Een (inter-)Zelfstudie

Anne Pastors

Beterende
Hand
Boek

Een betere wereld, wie wil dat
niet? Maar als je die betere
wereld vervolgens concreet
probeert te maken via de
begrippen wereld verbeteren en
wereldverbeteraar, dan kan animo
zomaar omslaan in animositeit.

Opmaat
Hoe kan dat werken? Dat was ook
de vraag waar dit Beterende Hand
Boek-proces mee begon.

Als het wereldverbeterschap dan
ook nog vergezeld gaat van de
wijsheid ‘Verbeter de wereld,
begin bij jezelf’, dan kun je maar
beter afhaken voor je begonnen
bent.

Overigens: niet met de vraag, maar
met de antwoorden die samen terug
te voeren waren op deze vraag.
Antwoorden die inderdaad beginnen
bij mezelf en van daaruit de potentie
hebben om door te werken in de
verdere wereld.

Maar ‘begin bij jezelf’, zou je ook
anders op kunnen vatten: als een
laagdrempelige uitnodiging, om
met enigszins bekend
oefenmateriaal, in een relatief
bekende (leef-)omgeving,
daadwerkelijk aan de slag te gaan
richting beter. Noem het schalig
wereldverbeteren.

De antwoorden brengen zichzelf in
de vorm van schetsen en
PowerPoints; niet als een
uitgewerkte en uitgeschreven
handleiding. Die vorm biedt focus,
essenties, eenvoud, beperking en
daarmee ruimte voor een eigen/een
ander verhaal.

Samen vormen deze geschreven
woordschilderijtjes een
overzichtstentoonstelling en een
rode leidraad richting een betere
wereld, bewerkstelligd via een
samenspel van beter leven en
betere(-nde) levens. Misschien volgt
er later nog een
tentoonstellingsgids bij deze
beterende wereldtentoonstelling.

Eerst de tentoonstelling zelf maar eens
uitstallen, in een soort van spiegelzaal.
Dit is alvast de plattegrond:

Het woord ‘schalig’ viel ons in in het boekproces van het boek Over Hoop, Gids voor ‘schalige’ wereldverbeteraars (Cees Zwart/Anne Pastors, 2018).
In vervolg op het boek ontstond in 2019 het Gilde voor schalig wereldverbeteren. Het Beterende Hand Boek ‘groeit samen op’ met dit Gilde.
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Voetnoot van schrijver dezes
Mijn verlangen naar een betere wereld en de zoektocht
naar ‘hoe dan?’, loopt als een rode draad door mijn leven.
Zoals de oogst van deze zoektocht loopt als een rode
draad door dit Beterende Hand Boek.
Lang formuleerde ik die rode draad van mijn leven als
‘het beter begrijpen van het leven en samenleven’. Met
de nadruk op ‘begrijpen’. Sinds kort weet ik beter: de
nadruk ligt op ‘beter’. Niet als bijvoeglijk naamwoord van
begrijpen. Wel als zelfstandig naamwoord; als focuspunt
van wat ik wil begrijpen: beter. Beter als de hoopvolle
vervolgstap op zowel goed, als kwaad. Als beter het doel
is, of – wereldverbeteraars-eigen: het ideaal - dan is
beteren het werkwoord; de werking, die beter
bewerkstelligt.
Ik heb levenslang hard (hart) gewerkt om het leven en
samenleven beter te begrijpen. Veel gelezen, veel
nagedacht. Veel daarvan ben ik vergeten, maar het
betere deel van mijn zoektocht liet me niet los.

Die stukjes ordenden zich aan een soort van rode
draad: zie de inhoudsopgave. Daaraan kan ik alles
ophangen dat mijn verdere zoektocht op het pad
bracht. En ik kon het daardoor beter onthouden en
herinneren als ik het nodig had. Dat is nuttig, want
mijn stelling is dat we best beter weten, alleen vaak
niet op het goede moment. Dan zijn we het even kwijt
en doen we dingen waar we later spijt van krijgen en/of
die we eerdere niet zo bedacht hadden.
Met de schetsen en PowerPoints lukt het beter om
het betere instant te herinneren en het plaatje als een
sjabloon op de situatie in kwestie te leggen. Zo blijkt
het te werken, voor mij althans, meestal althans. En ik
word er steeds beter in. Dat is hoopvol. Ook
voorandere wereldverbeteraars en in het verlengde
daarvan voor de mensheid en de wereld.

Proclaimer in PowerPoints
bij het Beterende Hand Boek
•
•

•

•
•
•

Beter, wie wil dat niet? Het betere leven,
samenleven, een betere wereld.
De uitgangsstelling is: We willen best beter, we
weten best beter. De beterende inzichten zijn
gewoon beschikbaar & klaar voor gebruik, voor
wie beter wil.
Je die inzichten eigen maken/herinneren is een
kwestie van bewustwording. Bewustwording is
trouwens überhaupt de heilige graal van
‘beter’.
Je die inzichten herinneren op het juiste
moment is een kwestie van bewuste aandacht in
het nu-momentum.
Beter voor jezelf en beter voor de wereld, liggen
in elkaars verlengde.
Beter voor de wereld kan schalig ingevuld:
Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat is
laagdrempelig én heel lastig tegelijk.

•

•
•

•

Lastig, want ik ben een optelsom van (veelal
onbewust overgenomen) gedrag, overtuigingen,
patronen, excuses, smoezen, oordelen, ‘hypokritieken’,
en misschien ook wel een snuf luiheid en lafheid.
Het goede nieuws is dat het, na dit begin bij jezelf als vanZelf ☺ - verder opschaalt en uitstraalt in de
wereld.
Beteren begint dus met bewustwording en schaalt
langs de rode leidraad ‘heelliefdevol’ op, richting
beter. Alwaar het nooit aankomt, want het idee van
beter schaalt ook op. Vandaar het hoogst bereikbare
moving target: ‘van harte beterschap’ en daar mag
ja dan wel levenslang over doen.
Dit beterende handboek richt zich op het beteren in
dit tijdgewricht: de aan de orde zijnde verandering
van tijdperk. En hoe die verandering te
bewerkstelligen.

Een Beter akkoord:

Al het goede komt in drieën
Geloof – hoop – liefde
Ware – schone – goede
Vrijheid – gelijkheid – broederschap

Lichaam – ziel – geest
De ene kant – de andere kant – het juiste
midden

Tabblad
4 samenstellende delen

Leeswijzer, wegwijzer, richtingaanwijzer
U bevindt zich hier

SamenLevensKunst
Levensverhaal

Bewustwording

Tabblad
4 verfijnende delen

Schalig Wereldverbeteren

Tabblad,
‘Tapblad’,
Tappen uit een ander vaatje. Word je misschien wel
gevatter van, en getapter? En waar tap ik het
eigenlijk van af? Hoe komen betere inzichten
opborrelen? Op wijsheid!

Bewustwording =
Zoeken naar een hogere
waarheid.

Bewustwordingswijsheid:
Hoe slechter het gaat, hoe
beter het kan worden.
Bewustwordingsmantra:
Er moet meer zijn
Waar zal ik het zoeken?
Bewustwordingsmantra:
‘Ik weet wel beter’

Sneak previews
Inzicht in de aard van onze geest - de manier waarop zij ons
beïnvloedt en waar hij existeert - biedt ons de mogelijkheid onze
ware vermogen ten volle te verwerkelijken. Bewustzijn stelt ons
in staat actief te participeren in de wijze waarop ons individuele
leven zich ontplooit en zelf bij te dragen aan de evolutie van de
wereld.
Bewustwording in kwantumsprongen
Het gaat ‘hart’ met bewustwording
in binnen- en buitenwereld
Ik zag het toen ik het doorkreeg
Waarvandaan? Van Wie? Van wat?
Hoe werkt bewustwording?
Vragenderwijs?

Bewustwording

Bewustwording

Bewustwording =
Overschrijven met een
nieuwe versie van de
wordende werkelijkheid.

Je
moet
er
even
bijblijven
voor
het betere
resultaat

Bewustwording levensverhaal
a sneakpreview

bovenaanzicht

Zaligheid

bewustmijn

Ieder z’n gat
Ben je mal!
Gebiedende wijs
eigen-zinnigheid

Bewustmijn

Ziel

bewustmijn

bewustmijn
Ingezoomd op
het/een/mijn leven

Bewustzijn

Lichaam

Bewustwording
Levensverhaal

Alles, het grote plaatje, universum,
God, what’s in a word?

Precies goed: alles voor maatwerk bewustwording
(relaties, omgeving, gebeurtenissen om de
waartoe-ben-ik-op-aarde-vraag te leven)

Mensbeeld

BewustMijn
+
BewustWording

Bewustzijn
Geel
= Heel

=
(telt op tot/met)
BewustZijn

Heelliefdevol
aangeheeld

Prettige voortzetting!

Door
naar start

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
voor mens(heids)ontwikkeling

Hoe vindt
jeZelf dat
het gaat?

‘Zaligheid’
&

Lichaam

Mensbeeld: Het ‘driemensschap’

***
Voor beter begrip:
• Lichaam: zie, voel, ruik, hoor, proef
• Ziel: bemerk zin, roerselen, energie,
gevoeligheden, schaduwwerkingen
• (h)erken de geest: inspiratie, levenswerk,
verbondenheid, enthousiasme, de vonk, een
bewustmijn

Mensbeeldvorming – een ijkplaatje
Je eigen mensbeeld knutselen
Het confronteren en relateren
Met jezelf en anderen
En:
Feest vieren bij herkenning

Mensbeeld

ziel

Hoe begrijp ik het leven? Hoe werkt het
driemensschap Lichaam-Ziel-Geest? En hoe werkt
het driemensschap samen: in mij & tussen ons?
Vragen die veel filosofen en kunstenaars hebben
bezield, vanuit liefde voor het leven.

Bewustwording

Mensbeeld: nut & noodzaak

Waartoe zijn wij op aarde?

Toen ik op 6-jarige leeftijd voor het
eerst met de dood werd geconfronteerd
– mijn oma – legde mijn vader het
bestaan van de ziel zo uit:
De ziel heeft oma’s lichaam verlaten
en leeft in de hemel verder. Het
lichaam blijft achter. Dat gaan we
begraven.
Dat is het antwoord op de vraag
hoe ik de ziel ontdekte. En de zaligheid
kreeg ik er bij cadeau. Net als mijn
mensbeeld trouwens. Althans: een
soort prototype.

Dat was de vraag die mijn moeder periodiek opwierp.
Om daarna het via de catechismuslessen in haar
geprogrammeerde antwoord zelf te geven: om God te
dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig
te zijn. (Dat ‘hier’ ook al gelukkig zijn mag pas sinds 1948 volgens de officiële leer…).
De vraag beklijfde bij mij eerder dan het antwoord. Pas
veel later kreeg ik door dat leven met een vraag bij
kan dragen aan gelukkig zijn
(hier en nu al).
Anyway, tel de invloed van deze vraag van
moederskant op bij de ziel & zaligheid van vaderskant
en de toon van mijn leven is gezet. En van dit
Powerpointboek ook trouwens.
Tot zover de ‘bewustMijn’ waarin ik in 1968 ter
wereld kwam, toen de hoop van de liefde het nieuwe
geloof inspireerde. Ook dat idee flowerpowert in mijn
levensblauwdruk.

BewustMijn

De ontdekking van de Ziel
(& Zaligheid)

‘Zaligheid’

lichaam

Vitaliteit Behuizing van zintuigen en impulsen Leermiddel
Bewegingsapparaat Gezondheid En ook: een beetje hoekig en zwart-wit

Mensbeeld: ’functieprofiel’

“Body is what the soul has to work with
to realize it’s potential in a certain lifetime”
(Tim Freke, Soul Story)

Mensbeeld

ziel

Ontvangstruimte Scheppingsorgaan Verbindende factor ‘beterweter’
Zinzoeker Schaduwwerper Schaduwwerker Buienradar Stemminggenerator
Strijdtoneel Mediator Betekenisgever Zinlever Afwegingsorgaan(ver)hefboom
Processor Spelverdeler Verzoener Ontwikkelaar Energieleverancier
Transformaatje Evenwichtsorgaan Gesprekspartner Bevrijder Verbeelder
Ervaringsbewaarder Mobilisator

Bewustwording

Geest, Zelf BewustMijn Open bewustzijn Oriëntatieorgaan Verhefboom
‘invloedssfeer’ ZingevingThuisbasis Oorsprong Inspiratiebron Mogelijkheden
Toekomst Hoger (ge)weten Groter geheel Bron van inspiratie Bron van intuïtie
Graal Wijsheid Liefde God Heelliefdevol

PowerPoints
Mensbeeld bevraagd:
• Zie ik lichaam
• Zie ik ziel
• Zie ik mogelijkheden
Zie ik eerder slecht
Of eerder goed
Of slechts goed als ik moeite doe
Of zie ik jou tot alles in staat
En hoe kies jij tussen dit alles

•
•
•
•
•

Zie ik potentieel
Zie ik oordeel
Zie ik hokjes
Zie ik steeds weer ‘zie je nou wel!’
Of zie ik jou

Of zie ik jou à la mij
Zie ik mezelf eigenlijk wel
Of alleen door jouw bril
En waar komt die bril vandaan

• Mag ik er zijn
• Mag jij er zijn
• Kunnen we samen zijn
• Zie ik wat ons deelt of wat ons scheidt
• Heb je zin of ben je hier zomaar
• Leerden wij elkaar toevallig kennen
• Mensbeeld maakt verschil
• Het maakt jou anders-boeiend
• En mij potentieel-nieuwsgierig

Mensbeeld

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bewustwording

Mensbeeld gevraagd

Bewustwording

‘Zaligheid’
&

Lichaam

Ziel & Zaligheid

ziel

De Ziel
Een PowerPoint
Een Middel Punt
Een ontmoetingspunt
(Voor Wie?)

De Ziel als werkplaats

&

ziel

voelen

Lichaam

Gevoel is een elementaire klont van ervaring die we een
leven lang uitwerken tot zingeving
Het gevoel heeft beweegredenen waar het verstand
geen weet van heeft, Arnold Cornelis

ZielDrivers

Ziel & Zaligheid

denken willen

De ziel manifesteert zich als voelen, denken en willen
en verschijnt in de vragen die we stellen:
* Opgeworpen door het voelen
dat ergens aandacht op vestigt
* Onderzocht door het denken
dat de logica van het gevoel wil begrijpen
* Omgezet in daden
het willen realiseert
en koppelt terug
Hoe voelt dit?
Goed zo?

Bewustwording

‘Zaligheid’

Het zieleleven leeft haar eigen werkelijkheid bij elkaar.
Via de pendel van gevoelsleven, gedachteleven en
wilsleven. Ervarend & aanvoelend via het lichaam.
Geïnspireerd opgetild op een hoger plan via boven.

Denken schept een
werkelijkheid.
Creatie
Miscreatie
Liefst een betere
wereld.
Wat niet begrepen
wordt of verkeerd
begrepen
Vormt een schaduw

intentie

gedrag

De logica van het gevoel
Geeft met taal & beelden
betekenis
begrippen – begrijpen –
bewustworden

denken

Gevoel: de Beterende Hand Reiking
Iets vraagt om aandacht:
• Een probleem dat zich kenbaar maakt via de emoties
angst, boosheid, verdriet of een afgeleide daarvan
• Een gevoel dat de nieuwsgierigheid kietelt: vreugde,
liefde, vrede,…..altijd terug te leiden naar het ware,
schone of goede. De ziel op z’n best! (gevoel, schone,
denken, ware, willen goede??)

Willen:
•

Force: met wilskracht
‘forceren’

•

Power: bovenlangs ingegeven
in flow

Ziel & Zaligheid

Denken drijft willen aan
> verlangen:
• kleine willen: in een
concrete situatie
• grote willen:
Zelfverwezenlijking,
gerelateerd aan de
waartoe ben ik op
aarde-vraag

Intuitie, helderziendheid van
de geest Cees

willen

voelen

Door/terug naar start

Start:
Hoe
voelt
iets?

Leermiddel

Zieldrivers

Bewustwording

Zieldriver
met
Zielekrachten
• Voelen
• Denken
• Willen

Wet van Oorzaak en Gevolg

denken

Wat doet het
daar?
Het betert. Is het hart de
echte zieldriver, de aandrijf-as?

zaligheid

Wat bezielt mij

lichaam

De Ziel: ’ontwikkelingssamenwerking’

Ontplooiingsmogelijkheden
Wat ontvouwt zich
Richting Beter

Wat
wil
worden

‘Aardse’
‘wetten’

‘Aardse’ wetten’: erfelijkheid, zwaartekracht, persoonlijke wetten, ‘tribal’, sociaal, etnisch, gewoonten, enz

Ziel & Zaligheid

ziel

Bewustwording

‘Universele’
wetmatigheden

•
•
•

•

•

•
•
•

De wet van Ritme: veranderingen kennen een cyclische beweging. Tijd is
geen lineair proces, maar een eindeloze serie cycli van een zich herhalend
patroon
o Terwijl alles verandert, zijn de universele wetten onveranderlijk
o De evolutie van het bewustzijn is het hoofdmotief van het aardse
bestaan
Wet van oorzaak en gevolg
o Gevolgen van ons handelen hangen af van bedoeling of motivatie
o De werking van de universele wetten is de Oorzaak van alle
Gevolgen
o Toeval bestaat niet
o We kunnen veroorzakers worden
o synchroniciteit
o Wet van het karma is de wet van Oorzaak en Gevolg op langere
termijn
o De wet van de betrekkelijkheid is de wet van Karma vanuit het
perspectief van de ziel
o Wat we zaaien zullen we oogsten = de wet van
verantwoordelijkheid
Het principe van wederkerigheid, De gouden regel: wat gij niet wilt dat u
geschiedt, doe dat ook een ander niet.
De wet van geven en ontvangen, ook wel de wet van Overvloed
De wet van de dynamische balans
o Alles is samengesteld uit twee actieve dynamische beginselen
o Vrouwelijk en mannelijk
o Energie & vorm: de twee actieve beginselen bij het proces van
creatie
o Het creatieve proces wordt gekenmerkt door ontwikkeling in een
bepaalde richting
o De wet van handelen is hierbij nodig om het beeld in materie om te
zetten

Ziel & Zaligheid

•

Wet van de overeenstemming: zo boven, zo beneden. Alles is een
reflectie van de universele principes
Wet van de trilling: alles is energie, alles beweegt. Ook bekend als
de wet van de liefde.
Van de wet van de trilling afgeleide wetten:
o De wet van de aantrekking: we trekken aan wat we
uitzenden
o Het spiegelprincipe: dat waar we ons niet bewust van zijn,
wordt zichtbaar
o De wet van de Aandacht: dat waar we onze aandacht op
richten, trekken we in sterkere mate naar ons toe
o Verantwoordelijkheid en gebruik van de vrije wil
o De wet van Overgave: plaatsmaken voor het principe van
de minste weerstand
o De wet van de macht/de wet van Liefde en ons zielendoel
o De wet van de bewuste transformatie van energie
De wet van de eenheid: alles is en iedereen is met alles en
iedereen verbonden
De wet van de polariteit: alles bestaat uit een paar van
tegengestelden. Die kunnen worden verzoend op een hoger
niveau.
o De wet van de waarheid: de goddelijke paradox: ook
waarheden bestaan in dualiteit, ook waarheden zijn
relatief en altijd halve waarheden.
o Tegengestelden kunnen worden verzoend omdat alle
waarheden relatief zijn

•

Bewustwording

Over Universele wetten gesproken…praatplaat

Schaduw(ver)werking

Bij jou ook?

Bewustwording

Schaduw(ver)werking

(Een ander) licht werpen

voelen

Ingestopt door het denken
De logica van het gevoel
die het willen heeft bepaald

Schaduw(ver)werking

Hoe te ‘ontlagen’
Is dat verhogen
Van de bewustwordingsgraad
Het willen bepaal-d/t

Schaduw(ver)werking

denken willen

Schaduw
afzettingen van het voelen
in de verleden tijd
Laagsgewijs opgestapeld
en ondergesneeuwd

Bewustwording

Schaduw(ver)werking

De weg terug:
Verinneren: schaduwInwerking
Vergeven
Verzoenen
Vervangen van de schaduwafzetting door
Verlichting
Vredestichting
Vreugdevol Vrijworden

Schaduw(ver)werking

Schaduwwerking:
Vergeten: wat ook alweer?
Veroorzaker: het denken dat de schuld
overigens in alle toonaarden ontkent &
Verdringt & zich
Verdedigt

Bewustwording

Met de V van (Schaduw)Verwerking

haduw(ver)werking

Bewustwordingsgraad

willen

De ziel is op weg tot waarheid te komen
en optimale zin aan het leven te geven.

ziel

De paradoxale ziel
Twee zielen in een borst, zei Goethe:
de een streeft aardewaarts,
de ander hemelwaarts

voelen

Hemel en aarde bewegen

lichaam

Bewustwordingsgraad

naar elkaar toe

Bewustwordingsgraad

denken

Het slechte nieuws:
Er is geen sleutel voor het universum,
het goede nieuws:
de deur is niet op slot

Bewustwording

Geest, Zelf
‘zaligheid’

Daarna kwamen er mensen op mijn pad die ook zulke
boeken lazen en die daarmee anders naar de wereld
durfden kijken. En die wereld veranderde daarvan; die
ging ook anders naar mij kijken. Had ik het idee.
Toen belandde ik in clubjes die elkaar inleidden en
inwijdden in meer van dat gedachtengoed. Dat voelde
als samen stiekem snoepen uit de pot met hoopvols.
Toen ontdekte ik Youtube: dat bood filmpjes aan op
vast een door mijzelf ingegeven (ja?) zoektermen en
toen kwamen er nog meer filmpjes.

Een deel van de enthousiaste mensen die de filmpjes
maakten leek steeds jonger en dat kwam niet alleen
doordat ik ouder werd. En toen wist ik het zeker: het
is aan het gebeuren, wereldwijd, een
bewustzijnsverandering die ons kan laten veranderen
van tijdperk. De kritische massa wordt wakker. Of
leef ik in een bubbel?

En ineens begon zelfs de wetenschap te ontdekken
dat er meer te ontdekken valt. Dan moet je het
natuurlijk geen God noemen, want dat is niet objectief.
Het veld, dat klinkt een stuk bestudeerbaarder. Dus
nu doet de wetenschap ‘veldwerk’ en wordt zich
bewust van hoe ‘het’ werkt en samenwerkt in de
wereld, in het leven en in het samenleven.
Leuk, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En vele
handen maken licht werk (lichtwerk?). En het
gebeurt waar je bijstaat. Met je aandachtige
aanwezigheid. Een aardverschuiving

Bewustwordingsgraad

Ik ging het zien door een paar boeken die (toevallig?)
op mijn pad kwamen. Dat waren boeken die zoveel
mooiers brachten dan andere boeken, bijvoorbeeld
boeken die feiten wilden beschrijven, dingen wilden
uitleggen, bekritiseren. Dat bleek wat anders dan
(mij) inspireren.

Bewustwording

(op)stijgende bewustwordingsgraad

Ieder z’n verhaal

Bij mij gebeurde dat rond mijn 8ste. Bij mijn eerste bewuste
‘project’: Wees wijs met water (1976). Hoe simpel kon het
zijn om de wereld te verbeteren? De kraan dicht draaien
tijdens het tandenpoetsen. Je hoeft het je alleen maar op
het juiste moment te herinneren. Dus je bewustzijn er bij
te houden. Een sticker moest daarbij helpen (ook een zaadje
voor mijn eenvoudige plaatjesliefde?):

Ik sla even een heleboel van dit soort beterende inzichten over,
om uit te komen bij eentje die in de tegenwoordige tijd op het
netvlies van mijn bewustzijn staat geprint: Het
stroomverbruik van ons webgedrag. Een zoekopdracht op
google, doorklikken, streamen, twitteren, mailen, videobellen en
appen (om over het ‘processen’ van de bitcoin maar niet te
spreken). Vooral door wat er wat verbruikt en gekoeld in grote
servercentra. Voor de energie die gebruikt is om het nummer
Gangnam Style van Psy te streamen, hadden ook 190.000
passagiers van Amsterdam naar Rio kunnen vliegen. En als ze
dat vervolgens nou eens niet doen; wat een besparing!
En over voortgaande inzichten na Wees wijs met water
gesproken: een kilo rundvlees ‘produceren’ kost 15.500 liter
water.

Dezelfde verzuchting had ik later bij ‘De schijf van 5’: hoe
eenvoudig kon gezond eten zijn? Je hoeft het je alleen
maar drie keer per dag te herinneren. En tussendoor, oké,
iets lastiger, maar ook een kwestie van (aan)wennen.

Best ‘belastend’ voor mijn bewustzijn (afdeling Geweten) dat
ik al die wereldverbeterweetjes onthoudt. Ben ik de enige?

Levensverhaal

De geboorte van een wereldverbeteraar

De tussenbalans opgemaakt
Levensverhaal

Tussenbalans

•
•
•
•
•

Levensverhaal
Start: Levensvraagvacature
Zielselectie
Geboortegrond kiezen
Nest bouwen
Op levensverhaal komen

•
•

> Tijd voor het levensverhaal

Met
aandacht
wil
ze
omhoog
zonder
aandacht
zakt
ze
terug
in de
richting
van de

Zwaartekracht

Ieder z’n gat:
Waartoe
ga
ik
richting
aarde?

Tijd voor de tijdlijn
ZOZ

Hoogst origineel
Gat in mijn herinnering
Iedereen valt in goede aarde
Beneden aangekomen alles even vergeten
Om tot ontwikkeling te komen als bedoeld
Tot de herinnering van zich laat weten
Op
schaal van het leven soms lastig te geloven
En je hemel en aarde naar elkaar toe weet te bewegen
Op
schaal
van het grote geheel van mensheidsontwikkeling
Met worden als bedoeld
een hoopvol gegeven

Sneak preview

•
•

Bewustwording
Bewustwording uitgelijnd
Mensbeeld gedrieëndeeld &
aangeheeld
Schaduw ‘beter’ belicht
Bewustwordingsgraad staat

Bewustwording werkt in de verticale dimensie

Van Bewustwording naar Levensverhaal

Bewustlijn

Levensfase
-gewijs
Levensverhaal

Levensverhaal

LevensHoe

Levensvraag:

Er was eens…

Wat Wil worden

Tijd voor de tijdlijn:
Nu
komt de horizontale dimensie in het vizier: de tijdbalk, de tijdlijn, de levenslijn. Waarin de tijd het werkmateriaal is. De chronologische tijd, de tijd
van uren om te besteden. De tijd ook die op een rij zet, faseert, een (chrono)logisch verhaal componeert.
Maar ook en vooral: de overstijgende tijd. De overdenktijd, de tijd om na te denken, de tijd om voor te proeven van wat wil worden. De tijd die het
verhaal ziel geeft. Met tegenwoordigheid van geest. Tegenwoordig, ook een tijdsaanduiding, een tijdstip, een focuspunt,
het nu

The past meets the possible in the present – tim freke

Sneak preview

Waarvoor heeft
het leven mij in het vizier?

waartoe ben ik
op aarde?

Levensvraag-der-vragen:
Waartoe ben ik op aarde?
Hulpvraag: Waartoe ben ik van waarde?

Heeft het leven zin?
Zo ja, waartoe ben ik op aarde?
Zo nee, wat doe ik hier?

Maxim Februari

Cliffhanger richting

Levensverhaal.

(levens)tijdlijn
vraagstuk
vraagstuk

Er was eens…

Wat Wil worden

vraagstuk

Vragen begeleiden ons op het levenspad
Levenspad werpt vragen op het levenspad werpt vragen op het levenspad werpt vragen op het levenspad werpt vragen op
Antwoorden lopen steeds weer op vragen vooruit

Levensvragenderwijs

Connecting
the dots

Het leven heeft geen zin,
maar het mijne wel

Levensverhaal

Levensvragenderwijs:
• De grote vraag
• Deelvragen >
schalige vragen

Vragen: over bewustwording gesproken
Het leven is vraaggestuurd.
Wat was de vraag ook alweer?

Zonder goede vraag verzuip je in het
leven
Vragenderwijs:
Gaan leven met een vraag
leeft het antwoord naar je toe
Met tussenkomst van bewustwording
Lastig hierbij:
De neiging meer voor antwoorden te
leven
dan met vragen

Vragen zijn een zoeklicht op weg naar antwoorden
Probleem? Begin framing it as a question
Dagelijkse praktijk:
Vragen, zoeken, vinden
Dieper weten:
Ondervragen, onderzoeken, ondervinden
Als antwoorden aanvoelen als openbaringen, verhouden ze
zich tot je levensvraag

Levensvragenderwijs

Waartoe ben jij op aarde?
Waar leidt je dat uit af?

De kunst van het bevragen: dat de ander door onze vragen
zijn verhaal omtrent zijn vraagstuk kan vertellen

Levensverhaal

Vragenderwijsheid

Levensvragenderwijs

• Wat zou liefde hier nu doen
• What happens through you?
• What do you transmit
• Wat is wijs?
• Waarom ik?
• Wat is beter?
• What does it mean to be human
• Are you aware………pause……..Yes!
• Wat wil je ermee zeggen?
• Waar ben je bang voor?
• If you know you couldn’t fail, what would you do
Als je wist dat je een miljoen op de bank had, wat zou je dan doen?
• Als je wist dat je nog 6 mnd te leven had, wat zou je dan zijn of doen?
• Hoe is het mogelijk dat 7 miljard mensen claimen dat ze hetzelfde willen (vrede, veiligheid, kansen, voorspoed,
geluk, liefde ) en bij uitstek niet in staat zijn dit te verwezenlijken?
• Is het mogelijk dat er iets is wat we niet volledig begrijpen over het leven en wat als we het zouden begrijpen dit
alles zou veranderen?
• Is het mogelijk dat er iets is dat we nog niet volledig begrijpen obver onszelf en als we het wel douden begrijpen,
dit onze realiteit zou veranderen en onze ervaringen voor altijd ten goede keren.

Levensverhaal

Goede vragenlijst

Bewust
wordingsgraad
(constellaties
van) relaties

Waarden/
wat deugt
Omstandigheden
Gebeurtenissen
Tijd &
plaats

Verlangens
& idealen

Zelfbeeld

Talenten
Dit
lichaam

Levensverhaal
Ziel-delven met hart en ziel

Je verhaal: een spel met woorden betekenissen en
bekentenissen in een levenslang zingevingsproces
om te worden als bedoeld
Precies goed
Niet als onomstotelijk feit
Meer als grondhouding
die mild-onderzoekend
Zelfinzicht bewerkstelligend
slachtofferschap-vermijdend
stemt
‘Waarom ik?’
is de wezenvraag
mits positief open nieuwsgierig gesteld
Wat bezielt mij?
Ook een boeiende open vraag

Levenverhaal

Verwondering
Belangstelling

Leven: altijd precies goed
Om te worden zoals bedoeld &
het Verhaal leeft met je mee

Levensverhaal

Ziel-delven

ZAAISCHEMA als verhaal

Kern van het verhaal: het verwezenlijken
van je zielspotentie (Adelheid Rosen)

De wereld bestaat niet uit feiten maar uit
mogelijkheden waar we uit leren kiezen, die
keuze is onze filo (Cornelis)

Je verhaal: een spel met woorden
betekenissen en bekentenissen in een
levenslang zingevingsproces

Levensverhaal

Hoe gaat het?
Z’n (M’n) ontwikkelingsgangetje

Levensverhaal

Je verhaal leeft met je mee

Voor alles een tijd
Levensfases in soorten & maten
• Geboren
• Ontwikkeling
• Dood
(En opnieuw? Mogelijk…)

•
•

1e helft: The love of power
2e helft: the power of love
Caroline Myss

Nataliteit

0-14: Lichamelijke rijping
14-35: lichamelijke bloeitijd
35-42: Niemandsland
42-56: Mentale rijping
42-49: opschoning
49-56: heroriëntatie
56-77: Mentale bloeitijd
77-…: toegift

(Cees Zwart in Over Hoop, 2018)

Wereldverbeterende vraag:
Met de versnelling van bewustwording die wereldwijd gaande
is: kunnen die eerste fasen ook worden ingedikt?

De mens is in staat een nieuw begin te
maken
• & het leven tegen het licht te houden
• Het begin is een belofte >
wonderbaarlijk
• Nataliteit is typisch menselijk >
menselijke conditie (onze kat begint er
niet over)
• Wel moed, inspiratie & geduld nodig
en het geschikte moment
Daarom is alle begin moeilijk
•

Begintijd: iedere dag Weer de mogelijkheid
om opnieuw te beginnen
met jezelf uitvinden als bedoeld

Levensfasegewijs

(naar het idee van Hannah Arendt):

•
•
•
•
•
•
•
•

Levensverhaal

Levensfasegewijs

Vermogen het grotere geheel te zien, vertrouwen in het leven, geloof en
inspiratie, normen, waarden, moed
Chakra 6 Bewustwording

Zelfbeoordeling, waarheid, intellectuele vermogens, gevoelens van
bekwaamheid, vermogen te leven van ervaring

Levensverhaal

Chakra 7 Spiritu(h)eel

Chakra 5 Communicatie

Chakra 4 Hart: Liefde en heling

denken

voelen

Liefde en haat, wrok-verbittering, verdriet en woede, vergeving en compassie,
hoop en vertrouwen

Chakra 3 Wijsheid en macht
Eigen waarde, zelfrespect, zorg voor jezelf en anderen, angst en intimidatie,
verantwoordelijkheid voor beslissingen, gevoeligheid voor kritiek
Chakra 2 Creativiteit
Schuld, geld en seks, macht en controle, creativiteit, normen, waarden en eer in
relaties
Chakra 1 Basisvertrouwen

Levensfasen
Chakra-gewijs

Lichamelijke veiligheid binnen familie en groep. Vermogen om in levensonderhoud
te voorzien, vermogen om voor jezelf op te komen , je thuis te voelen, sociaal en
familiaal, gezag en orde

Levensfasegewijs

willen

Keuze en wilskracht, persoonlijke expressie, je droom volgen, creeermacht,
oordeel en kritiek

Beterschap

Eindelijk volwassen!

Beterschap

Veel geluk met de geboorte
Weer een jaartje ouder

Levensverhaal

Levensfasegewijs

Gefeliciteerd met je eerste baan

Van harte met je nieuwe baan
Eindelijk tijd voor leuke dingen!

Met oprechte deelneming
Bedankt voor de belangstelling

Het allerbeste

Levensfasegewijs

In de/het echt verbonden, veel geluk!

