat hij had ontvangen van zijn leermeester Peter Deunov. De haan is tevens een symbool van de
opkomende zon en van voortdurende waakzaamheid en zowel de zon als de waakzaamheid spelen
een centrale rol in het onderricht van Aïvanhov.
De adelaar die in de profetie genoemd wordt, vertegenwoordigt ook de (weergaloze) zon - een
treffend symbool voor Meester Aïvanhov, die zich onversaagd met zijn geest verhief tot in de gebieden
van de Geest, dichtbij de bron van al het licht.
Tenslotte was de volledige naam van Nostradamus Mikaelis de Nostradamus, zoals het op zijn graf
staat geschreven, in de kerk van Saint-Rémy in Salon-de Provence. Op een gedenkplaat op de muur
van het huis waarin hij stierf op 2 juli 1566 luidt zijn naam Michel Nostradamus. De Franse naam
Michel is hetzelfde als het Bulgaarse Mikhaël.

Deze informatie komt via de website van Omraam Mikhaël Aïvanhov.
www.omraammikhaëlAïvanhov.nl of www.prosfeta.nl
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