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5. Spiritualiteit  
Spiritualiteit is het hoogste logische beschrijvende niveau. Het gaat over de oorsprong van 
ons zijn. Het begrip spiritualiteit kan op meerdere manieren worden gebruikt. Voor velen 
gaat het echter over hun verbinding met de ‘bron’ van Zijn. Spiritualiteit is niet hetzelfde als 
religie. Het is een manier om uitdrukking en ruimte te geven aan ons mens-zijn. Behalve de 
neurologische aspecten van het spirituele niveau wordt spiritualiteit ook vaak als rol of 
levenswijze gezien. In zekere zin kun je dan wel spreken van een doctrine of religieuze 
invulling. Vanuit de benadering van spiritualiteit als rol of levenswijze worden namelijk alle 
aspecten van andere logische niveaus beschouwd. De semantische betekenis van de term 
spiritualiteit is dus mede door religieuze associaties vatbaar voor velerlei uitleg. Vanuit een 
New Age benadering wordt spiritualiteit als leef- en streefwijze gezien. Deepak Chopra heeft 
bijvoorbeeld de spirituele wetten van Succes als leefwijze beschreven waarbij meerdere 
(neurologische)niveaus worden gehanteerd (Zie: Bijlage 7). De zelfverwerkelijking ligt dan 
binnen het domein van spiritualiteit. Vanuit een metamethodische benadering zou ik deze 
leefwijze-benadering van spiritualiteit willen classificeren als een dominant voorkeursniveau. 
Een persoonlijke hypothese is dat mensen met spiritualiteit als dominant logisch niveau 
relatief vaak problemen ervaren vanuit het omgevingsniveau. 

5.1 Ziel, Geest en Lichaam 
Voor de algemene spirituele beschouwing van de mens wordt vaak gebruik gemaakt van 
de  drie-eenheid: ziel, geest en lichaam.  
 

1. Ziel; het hogere zelf, oeridentiteit, tevens verbinding met de bron: het goddelijke, 
en het collectief bewustzijn (oerbewustzijn of het al). O 

2. Geest; scheppend werkzame vormkracht. het cognitieve, denkende deel van de 
mens wat het lichaam aanstuurt, bevat o.a. het Ego1 (zelfbewustzijn).  

3. Lichaam; het stoffelijk omhulsel van de geest, het zintuiglijke deel van de mens, 
bestaande uit vlees & bloed (ledematen en organen).   

 

Ziel

Geest Lichaam

Collectief
Bewustzijn

 
                                                
1 Ego: het bewustzijn van een zelf. Het begrip van een ik. Het wordt onderscheiden van een ziel als 
potentieel zijnde zonder een geweten. Het wordt vaak vals genoemd als het geïdentificeerd is met materie. 
Het ware van het ego is gevonden in de zelfrealisatie van ziel die rijpt naar zelfverantwoordelijkheid niet 
langer afhangend van gezag van buitenaf.  



© 2003 MetaMagazine.NL META Methode: Spiritualiteit  
 

2 

 
De ziel is als het ware ons geestelijk lichaam dat door toename van bewustzijn kan 
groeien. Geest is daarbij de vormende groeikracht. Bij het sterven laat het geestelijk 
lichaam het stoffelijk lichaam los. Het bindende element ervan, de ziel, is dan weg en alle 
bouwstoffen keren terug naar het grote reservoir ervan om opnieuw gebruikt te kunnen 
worden. 
 
De ziel verzamelt alles wat we hebben ervaren in vele levens. De ziel heeft daardoor  
van alles in zich, vreugde, verdriet, en tal van onverwerkte zaken. We kunnen dat licht  
en schaduwkanten noemen. Samen vormen deze de inhoud van ons onderbewustzijn  
dat een grote invloed heeft op ons karakter en onze fysieke toestand. 
 
Een mens ontstaat door de manifestatie van de geest in een bezield lichaam. Als de geest 
in zichzelf werkzaam wordt door middel van zijn vermogens, dan straalt de geest om zich 
heen een krachtveld uit (Latijn 'aura' = uitwaseming). De ziel is een ijl, van jou als geest 
uitstralend, ruimtelijk krachtveld dat jou omhult. De ziel is aan de ene kant van binnenuit 
vormbaar door jou zelf als vormende kracht; maar aan de andere kant ook van buitenaf 
door de inwerking, door je zintuigen heen, van zintuiglijke indrukken. Jij als geest kunt in 
dat ijle krachtveld je denkbeelden afdrukken en herinneringen vasthouden; en door je 
zintuigen heen kan er van buitenaf een beeld van je omgeving in worden gevormd. 
 
Door de zintuigen en zenuwen van je lichaam heen werkt die buitenwereld vormend in op 
je ziel, waardoor gegevens naar jou worden overgebracht doordat jij als geest ze 
vervolgens waarneemt. Omgekeerd kun jij het krachtveld van je ziel beïnvloeden, 
waardoor je je wilsbesluiten vanuit jezelf kunt overbrengen naar de hersenen, i.h.b. de 
hersenschors en van daaruit naar de spieren van je lichaam. Zodoende kun je je in die 
buitenwereld uiten door je uitspraken en handelingen. De ziel als vormbaar krachtveld 
doet daarbij dienst als overdrachtsmiddel tussen het geestelijke en stoffelijke. 
 
De ziel omvat een deel met inhouden, waarvan je je bewust bent doordat je het in je eigen 
binnenwereld kunt waarnemen: het bewustzijnsveld. Dit is als het ware jouw inwendige 
gezichtsveld. Het is het werkgeheugen, waarin zich die onderwerpen bevinden waarmee 
jij je op dat ogenblik bezighoudt. Zij omvat daarnaast een deel waarvan je je niet 
voortdurend bewust bent. Dat jou niet steeds bewuste deel is je geheugen. 
 
Het geheugen is in de oorspronkelijke betekenis van het woord het 'geheel van 
gedachten', zoals 'gemoed' het geheel van gemoederen en gevoelens is. In dat geheugen 
bevindt zich een gedeelte dat ervaringen en kennis bevat die voor jouw waarneming 
toegankelijk zijn; en een gedeelte dat ontoegankelijk is. Dit laatste deel omvat vergeten 
inhouden en onaangename en daarom verdrongen inhouden: het verdrongen deel, of 
schaduwzijde van het geheugen. 
 
Het DNA van het lichaam bevat als het ware de kernprocedures waarmee alle materiële 
functies van het lichaam kunnen worden opgebouwd en bestuurd. 
 
Mensen kunnen met elkaar in contact komen, niet alleen lichamelijk in de wereld met dat 
wat tastbaar is, ook op mentaal of emotioneel niveau. Ook kunnen mensen via het ‘astrale 
netwerk’ op geestelijk niveau en zielsniveau met elkaar communiceren. 
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Vanuit de Theosofische leer wordt ook een zevenvoudige samenstelling van de mens 
onderwezen2:  

1. Het lichaam, of rûpa 
2. Levenskracht, of prâna-jîva 
3. Astraal lichaam, of lingaSarîra3 
4. Dierlijke ziel, of kâmarûpa 
5. Menselijke ziel, of manas 
6. Geestelijke ziel, of buddhi 
7. Geest, of âtman 

 
Als we deze samenstellende delen op een andere manier beschouwen, kunnen we zeggen dat 
de lagere mens een samengesteld wezen is, maar dat de mens in zijn werkelijke natuur een 
eenheid of onsterfelijk wezen is, een drie-eenheid bestaande uit geest, 
onderscheidingsvermogen en denkvermogen, die vier lagere sterfelijke werktuigen of 
voertuigen nodig heeft door middel waarvan hij in de materie kan werken en uit de natuur 
ervaring kan opdoen. Deze drie-eenheid wordt in het Sanskriet âtman-buddhi-manas 
genoemd, moeilijk te vertalen in het Nederlands. âtman is geest, buddhi is het hoogste 
verstandelijke vermogen, dat wat onderscheidt en oordeelt, en manas is denkvermogen. Deze 
drievoudige groep is de ware mens; en zonder twijfel is deze leer de oorsprong van het 
theologisch leerstuk van de drie-eenheid van vader, zoon en heilige geest.  
 
De ware mens is de drie-eenheid âtman-buddhi-manas of geest en denkvermogen, en hij 
gebruikt bepaalde instrumenten en werktuigen om in contact met de natuur te komen en zo 
zichzelf te leren kennen. Deze instrumenten en werktuigen worden gevonden in de lagere vier 
– of het viertal – waarbij elk beginsel in deze categorie op zichzelf een werktuig vormt voor 
die bijzondere soort ervaring die tot zijn sfeer behoort; terwijl het lichaam het laagste, het 
minst belangrijke en meest vergankelijke van de hele reeks is. Want wanneer we op de weg 
omlaag vanuit het hogere denkvermogen het lichaam bereiken, kan worden aangetoond dat al 
zijn organen op zichzelf zinneloos en nutteloos zijn, wanneer ze het zonder de innerlijke 
mens moeten stellen. Gezicht, gehoor, gevoel, smaak en reuk behoren niet tot het lichaam, 
maar tot de tweede onzichtbare fysieke mens, omdat de werkelijke organen voor de 
uitoefening van die vermogens zich in het astrale lichaam bevinden; en die in het fysieke 
lichaam zijn slechts mechanische, uitwendige werktuigen om de interactie tussen de natuur en 
de werkelijke innerlijke organen tot stand te brengen. 

 
De innerlijke constitutie volgens de theosofie4: 
1 Adisch vlak  
2 Monadisch vlak Wil 

Actieve Liefde 
Intelligentie Wijsheid 

3 Atmisch vlak Spirituele wil 
(atmisch permanent atoom) 

4 Buddisch vlak Spirituele liefde 
(buddisch permanent atoom) 
Spirituele geest 

5 Mentale vlak (metaal permanent atoom) 
causale lichaam 
Mentale lichaam 

6 Emotionele vlak Emotionele lichaam 
7 Fysieke vlak Etherisch lichaam 

Fysiek lichaam 

                                                
2 Zie: William Q. Judge. “De Oceaan van Theosofie” / Tekstbron: http://www.theosofie.net  
3 Letterlijk: modellichaam, en dit is de beste van alle namen; etherisch dubbel; fantoom; schim; 
verschijning; dubbelganger; persoonlijke mens; perisprit; irrationele ziel; 
4 Sterk vereenvoudigd schema overgenomen uit: Z.F. Lansdowne ‘De Chakra’s’ p3 
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5.2 Chakra’s 
In de oosterse en theosofische leer worden in het etherisch lichaam energieknooppunten 
of energie-wielen (Chakra’s) onderscheiden. Er worden 7 hoofdchakra’s onderscheiden5: 
   
Chakra Ligging bij 

benadering 
Krachtsoort Biologisch 

orgaan 
7. Kroon Kruin van het hoofd Spirituele wil 

Synthetisch 
Dynamisch 

Bovenste hersenen 
Rechteroog 

6. Voorhoofd Tussen de wenkbrauwen, 
Voorzijde van het hoofd 

Zielskracht 
Visioen 
Magnetisch 
Licht 
Intuïtie 

Lagere hersenen 
Linkeroog 
Neus 
Zenuwstelsel 

5. Keel Achterkant van de nek Creatieve energie 
Geluid 

Ademhalingsapparaat 
Spijsverteringskanaal 

4. Hart Tussen de 
schouderbladen 

Levenskracht 
Groepsbewustzijn 

Hart  
Bloedsomloop 
Bloed 
Vaguszenuw 

3. Plexus Solaris Onder de schouderbladen Astrale kracht 
Emotie 
Verlangen 
Tast 

Maag 
Lever 
Galblaas 
Zenuwstelsel 

2. Staartbeen Onder aan het einde van 
de wervelkolom 

Wil-energie 
Universeel leven 
Kundalini 

Nieren 
Wervelkolom 

1. Heiligbeen Onderste deel van het 
lendenengebied 

Levenskracht 
Kracht op fysieke vlak 
Vitale energie 
Dierlijk leven 

Geslachtsorganen 

 
De kroon chakra bezielt het cerebrum (of bovenste hersenen) en verankert de bewustzijnsstroom 
van het causale lichaam. Een ontwikkelde kroon chakra registreert wijsheid van het causale 
lichaam, inzichten van de spirituele geest  en toewijding van de spirituele wil aan onzelfzuchtige 
dienstbaarheid.  
 
De voorhoofdschakra bezielt het cerebellum (of lagere hersenen) en het centrale zenuwstelsel 
(dat uit zenuwvezels in de hersenstam en wervelkolom bestaat). In ontwikkelde vorm 
concentreert de voorhoofdschakra wijsheid, inzichten en toewijding aan onbaatzuchtige 
dienstbaarheid (die alle via de kroonchakra worden ontvangen), waarna deze kunnen worden 
benut om de persoonlijkheid te beheersen en domineren. Het voorhoofdscentrum is geen 
scheppingsorgaan in de zin van de keelchakra, maar drukt in plaats daarvan de intentie tot 
scheppen uit die achter actieve creativiteit ligt.  
 
De keelchakra bezielt de longen en het vocale apparaat en neemt ook concrete gedachten van 
het mentale lichaam waar. (die via de zonnevlecht chakra worden ontvangen). Een ontwikkelde 
keel chakra reageert op kracht en helderheid van het causale lichaam (ontvangen via de 
voorhoofdschakra), waardoor creativiteit in gedachten, spraak en geschrift uitgedrukt kan worden.  
 
De hartchakra verankert de levensstroom (sutratma) van de monade en deze stroom beheerst de 
bloedcirculatie, welke op haar beurt de afzonderlijke lichaamscellen voedt. De hartchakra bezielt 
zowel als beheerst de vaguszenuw, de grootste zenuw van het parasympathische  zenuwstelsel 
(dat onwillekeurige spieren activeert om de lichaamsenergie te herstellen). Een ontwikkelde 

                                                
5 Tabel en tekst uit: Z.F. Lansdowne ‘De Chakra’s’ p16 welke citeert uit ‘Esoteric Healing’ van Alice 
Bailey. 
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hartchakra registreert mededogen afkomstig van de spirituele liefde, hetgeen wordt ervaren als 
een gevoel van eenheid met anderen.  
 
De zonnevlecht chakra bezielt het sympathische zenuwstelsel (dat onwillekeurige spieren 
activeert om het lichaam tot actie te brengen). Deze chakra wordt geacht bij de gemiddelde of 
gewone mens ontwikkeld te zijn. Een ontwikkelde zonnevlechtchakra neemt emoties waar, die 
zowel uit het emotionele afkomstige gevoelens als uit het mentale lichaam afkomstige concrete 
gedachten kunnen bevatten.  
 
De miltchakra assimileert prana uit de atmosfeer, waarmee vervolgens het hele stelsel van 
hoofdchakra's en chakra's van het tweede plan wordt bezield. Verondersteld wordt dat de 
miltchakra bij alle mensen een ontwikkelde staat heeft bereikt.  
 
De staartbeen chakra bezielt de nieren. Deze chakra voedt tevens het levengevende beginsel, de 
wil tot leven, aan alle delen van het stoffelijk lichaam, resulterend in het fundamentele instinct tot 
zelfbehoud. Een ontwikkelde staartbeenchakra maakt het mogelijk dat de kroon chakra 
voortdurend de toewijding aan onzelfzuchtige dienstbaarheid, afkomstig van de spirituele wil 
opvangt.  
 
De heiligbeen chakra bezielt het seksuele leven en de voortplantingsorganen. Ook van de 
heiligbeen chakra wordt aangenomen dat hij bij iedereen ontwikkeld is.  
 
Uit de bovenstaande opsomming blijkt dat alleen de kruin-, de hart- en de zonnevlechtchakra 
direct energie van hogere niveaus kunnen ontvangen. De andere chakra's kunnen energie van 
hogere niveaus alleen opnemen nadat ze eerst door één van de drie genoemde chakra's is 
verwerkt. 
 
Een groot aantal healing- en energietherapieën maakt gebruik van deze hoofdchakra’s. 
Barbara Ann Brennan heeft hier twee goede referentieboeken over geschreven6.  
In hoofdstuk 6.3 worden chakra’s vanuit archetypisch oogpunt beschouwd. In de META 
Methode van Healing wordt de chakra-theorie verder uitgewerkt. 

5.3 Emoties 
Ons geheugen bevat geen gevoelens, maar wel beelden van de omstandigheden waarin 
bepaalde gevoelens werden ervaren. Die gevoelens kunnen weer opnieuw door jou als 
geest worden ervaren door die beelden uit het geheugen weer 'voor de geest te halen' en 
ze zo op te roepen. Het voor de geest halen van zintuiglijk waargenomen ervaringen 
resoneert met de ervaringen van de ziel welke vervolgens een (emotioneel) signaal 
afgeeft aan het lichaam. 
 
In het metamethodische model komen emoties voort uit de ziel, en uiten zich 
gevoelsmatig via de organen in het bijbehorend lichaam. Emoties hebben een lichaam 
nodig om zich te kunnen uiten. Emoties kunnen dus ook worden beschouwd als de taal 
van de ziel. Emoties zijn onderscheidbare en herkenbare signalen van het lichaam welke 
na identificatie zeer bruikbare informatie kunnen opleveren.  
Emoties worden door de geest geïnterpreteerd: gefilterd, genegeerd, versterkt, of 
verzwakt. Het voelen en interpreteren van emoties is een permanent proces van het leven 
en kan beschouwd worden als het meest waardevolle aspect van mens zijn.  
Emoties zijn van zichzelf neutraal. Het is de geest die een positieve of negatieve waarde 
aan de emotie geeft en daarmee vervolgens nieuwe interne gevoelsprocessen oproept. 
 

                                                
6 Zie: Barbara Ann Brennan  “Licht op de Aura” en “Bronnen van Licht”   
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5.3.1 Actiesignalen 

Door bewust te zijn van het signaal en de boodschap van een emotie heeft de geest een 
keuze om alternatieve processen (strategieën) in werking te zetten. De intuïtie als 
vaardigheid wordt verklaard met het duiden van emotionele en lichamelijke signalen. 
Anthony Robbins heeft 10 actiesignalen van emoties onderscheiden met bijbehorende 
oplossing7. Onderstaande tabel is een aangepaste weergave. 
 
Bij emoties is het belangrijk duidelijk te krijgen wat het signaal is en wat je kunt doen.  

1. Identificeer het signaal van je emotie (welke emotie het meest past) 
2. Waardeer de boodschap die deze emotie heeft  

 

Emotie Wat is het signaal / de 
boodschap 

Oplossing / Actie 

Oncomfortabel 
(ongemak) 

Verander je gesteldheid  1. verander je gesteldheid; 2. maak duidelijk wat je wilt, en 
3. onderneem actie in die richting 

Angst  
(zorgen, ongerustheid) 

Je moet je voorbereiden Wees voorbereid om met de negatieve consequenties om 
te gaan, heb vertrouwen in de mogelijkheden  

Gekwetst Aan een verwachting is niet voldaan 
en je hebt een gevoel van verlies  

Verander je perceptie of je procedure  
Is deze verwachting terecht of hoe je ermee omgaat?   

Boosheid 
(irritatie, kwaadheid) 

Je hebt een standaard (waarde) 
waaraan niet wordt 
tegemoetgekomen (door een ander 
of door jou) 

Verander je perceptie of je procedure, de manier waarop 
je hiernaar kijkt, hoe je communiceert of hoe je je 
gedraagt. Communiceer jouw waarden.  

Frustratie Je blijft hetzelfde doen zonder het 
gewenste resultaat.  

Je moet je aanpak veranderen om je doel te bereiken. 

Teleurstelling Je moet je realiseren dat een 
verwachting die je had of een 
resultaat dat je wilde waarschijnlijk 
niet zal gebeuren.  

Verander je verwachting naar een meer passende 
uitkomst voor de betreffende situatie. Bijvoorbeeld: de 
periode is te kort.  

Schuld / Spijt Je hebt een van je eigen standaards 
(waarden) overtreden.  

Je moet er direct wat aan doen om er zeker van te zijn dat 
je deze waarde of norm in de toekomst niet nogmaals 
overtreed. Ontken je schuld niet, het komt terug. Zorg 
ervoor dat je zaken in orde maakt als je iets verknald. 
Deze emotie houdt je op de rails en maakt je een betere 
persoon.  

Ontoereikendheid 
(onwaardigheid) 

Je moet iets doen om beter te 
worden in deze categorie. 
(vaardigheid of discipline)  

Oefenen. Vraag: Is deze emotie gepast? Misschien moet 
je je perceptie of procedures veranderen. Misschien zijn 
jouw regels te zwaar.  

Overladen 
(overweldigd, hopeloos, 
uitzichtloos, depressief) 

Verander je gesteldheid 1. Verander je gesteldheid. Je moet her-evalueren wat je 
het belangrijkst vindt in deze situatie. Wat is een absolute 
noodzakelijkheid voor jou en wat is een verlangen of 
wens.  
2. Schrijf alle dingen op die het meest belangrijk voor je 
zijn om te bereiken.  
3. Rangschik ze op prioriteit. 4. Neem het eerste item van 
je lijst en doe er iets aan. Als je er iets aan doet ben je in 
controle.  

Eenzaamheid Je hebt een relatie met mensen 
nodig. 

1. Identificeer wat voor soort relatie je wilt. (vriendschap, 
intiem, iemand om naar te luisteren of mee te praten, 
iemand om mee te lachen) 2. Hoe wil je dat dit is?  
3. Onderneem actie in die richting. 

(Voor eenvoudig gebruik: zie Bijlage 2: Emotiekaart) 
 

                                                
7 Zie: Anthony Robbins ‘Stap in je Grootsheid’ p309-320 
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Anthony Robbins onderscheid vervolgens ook 10 emoties die je kracht geven: 
1. Liefde en warmte 
2. Waardering en dankbaarheid 
3. Nieuwsgierigheid 
4. Opwinding en Hartstocht 
5. Vastberadenheid 
6. Flexibiliteit 
7. Zelfverzekerdheid 
8. Opgewektheid 
9. Vitaliteit 
10. Geven 

 
Er zijn geen universele signalen voor het cultiveren van deze emoties. De signalen zijn 
persoonlijk en hebben waarschijnlijk voor jou een eigen associatie. Het herkennen en 
verkennen is echter niet minder waardevol. Weet je waar, wanneer, met wie, hoe, en 
waarom je deze emoties (hebt ervaren / ervaart / kunt ervaren)? 

5.3.2 Emotionele Blokkades 

Belemmerende emoties (en opgebouwde emotionele blokkades) kunnen ook worden 
opgespoord via de organen. De Neuro Emotionele Integratie-therapie (NEI) van Roy 
Martina8 maakt gebruik van emotieclassificatie met behulp van organen in het 5 
elementensysteem.  
 
Element Organen Emoties 
Hout 
(groen) 

lever en galblaas gevoelens van boosheid, verbittering, frustratie, teleurstelling, 
depressie, opgekropte emoties, kwaadheid, woede, razernij, 
wrok, jaloezie, zwartgalligheid, niet kunnen vergeven, 
onredelijkheid, prikkelbaarheid, agressie, niet kunnen loslaten, 
misbruikt voelen, gebruikt voelen. 

Vuur 
(rood) 

hart, dunne darm, 
schildklier, bijnieren, 
prostaat, baarmoeder 
en geslachtsorganen 

gekwetst voelen, teleurgesteld zijn, eenzaam zijn, 
moedeloosheid, wanhoop, onderdrukken van emoties en 
optimisme, nervositeit, overdreven positiviteit, onzekerheid en 
onderdrukte gevoelens, zwaarmoedigheid, hopeloosheid, 
uitgeput zijn, schaamte, slecht geheugen, spijt, berouw, seksuele 
onvrede, misbruikt of gebruikt voelen of zich laten gebruiken 

Aarde 
(geel) 

maag, milt en 
pancreas 

bezorgdheid, gebrek aan zelfvertrouwen, afhankelijkheid van 
anderen, onzekerheid, zich hopeloos voelen, het gevoel geen 
controle te hebben over het leven, bezorgdheid, wantrouwen, 
angst voor de toekomst, obsessie, egoïsme, nervositeit, te veel 
focussen op zichzelf, teleurstelling, onvrede, bang tekort te 
komen enzovoorts 

Metaal 
(metaal of 
wit) 

longen en de dikke 
darm 

verdriet, rigiditeit, gebrek aan flexibiliteit, bedroefdheid, 
depressie, rouw, verlangen, moeilijk denken, verlies van geloof 
of vertrouwwen, hoogmoed, onverdraagzaamheid, in de 
verdediging gaan, vasthouden aan regels, geordendheid, 
perfectionisme, schuldgevoelens 

Water 
(grijs) 

nier en blaas angst, besluiteloosheid, onzekerheid, weinig vertrouwen hebben, 
achterdocht, het gevoel gebruikt te worden, willoosheid, niet 
kunnen beslissen, inefficiëntie, wisselende gevoelens hebben, 
radeloosheid, ongeduld, bang zijn anderen te kwetsen 

[Zie ook: Vitaliteitmodel Hoofdstuk 4.3.2] 
 
Emoties hebben dus een relatie met organen. In de Neuro Emotionele Integratie wordt dit 
gebruikt om emoties op te sporen. Wanneer iemand iets zegt en dit veroorzaakt een bepaalde 
stress in het lichaam, kan door een bepaalde test worden uitgevonden welke meridianen of 
organen hierdoor het meeste gestresst worden en welke emoties achter deze stressreacties 
zitten. 

                                                
8 Zie: Roy Martina ‘Wie Ben je Echt’ 
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5.4 Niveaus van bewustzijn 
Dr. David R. Hawkins beschrijft in zijn boek ‘Power vs Force’ de problematiek waarmee 
de mens te maken heeft als het gaat om zijn bewustzijn9. 
 
“Het dilemma van de mens - nu en altijd - is geweest dat hij zijn eigen intellectuele artefacten als 
realiteit identificeert. Maar deze kunstmatige veronderstellingen zijn slechts de producten van een 
willekeurig punt van perceptie. De ontoereikendheid van de antwoorden die we krijgen is een 
direct gevolg van de beperkingen geïmpliceerd in de zienswijze van de vrager. Geringe fouten in 
de formatie van vragen resulteert in grove fouten in de antwoorden die volgen.  
Begrip volgt niet simpel uit het onderzoeken van gegevens; het komt van het onderzoeken van 
gegevens in een bepaalde context. Informatie is onbruikbaar tot we weten wat het betekent. Om 
de betekenis te begrijpen, moeten we niet alleen de juiste vraag stellen, we hebben ook adequate 
instrumenten nodig waarmee we de gegevens kunnen meten in een betekenisvol proces van 
sorteren en beschrijven.  
De fatale fouten van alle gedachtesystemen zijn primair geweest:  

• Mislukking in het onderscheiden tussen subjectief en objectief; 
• Voorbij gaan aan de grenzen van context inherent in basisontwerp en terminologie; 
• Onwetendheid van de natuur van bewustzijn zelf; 
• Miskenning van de natuur van causaliteit. 

 
De maatschappij besteedt constant zijn inspanningen aan het corrigeren van effect in plaats van 
oorzaak, wat een reden is dat het bewustzijn van de mensheid zich zo langzaam ontwikkeld. 
Menselijke wezens zijn amper op de eerste trede van de evolutionaire ladder; we hebben zelfs 
nog niet eens primitieve problemen als de honger op de wereld opgelost. In feite zijn de 
totstandkomingen van de mensheid tot nu toe het meest indrukwekkend voor het bereiken – bijna 
blind – door het proces van trial and error. Terwijl deze willekeurige zoektocht naar oplossingen 
heeft geresulteerd in een doolhof van verbijsterende complexiteit, hebben ware antwoorden altijd 
het kenmerk van eenvoud gehad. De basiswet van het universum is economie. Het universum 
verspilt geen enkele quark; alles dient een doel en past in een evenwicht – er zijn geen 
ondergeschikte of te verwaarlozen gebeurtenissen.  
De mens zit vast met zijn gebrek aan kennis over zichzelf totdat hij kan leren voorbij 
ogenschijnlijke oorzaken te kijken. Vanuit het menselijk verleden, kunnen we opmerken dat 
antwoorden nooit voortkomen van het identificeren van ‘oorzaken’ in de wereld. In plaats daarvan 
is het noodzakelijk om de condities die onder de ostensieve (aanschouwelijke) oorzaken liggen te 
identificeren.; en deze condities bestaan alleen binnen het eigen menselijk bewustzijn. Geen 
definitief antwoord voor enig probleem kan gevonden worden door het isoleren van 
opeenvolgingen van gebeurtenissen en de projectie van een mentaal denkbeeld van ‘causaliteit’. 
Er zijn geen oorzaken binnen de waarneembare wereld. De waarneembare wereld is een wereld 
van gevolgen. 
 
De verschillen in het vinden van effectieve middelen reduceren zichzelf, bij onderzoek, tot onze 
onmogelijkheid om essentiële van niet-essentiële zaken te scheiden. Tot nu toe is er geen 
systeem wat een methode heeft verschaft welke machtige en effectieve oplossingen onderscheid 
van zwakke ineffectieve. Onze middelen om onszelf te evalueren zijn inherent incapabel om 
realistische taxatie / evaluatie uit te voeren. 
 
Maatschappelijke keuzen zijn, vaker dan niet, het resultaat van eigenbelang, statistische 
misvatting, sentiment, politieke of mediadruk, persoonlijke vooroordelen en gevestigde orde. 
Cruciale beslissingen die de levens van iedereen op de planeet beïnvloeden worden genomen 
onder omstandigheden die praktisch falen garanderen. Omdat samenlevingen de noodzakelijke 
realiteitsbasis ontberen om effectieve probleemresoluties te formuleren, vallen ze keer op keer 
terug op een toevlucht tot kracht (in zijn verschillende uitingen – zoals oorlog, wetten, belasting, 
regels en voorschriften), wat extreem kostbaar is, in plaats van het gebruiken van macht, wat erg 
economisch is.   
 

                                                
9 David R. Hawkins “Power vs Force” p26-28 (uit het Engels vertaald naar Nederlands) 
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De twee basistypes van operationele gaven, rede en gevoel, zijn beide inherent onbetrouwbaar, 
als onze geschiedenis van hachelijke individuele en collectieve overlevingsgetuigenis. Hoewel we 
onze daden aan rede toeschrijven, handelt de mens vooral op basis van patroonherkenning; de 
logische rangschikking van gegevens dient vooral om het systeem van patroonherkenning te 
versterken wat dan ‘waarheid’ wordt. Maar niets is ooit ‘waar’, behalve onder bepaalde 
omstandigheden, en dan alleen vanuit een bepaald oogpunt, karakteristiek onbenoemd.  
Als resultaat deduceert de nadenkende mens dat al zijn problemen voortkomen uit de 
moeilijkheid van ‘kennen’. Uiteindelijk komt de denker aan bij epistemologie, de tak van filosofie 
die de vraag onderzoekt hoe – en tot welke graad – de mens werkelijk iets weet. Zulke 
filosofische verhandelingen zullen misschien erudiet (geleerd) of niet relevant lijken, maar de 
vragen die zij stellen staan aan de basis van de menselijke ervaring. Het maakt niet uit waar we 
beginnen met het onderzoeken van menselijke kennis, we zullen altijd uitkomen bij het kijken 
naar het fenomeen van bewustzijn en de natuur van de menselijke bewustheid (verstand). En we 
komen uiteindelijk tot dezelfde bewustwording: Iedere volgende vooruitgang in de conditie van de 
mens vereist een verifieerbare basis voor weten (kennen), waarop we ons vertrouwen mogen 
plaatsen. 
 
Het voornaamste obstakel naar de ontwikkeling van de mens, dan, is zijn gebrek aan kennis over 
de natuur van bewustheid zelf. Als we in onszelf kijken naar de moment op moment processen 
van onze geest, zullen we spoedig waarnemen dat de geest veel sneller handelt dan het zou 
toegeven. Het zal duidelijk worden dat het denkbeeld dat onze handelingen zijn gebaseerd op 
nagedachte besluiten een grote illusie is. Het besluitvormingsproces is een functie van de 
bewustheid (verstand) zelf; de geest neemt besluiten gebaseerd op miljoenen stukken gegevens 
en hun correlatie en projecties, ver voorbij bewust bevattingsvermogen, en met enorme snelheid. 
Dit is een algemene functie die gedomineerd wordt door energiepatronen die de nieuwe 
wetenschap van non-lineaire dynamica attractors noemt.   
 
Het bewustzijn kiest automatisch wat het het beste acht van moment tot moment omdat dat 
uiteindelijk de enige functie is waartoe het in staat is. Het relatieve gewicht en de merite (waarde) 
die wordt gegeven aan bepaalde gegevens worden bepaald door een dominant attractor-patroon 
die opereert in het individu of in een collectieve groep van geesten (denkers). Deze patronen 
kunnen geïdentificeerd, beschreven en gekalibreerd worden; uit deze informatie ontstaat een 
totaal nieuw begrip van menselijk gedrag, geschiedenis en de bestemming van de mensheid.”  
 
Dr. David Hawkins heeft een methode uitgewerkt gebaseerd op kinesiologie om 
gekalibreerde signalen van het onbewuste en de ziel waar te nemen. Uitvoerig onderzoek 
heeft geleid tot een gekalibreerde logaritmische bewustwordingsschaal van 1 tot 1000 
waarin alle mogelijke niveaus van macht van het menselijk bewustzijn zijn verwerkt.   
Logaritmische kaart van bewustzijn van David Hawkins: 
 
God-View Life-View Level Log Emotion Process 
Self Is Enlightenment 700 - 1000 Ineffable Pure Consciousness 
All-being Perfect Peace 600 Bliss Illumination 
One Complete Joy 540 Serenity Transfiguration 
Loving Benign Love 500 Reverence Revelation 
Wise Meaningful Reason 400 Understanding Abstraction 
Merciful Harmonious Acceptance 350 Forgiveness Transcendence 
Inspiring Hopeful Willingness 310 Optimism Intention 
Enabling Satisfactory Neutrality 250 Trust Release 
Permitting Feasible Courage 200 Affirmation Empowerment 
Indifferent Demanding Pride 175 Scorn Inflation 
Vengeful Antagonistic Anger 150 Hate Aggression 
Denying Disappointing Desire 125 Craving Enslavement 
Punitive frightening Fear 100 Anxiety Withdrawal 
Disdainful Tragic Grief 75 Regret Despondency 
Condemning Hopeless Apathy 50 Despair Abdication 
Vindictive Evil Guilt 30 Blame Destruction 
Despising Miserable Shame 20 Humiliation Elimination 
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Logaritmische Kaart van Bewustzijn (vertaling naar Nederlands): 
God-Kijk Levenskijk Niveau Log Emotie Proces 
Zelf Zijn Verlichtheid 700 - 1000 Onbeschrijfelijk Puur Bewustzijn 
Alles zijnd Perfect Vrede 600 Gelukzaligheid Verlichting 
Een Compleet Plezier 540 Sereniteit Herschepping 
Liefdevol Zacht Liefde 500 Bewonderen Openbaring 
Wijs Betekenisvol Rede 400 Begrip Abstractie 
Genadig Harmonieus Acceptatie 350 Vergeving Transcendentaal 
Inspirerend Hoopvol Bereidwilligheid 310 Optimisme Intentie 
Mogelijkmakend Toerijkend Neutraliteit 250 Vertrouwen Loslaten 
Toestaand Uitvoerbaar Moed 200 Affirmatie Empowerment 
Onverschillig Veeleisend Trots 175 Minachten Ontwaarding 
Wraaklustig Vijandig Kwaadheid 150 Haat Agressie 
Ontzeggend Teleurstellend Verlangen 125 Hunkering Verslaving 
Straffend Angstaanjagend Angst 100 Bezorgdheid Ontwenning 
Minachtend Tragisch Verdriet 75 Berouw Moedeloosheid 
Veroordelend Hopeloos Apathie 50 Wanhoop Afstand nemen 
Rancuneus Kwaad Schuldigheid 30 Schuld Vernietiging 
Verachtend Armzalig Schaamte 20 Vernedering Verwijdering 
 
Het ‘hogere’ doel van het leven is groeien naar een hoger bewustzijnsniveau. Gemiddeld 
zou de mensheid nu net boven de 200 zitten. In een heel mensenleven zou men normaal 
gemiddeld slechts 5 punten groeien. Het sneller doen groeien van de macht van 
bewustzijn gaat o.a. door het lezen van geïnspireerde literatuur en het volgen van 
inspirerende voorbeelden die kalibreren op een hoger niveau dan jij.  
 

5.4.1 Kinesiologie 

Kinesiologie maakt gebruik van spiertesten, op het moment dat het lichaam congruent is 
zal een spier sterk zijn, op het moment dat het lichaam incongruent is test een spier 
zwakker. Op deze manier kun je vragen stellen waarop je een congruent (positief) ‘ja’ of 
incongruent (negatief) ‘nee’ antwoord krijgt. De kinesiologie als wetenschap is begin 
jaren ’70 ontwikkeld door Dr. George Goodheart. Dr. John Diamond heeft ontdekt dat 
positieve en negatieve respons zich voordeed zowel voor fysieke als mentale stimuli. 
Diamonds boeken hebben het onderwerp onder het grote publiek gebracht. Dr. David R. 
Hawkins heeft de techniek van Diamond verder uitgewerkt zover dat kinesiologische 
respons niet alleen de capaciteit van de mens om onderscheid te maken in positieve en 
negatieve stimuli, maar ook anabolische (syntheseprocessen) van katabolische 
(afbraakmechanismen) en het meest opzienbarend: waarheid van leugens.  
Het kalibreren van de bewustzijnsniveaus is gebaseerd op de chaos theorie waarbij 
gekalibreerde niveaus sterke (machtige) attractor-velden voorstellen. 
 
Touch for Health en Neuro Emotionele Therapie (NET) maken gebruik van 
kinesiologische testmethoden. In Nederland heeft Roy Martina in 1995 de Neuro 
Emotionele Integratie methode (NEI) geïntroduceerd welke gebruik maakt van de O-ring 
spiertest met vingers. Deze therapieën vallen onder de ‘applied kinesiology’ (toegepaste 
kinesiologie). Wetenschappelijk materiaal is o.a. te vinden bij de ONE Foundation10 en 
voor een kritische blik op kinesiologie en ‘pseudowetenschap’ bij Stichting Skepsis11. 

                                                
10 ONE Foundation; zie: http://www.onefoundation.org/  
11 Stichting Skepsis; zie: http://www.skepsis.nl/martina.html  
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5.5 Resonanties 
Als communicatie tussen mensen goed verloopt wordt wel gezegd dat men ‘op dezelfde 
golflengte zit’; hoewel dit een metafoor is die verwijst naar het frequentiespectrum 
binnen het radiodomein, kan de golflengte-theorie als conceptmodel prima dienst doen 
voor de verklaring van relaties en partnerkeuze. De hypothese (stelling) is dat mensen in 
relaties op zoek gaan naar mensen die een zelfde soort resonantie en uitstraling hebben 
als zij zelf en in tweede instantie naar de resonantie waarmee zij intiem vertrouwd zijn: 
de ouders. Wellicht zou de resonantie-theorie een groot aantal bestaande modellen als 
overkoepelende metastructuur kunnen verklaren. Ik denk o.a. aan het ‘Oedipus-
schuldcomplex’ van Sigmund Freud (1856-1939) en de ‘intuïtieve archetypische 
resonanties van het collectieve onbewuste’ van Carl Gustav Jung (1875-1961) voor relaties, 
en de metafysica van St. Thomas van Aquino (1224/5-1274) en technische beheersing van 
het universum en de inductieve metafysica van Teilhard de Chardin (1881-1955) voor het 
herkennen en kennen van de waarheid. 
 
Vanuit de theoretische natuurkunde worden theorieën en modellen gebruikt die alle 
waarneembare materie beschouwen als een vorm van energetische trilling. Alle atomen 
(het kleinste onderscheidende deel van materie, bestaande uit protonen (+), neutronen en 
elektronen (-)) bestaan zelf weer uit een vorm van energetische resonantie: de quarks. Er 
zijn zes soorten quarks; de up- en down-quarks zijn de bouwstenen van protonen en 
neutronen en daarmee van de ons omringende materie. Verder zijn er nog het strange-, 
charm-, top- en bottom-quark. Binnen materie zijn fotonen de (over)dragers (kracht-
voerende deeltjes) van elektromagnetische straling. De relativiteitstheorie van Einstein 
heeft ons verder geleerd, dat ruimte, tijd en materie in hun oorsprong samenvallen (met 
de materie ontstaat de tijd-ruimte) en dus één zijn, en dat stof en energie (vermogen tot 
interactie en binding) gelijkwaardig zijn. 
 
Vanuit de biologie worden lichaamsresonanties zoals temperatuur, hartslag, bloeddruk en 
hersenactiviteit gemeten. De meting van energetische stromen buiten het lichaam is 
jarenlang beperkt gebleven tot meting van temperatuur / warmte. Door voortschrijdende 
inzichten en verbeteringen in techniek kan steeds meer worden waargenomen. De nieuwe 
generatie technologische apparatuur kan resonanties en elektrisch potentieel niet alleen 
instrumenteel meetbaar, maar ook visueel inzichtelijk maken.  
 
Er bestaan nu bijvoorbeeld camera’s die het Kirlian-effect permanent als proces visueel 
kunnen vastleggen. Jarenlang heeft men in de volksmond gesproken over kirlian-
fotografie als synoniem voor ‘aura-fotografie’ maar dit is volgens skeptici wetenschap-
pelijk gezien niet juist. De methodiek voor waarneming van het fenomeen Kirlian-effect, 
wat een ontlading zou zijn van hoge spanning rondom materie, is dupliceerbaar. De 
reguliere wetenschap heeft nog geen vaste verklaring voor het feit dat verschillende 
mensen verschillende kleurpatronen vertonen en het kleurpatroon na (al dan niet 
energetische) behandelingen vaak veranderd (en volgens beweringen completer en meer 
harmonieus wordt). Doordat verschillen zichtbaar en meetbaar zijn zouden nu ook 
medische toepassing mogelijk worden met behulp van Kirlian-techniek. 
 
Wat met name de Kirlian-fotografie bijzonder maakt en met esoterische mystiek omgeeft 
zijn de claims van energetische fantoompatronen in halfafgeknipte bladeren. Op de 
Kirlian-foto zou het energetisch totaalbeeld van het blad verschijnen, terwijl dit niet meer 
aanwezig is. 
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5.5.1 Hersenen 

In de hersenen, in het in de schedelholte gelegen deel van het centrale zenuwstelsel, ook 
wel de ‘grijze cellen’ genoemd, huist het geheugen en het verstand. De hersenen bestaan 
uit twee helften, die met elkaar verbonden zijn door de hersenbalk.  De hersenbalk zorgt 
voor een voortdurende uitwisseling van informatie tussen beide hersenhelften. Beide 
helften hebben ongeveer hetzelfde uitzicht, maar ze hebben verschillende taken. 
 
a) De linkerhersenhelft zorgt bij de meeste mensen voor alles wat met taal te maken heeft: 
het spreken, het begrijpen, het lezen en het schrijven.  Dit geldt voor bijna alle rechtshandige 
personen (98 %), maar ook voor ongeveer 60 % van de linkshandigen. Ook bij de juiste 
uitvoering van betekenisvolle gebaren speelt de linkerhersenhelft een belangrijke rol. 
 
b) De rechterhersenhelft is bij de meeste mensen niet zeer taalvaardig. Deze is echter ook 
belangrijk voor een goede communicatie.  Ze zorgt voor de emotionele ondersteuning van de 
boodschap (o.a. intonatie, mimiek).  Ze maakt het ook mogelijk het gezegde te begrijpen binnen 
een ruimere context. Haar voornaamste taak bestaat echter in het nauwkeurig waarnemen en 
organiseren van ruimtelijke gegevens.  Zij ‘ziet’ beter hoe de verschillende onderdelen 
samengevoegd kunnen worden tot een betekenisvol geheel.  Haar taak ligt dus meer op het vlak 
van technisch inzicht en vaardigheden.  Ze is zoals een architect die alle uitgetekende 
onderdelen hun juiste plaats moet geven binnen het gebouw, zodat dit één goed ruimtelijk geheel 
wordt. 
 
c)  De motorische en gevoelsbanen verlopen gekruist. De linkerhersenhelft staat in voor de 
rechterlichaamshelft en de rechterhersenhelft voor de linkerkant. Als de rechterkant van het 
lichaam verlamd is betekent dit dat er een letsel is in de linkerhersenhelft en omgekeerd. 
 
Vaak wordt gesproken over een dominantie voor een hersenhelft. Ook wordt gesproken 
over een verstoord evenwicht of disbalans van de hersenen. Behalve door verschillende 
kruislingse bewegingsoefeningen bekend van kinesiologie zou ook door muziek, in het 
bijzonder door harmonische boventonen (harmonics) het evenwicht of de balans tussen 
linker en rechterhersenhelft hersteld kunnen worden, en daarmee genezing tot stand 
worden gebracht.  
 
Volgens Jonathan Goldman12 kan de theorie onder andere vanuit de zeven principes van de 
Kyballion, een studie van de Hermetische filosofie worden verklaard: 

1. Het principe van mentalisme: ‘alles is geest’ 
2. Het principe van overeenkomst: ‘zo boven, zo beneden’ 
3. Het principe van vibratie: ‘alles is in trilling’ 
4. Het principe van polariteit: ‘alles is tweeledig’ 
5. Het principe van ritme: ‘alles stroomt’ 
6. Het principe van oorzaak en gevolg: ‘alles gebeurt volgens de wet’ 
7. Het principe van geslacht: ‘alles bestaat uit een mannelijk en vrouwelijk beginsel’. 

 
Vanuit de resonantietheorie noemen we een orgaan of ander deel van het lichaam dat ontstemd 
is ‘ziek’. Wanneer een orgaan of ander deel van het lichaam in een gezonde toestand verkeert, is 
er sprake van een natuurlijke resonantiefrequentie die in harmonie is met de rest van het lichaam. 
Bij ziekte heeft dat deel van het lichaam een ander geluidspatroon aangenomen dat niet 
harmonieus meetrilt. Het is mogelijk, via geluid dat van buitenaf in het zieke deel geprojecteerd 
wordt, het juiste harmoniepatroon aan te brengen dat een genezende reactie teweegbrengt in het 
verstoorde deel. Door het principe van resonantie kan geluid dus gebruikt worden om de 
disharmonische frequentie van het lichaam tot normale gezonde trillingen terug te brengen.  
 
Ook de verschillende lichaamsritmes kunnen door geluid veranderd worden. Dat staat bekend als 
entrainment (aanpassing van ritme) en heeft betrekking op het vermogen dat sterkere ritmische 

                                                
12 Samengevat uit: Jonathan Goldman ‘Genezende Klanken; de kracht van boventonen’ 



© 2003 MetaMagazine.NL META Methode: Spiritualiteit  
 

13 

trillingen van het ene object minder sterke trillingen van een ander object kunnen veranderen, 
zodat het ritme van beide objecten samenvalt. Door middel van geluid kunnen we niet alleen de 
ritmische trillingen van onze hersengolven veranderen, maar ook die van onze hartslag en 
ademhaling.     
 
Verschillende hersengolven komen overeen met de verschillende bewustzijnsstadia. Er zijn vier 
basiscategorieën hersengolven waarneembaar met een EEG13, gebaseerd op het aantal trillingen 
per seconde (Herz of Hz), de manier waarop o.a. geluidseenheden gemeten worden. Dat zijn: 
 
Bètagolven (14-20 Hz) Het bewustzijn in gewone waaktoestand 
Alfagolven (8-13 Hz) Tijdens dagdromen of meditatie 
Thètagolven (4-7 Hz) Gedurende diepe meditatie en tijdens de slaap, maar ook tijdens 

sjamanistische activiteiten 
Deltagolven (0,5-3 Hz) Gedurende de diepe slaap en tijdens diepe meditatie en healing 

 

5.5.2 Muziek en genezing 
De principes van resonantie en entrainment zijn de basisconcepten voor het toepassen van 
geluid voor genezing en transformatie. We vinden ze overal waar klank of geluid gebruikt wordt, 
ongeacht traditie, geloofssysteem of cultuur. Vaak zijn mensen, die voor spirituele of magische 
doeleinden geluid gebruiken, zich daar niet eens van bewust. Nader onderzoek van die 
praktijken, hetzij het gebruik van mantra's door o.a. hindoes of chanting en trommelen door 
sjamanen, onthult dat ze allemaal het principe van resonantie en entrainment gemeen hebben als 
basis voor sonische transformatie en genezing. 
 
Soms gebruiken verschillende mensen verschillende frequenties of verschillende geluiden voor 
het genezen van dezelfde aandoening. Er moet dus nog iets anders bij komen kijken dan alleen 
frequenties wat net zo belangrijk is. Steven Halpern zei: “Geluid is een draaggolf van bewustzijn”. 
Dat betekent dat het bewustzijnsniveau van degene die het geluid maakt bepalend is voor het 
niveau waarop de ander het geluid ontvangt. Het geluid draagt informatie op hetzelfde niveau 
naar de ontvangende persoon. Als jij bijvoorbeeld boos bent en dan een geluid produceert, ook al 
is het een plezierig geluid, dan stuur je boosheid als belichaamd geluid naar de ontvangende 
persoon. Het wordt op een of ander subtiel niveau waargenomen door diegenen die het geluid of 
de klank ontvangen.  
 
Ik beschouw dat als de intentie of het doel achter het geluid. Met dit woord ‘intentie’ hebben we 
het echt over het bewustzijn van het geluid dat we produceren. Dit heeft te maken met de 
bewustzijnstoestand van de persoon die het geluid maakt – alle fysieke, mentale, emotionele en 
spirituele aspecten van die bepaalde persoon. De eerste keer dat het woord intentie tot je 
doordringt, heeft het te maken met je bewuste denken. Is de bewuste intentie van het geluid 
genezing of pijn of is er helemaal geen intentie of doel?    
 
Meer inzicht in intentie heeft te maken met afstemming op ons hogere zelf of de ‘goddelijke wil’. 
Het is dat aspect van bewustzijn dat in staat is af te stemmen op de heilige energie van geluid. 
Het gaat dan om ‘Uw wil’, niet om ‘mijn wil’. Wanneer dit niveau bereikt is, hebben we de intentie 
een voertuig te worden voor de heilige klank en zijn we in staat de lagere aspecten van het zelf, 
die wellicht uit balans zijn, te overstijgen. Voor veel mensen is het eerste inzicht in intentie al een 
enorme stap naar het gebruik van geluid als transformerend en therapeutisch instrument, want de 
meesten hebben nog nooit bewust en doelgericht een geluid of klank gemaakt.  
 
FREQUENTIE + INTENTIE = GENEZING  
VISUALISATIE + VOCALISATIE = MANIFESTATIE  
 
Muziek in haar algemeenheid omvat een veelheid van aspecten welke in therapie 
uitgewerkt kunnen worden. Muziektherapie maakt ondermeer gebruik van de resonanties. 
Het actief luisteren, en bespelen van een muziekinstrument of zingen (met stem als 

                                                
13 EEG: Electro-Encefalo-Grafie, meting van de hersenactiviteit middels meetelektroden op het hoofd. 
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instrument) is vaak een onderdeel van muziektherapie. Muziek zet een sterk auditief 
anker bij de beoefenaar en luisteraar. In onze maatschappij is muziek in meerdere 
stromingen (genres) gecultiveerd en wordt het om een bepaalde sfeer te creëren ook als 
ruimtelijke opvulling gebruikt. Dit laatste veelal door elektronische en/of mechanische 
weg voortgebrachte achtergrondgeluid wordt ook wel muzikaal behang of muzak 
genoemd. Dit zou o.a. positieve invloed hebben op koopgedrag. 
 
Doordat muziek met haar ritme, klank, harmonie, melodie, en tekst resoneert met bewuste 
en onbewuste ervaringen kunnen diepe gevoelens en emoties opgeroepen, versterkt en 
ervaren worden. De versterkende, creatieve en helende werking van muziek, en met name 
de muziek van Mozart, wordt door Don Campbell besproken in zijn boek ‘The Mozart 
Effect’. Met name bij jonge kinderen zou deze muziek aantoonbaar positief effect hebben 
op de ontwikkeling. Dit sluit goed aan bij de meervoudige intelligentietheorie van Howard 
Gardner. Barokmuziek heeft de claim als achtergrondmuziek bij studie een stimulerende 
invloed op de hersenen en het geheugen te hebben. Er zijn ook verschillende wetenschap-
pelijke onderzoeken gedaan naar de invloed van muziek op de groei van planten. 
Klassieke muziek (o.a. Mozart) zou een positieve invloed hebben op plantengroei.  
 
Je persoonlijke smaak in muziek zegt iets over je persoonlijkheid. Door zonder externe 
invloed en groepsdruk een lijst te maken van je ‘all-time favorites’, zeg top 20 muziek-
nummers en per nummer aan te geven waarom (welk aspect) jou zo aanspreekt en wat dit 
voor jou betekent, kun je snel en relatief eenvoudig inzicht geven in jouw identiteits-
resonanties. Deze identiteitsclassificatie met behulp van muziek zou nog nader 
onderzocht moeten worden vanuit muziekpsychologie en muzieksociologie.  
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5.6 Engelen en Entiteiten 
Geloof in God(en), engelen, natuurwezens, en andere entiteiten (al dan niet 
waarneembare, zichtbare of verschenen wezens) heeft in de geschiedenis van de 
mensheid altijd een belangrijke rol gespeeld. In religieuze teksten van verschillende 
origine hebben engelen (boodschappers van God) een rol gespeeld. In mythologische 
(helden)verhalen spelen ook allerlei natuurwezens zoals kabouters, elfen, feeën, 
eenhoorns, draken en centaurs (half mens half paard) een rol.  
 

5.6.1 Spirituele oorsprong / afstamming 

Op zoek naar een overkoepelende oorsprongtheorie trof ik op www.spiritweb.org een 
recente channeling aan van Aartsengel Michael door Ronna Herman14 waarin een deel 
van het scheppingsplan wordt uitgelegd. Er wordt onder andere opnieuw aangegeven dat 
de aarde resoneert met harmonieën van het getal 7 en ons universum (niet het 
omniversum) met het getal 12.  
 
Het nummer 12 draagt de trillingsfrequentie van heelheid en balans, en je draagt deze 
trillingsfrequentie in je in de vorm van chakra’s (draaiende vortexen van licht) welke zullen 
neuriën en oplichten als je ze volledig hebt geactiveerd. De Vader/Moeder God heeft van 
godbewuste zielen uit het omniversum de volgende universele ‘krachten’ gecreëerd: 
 

• The Cocreator Council Of Twelve, (De medeschepper raad van twaalf) 
• The Elohim Council/Cocreator Gods, (De Elohim raad / medeschepper goden) 
• The Lords Of Light, (De heren van het licht)  
• The Archangelic/Angelic Realm. (Het aartsengelen / engelenrijk) 

 
Van elk van deze schepperskrachten zijn weer vele onderverdelingen. 
Er waren twaalf grote stralen van kwaliteiten, eigenschappen en deugden voortgebracht uit het 
hart van onze vader/moeder God. Twaalf magnifieke universele wezens zijn gecreëerd welke zijn 
benoemd als kosmische Monadische / Goddelijke Ik Ben Alomtegenwoordig groepen (I Am 
Presence Groups) en deze zijn elk later verdeeld in twaalf meer galactische Monadische 
groepen. Iedereen van jullie is een facet van een van deze Grote Wezens. Je bent verdeeld 
geworden in een veelvoud van fragmenten door je reizen door multi-dimensies, maar je bent nog 
steeds een integraal deel van dit Grote Wezen, net zoals je een facet bent van de Opperste 
Schepper. Een vonk van de EEN of ALLES DAT IS. (12 x 12: 144) 
 
De zeven stammen van galactische expressie kunnen benoemd worden als vallend in deze 
algemene categorieën:  

1. LEIDERS/PIONIERS/KRIJGERS * De wil om te creëren *  
2. GELEERDEN * Wijsheid / abstracte kennis *  
3. WIJZEN/MEESTERS * Actieve intelligentie *  
4. AMBACHTSLIEDEN/VAKLIEDEN * Artistieke Creatie / Bouwers van vorm *  
5. WETENSCHAPPERS * Concrete kennis *  
6. STRIJDERS * Toewijding / idealisme *  
7. DIENERS/ZOEKERS * Vrijheid / aflossing / zuivering * 

 
Zoals eerder is aangegeven is je goddelijke Ik Ben Alomtegenwoordig of Monadische zelf de 
eerste, de tweede of de derde straal. De stralen vier tot zeven zijn substralen van de derde straal. 
Je Monade veranderd nooit, maar je zielestraal, fysieke lichaamsstraal, emotionele 
lichaamsstraal, mentale lichaamsstraal en persoonlijkheidsstraal veranderen in verschillende 
levens zodat je de ervaring kan opdoen van alle facetten, kenmerken en kwaliteiten van Creatie. 
Je doel is om in balans en harmonie te blijven in alle straalenergieën, en zo kun je zeggen dat je 
ervoor kiest om de energieën van de verschillende stammen in verschillende levens te ervaren 
                                                
14 Zie specifiek: http://www.spiritweb.org/Spirit/twelve-tribes-herman.html; hier samengevat en vertaald. 
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zodat je je zielservaring kunt verrijken. Je Monadestraal is een overtrek en beïnvloed hoe je de 
wereld gewaarwordt en handelt en reageert op je verscheidene levenslessen. Onthoudt dat er 
zowel positieve als negatieve manieren zijn om de energieën van elke straal te gebruiken. We 
zullen op dit moment alleen de positieve kenmerken bespreken: 
  
LEIDERS/PIONIERS/KRIJGERS dragen de energieën van de EERSTE STRAAL VAN 
GODDELIJKE WIL om te creëren, geloven, moed te tonen en beschermen. Dit zijn dynamische 
individuen die vervuld zijn met vastberadenheid, het verlangen om elke situatie die voor hen 
wordt geplaatst te overwinnen en beheersen. Zij zullen gewoonlijk in het oog lopen en op een 
bepaalde manier op de voorgrond treden. Zij houden van leiden en zijn geen volgers. Deze Straal 
representeert op dominante wijze de mannelijke energieën van Creatie: naar buiten gekeerde 
focus, dynamisch, actiegeoriënteerd en machtig.   
 
GELEERDEN dragen de energieën van de TWEEDE STRAAL VAN LIEFDE/WIJSHEID. Deze 
zielen zijn zoekers naar waarheid en kennis en uiteindelijk verlichting. De voornaamste focus van 
deze groep is het veranderen van kennis in wijsheid, en wijsheid matigen met liefde en 
compassie. Deze Straal draagt een gelijkwaardige balans tussen mannelijke en vrouwelijke 
energieën.  
 
WIJZEN/MEESTERS dragen de energieën van de DERDE STRAAL VAN ACTIEVE 
INTELLIGENTIE. Het vlak van de Geest (Spirit) en hoger mentaal/causaal verstand. Deze zielen 
zijn de abstracte denkers, filosofen en zoekers naar metafysische kennis. Deze straal 
representeert op dominante wijze de vrouwelijke of Goddelijke Moeder energieën van Creatie: 
zelfbeschouwend, intuïtief, (op)voeden en geduld.   
 
AMBACHTSLIEDEN/VAKLIEDEN dragen de energieën van de VIERDE STRAAL VAN 
SCHOONHEID, HARMONIE EN ARTISTIEKE INSPANNING. Deze Straal is sterk verbonden met 
het Emotionele Vlak / lichaam en de intuïtie van de Hogere Zelf. Het wordt vaak de Straal van 
harmonie door conflict en strijd genoemd. Om gebruik te kunnen maken van de hogere creatieve 
vaardigheden moet je eerst het ego temmen en het emotionele lichaam in harmonie brengen.  
 
WETENSCHAPPERS/INTELLECTUELEN dragen de energieën van de VIJFDE STRAAL VAN 
CONCRETE KENNIS. Deze Straal is verbonden met het Mentale Vlak / lichaam.  Deze zielen zijn 
de meer lineair, analytisch denkende types en worden vaak wetenschappers, onderzoekers, 
elektriciens, ingenieurs, computerexperts, dokters en verpleegkundigen.  
 
STRIJDERS dragen de energieën van de ZESDE STRAAL VAN TOEWIJDING EN IDEALISME. 
Deze straal is ook emotioneel gebaseerd en de energieën zijn gefocust binnen de onbewuste 
geest en het Astrale Vlak. Dit is een zachtaardige Straal die een verlangen bijbrengt voor 
tederheid, vrede, en sereniteit. Hier zul je volgers vinden die zoeken naar iemand die hen de 
waarheid en de “Weg” toont. Zij die diep betrokken zijn in kerken en religieuze organisaties 
komen vaak onder deze Straal van invloed.  
 
DIENERS/ZOEKERS dragen de energieën van de ZEVENDE STRAAL VAN VRIJHEID, 
AFLOSSING EN ZUIVERING. Dit is de Straal van de Violette Transformerende Vlam, en de 
meest dominante Straal op Aarde op dit moment. Dit is de Straal van invocatie, openbaring in de 
hoogste vorm en van dienstverlening. Het grootste aantal mensen op aarde op dit moment zijn 
Dieners/Zoekers. 
 
De vijf hogere galactische / universele Stralen zijn een combinatie van de eerste zeven Stralen 
bezield met het gouden/witte lichtend Licht van de Schepper. Het schijnsel van deze grote 
Stralen zijn nu beschikbaar voor de gehele mensheid, en zijn instrumenteel in het faciliteren van 
de enorme veranderingen die nu op Aarde plaatsvinden.  
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5.6.2 De Spirituele Hiërarchie 
De 9 ordes of koren van engelenwezens staan in drie triaden of sferen15  
 

De eerste sfeer – engelen die dienen als hemelse raadgevers  
1 - SERAPHIM (Serafijnen) 
2 - CHERUBIM (Cherubijnen) 
3 - THRONES (Tronen) 

De tweede sfeer – engelen die werken als hemelse bestuurders  
4 - DOMINIONS (Overheden) 
5 - VIRTUES (Krachten) 
6 - POWERS (Machten) 

De derde sfeer – engelen die fungeren als hemelse boodschappers  

7 - PRINCIPALITIES (Vorsten) 
8 - ARCHANGELS (Aartsengelen) 
9 - ANGELS (Engelen) 

 
Serafijnen 
“De hoogste orde van de hoogste hiërarchie zijn de serafijnen, de hemelse wezens waarvan 
gezegd wordt dat ze de troon van God omcirkelen, de muziek van de sferen zingend, en de 
beweging van de hemelen regulerend als het voortkomt van God.”  
 
Cherubijnen 
“Voorbij de tronen zijn de cherubijnen. Zij zijn de bewakers van licht en van de sterren. Ver van je 
vlak van realiteit raakt hun licht je leven nog steeds, het goddelijke licht wat ze naar beneden 
filteren vanuit de hemel.” -- Lucifer (Satan/Duivel) is bekend als de 'engel van licht, waar Gods 
licht doorheen scheen' – voor zijn 'zonde tegen God'. 
  
Tronen 
“De eerste orde van de derde sfeer zijn de Tronen. Zij zijn de begeleiderengelen van de planeten. 
Op dit moment in jullie (menselijke) geschiedenis is het belangrijk in het bijzonder bewust te zijn 
van de Troon: de engel van de Aarde, die de bewaker is van jullie wereld." -- [Vrouwe Gaia / 
Moeder Aarde]  
 
Overheden 
“De overheden zijn de hemelse wezens die de activiteiten van alle engelengroepen besturen die 
lager staan dan zijzelf. Goddelijke bureaucraten, zij dienen ook de integratie van de spirituele en 
materiële werelden. Hoewel zij hun orders van God krijgen, en zelden in contact treden met 
individuen, is hun werk verbonden met de (menselijke) realiteit.” 
 
Krachten 
“Voorbij de machten staan een andere groep wezens, de krachten. Zij zijn nu van bijzonder 
belang voor de mensheid omdat ze in staat zijn om massale hoeveelheden goddelijke energie uit 
te stralen. Als meer groepen van jullie (mensen) leren te werken met de krachten, zal er een 
grotere infusie van spirituele energie op jullie planeet beschikbaar zijn.”  
 
Machten 
“De eerste orde van de tweede sfeer zijn die wezens die bekend hebben gestaan als machten. Zij 
zijn de dragers van bewustzijn van de gehele mensheid, de bewaarders van jullie collectieve 
geschiedenis. De engelen van geboorte en dood zijn in deze categorie. Zij zijn in staat om de 
energie van het goddelijke plan te betrekken en te houden op dezelfde manier als bomen de 
energie betrekken van de Zon. Op deze manier kunnen de machten ieder van jullie een visie 
sturen van een wereldwijd spiritueel netwerk. Net zoals jullie een hart, lever, nieren en andere 
organen in je lichaam hebben, zijn alle wereldreligies verschillende organen in het verschijnende 
spirituele lichaam van deze planeet.”  
 
                                                
15 Zie: http://www.spiritweb.org/Spirit/angelic-realms.html selectie samengevat en vertaald. 
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Vorsten 
"Voorbij de groep van aartsengelen zijn de vorsten. Zij zijn de beschermengelen van alle grote 
groepen, van steden en naties tot recent gecreëerde multinational corporaties. Deze zouden nu 
meer accuraat integratie engelen genoemd moeten worden. Er zijn veel van deze wezens 
betrokken met jullie planeet ...een bijzondere integratie engel die draagt het patroon van een 
globale eengeworden orde in het hart.”  
 
Aartsengelen 
“Voorbij de engelen zijn de wezens die je gewend bent aartsengelen te noemen. Maar we 
suggereren dat je ze overlichtende engelen noemt omdat ze de grotere gebieden van menselijke 
inspanning behoeden. Deze wezens zijn van een andere familie van de engelen. Er zijn veel 
verschillende overlichtende engelen in deze grotere familie. De vier waar je het meest vertrouwd 
mee bent zijn Gabriel, Michael, Rafael en Uriel.” 
 
Engelen 
De engelen waar je het meest vertrouwd mee bent zijn die in de laatste orde. Zij zijn degenen die 
het dichtst bij mensdom staan, degenen die het meest gaan over menselijke zaken. Binnen de 
categorie van engelen zijn er veel verschillende soorten, met verschillende functies… Degenen 
die je het beste kent … zijn de beschermengelen. Door verschuivingen in hun functies en je 
bewustzijn, is het bruikbaar te denken om over deze hemelse wezens te denken als begeleider 
engelen. Als je (nu) een tijd binnengaat van toegenomen licht en liefde op de planeet, zullen zij je 
niet meer hoeven te beschermen, maar zullen zij echter je gidsen zijn naar groter en groter 
bewustzijn.” – Dit kan direct gerelateerd worden naar de transformatie van de Aarde in de 
Galactische Federatie, met de aarde die de fotongordel binnengaat en ons transmuteerd naar de 
Vierde Dimensie. Volgens de Galactische Federatie zullen we gedurende deze tijd zowel door 
onze engelenhiërarchie (boven) en door massale landingen van mensen van het Sirius-ster 
cluster.   
 
Er bestaan diverse soorten entiteiten (zielen zonder fysiek lichaam) die als engelen 
benoemd worden. In diverse religies wordt melding gemaakt van visioenen en bezoek 
van engelen als boodschappers van God. Het beeld van engelen als wezens met vleugels 
is door mensen zelf gecreëerd. Omdat niet alle entiteiten engelen zijn is het wenselijk 
onderscheid te maken in de verschillende entiteiten. De helderziende Amerikaanse 
psycholoog Doreen Virtue werkt met het engelenrijk en maakt de volgende 
onderscheidingen16:   

• Aartsengelen [clusters van meervoudig aanwezige bewuste liefdevolle energieën] 
• Engelen [enkelvoudige kosmische energieën van liefde] 
• Beschermengelen [Engelen die dienen als persoonlijke begeleiders van geboorte 

tot dood]  
• Oude Meesters [zielen van overleden verlichte meesters zoals Buddha en Jezus] 
• Spirituele begeleiders [dienstbare overledenen / vaak ook overleden familieleden] 
• Natuurengelen [natuurbeschermende wezens zoals elfen, kabouters, etc.] 
• Dolende zielen [dwalende aardegebonden zielen op zoek naar het transformerend 

licht, soms ook wel spoken of geesten genoemd] 
 

5.6.3 Helpende engelen 

Door het principe van vrije wil dien je om hulp te krijgen van entiteiten (engelen of 
begeleiders) hierom zelf te vragen. Een functionele indeling van engelen die je kunnen 
helpen17: 
 
                                                
16 overzicht ontleent aan boek van Doreen Virtue ‘Messages from your Angels’ [Meer info over haar werk: 
www.AngelTherapy.com] 
17 Overzicht afkomstig van de website: De weg naar het licht – Spiritualiteit in het dagelijks leven 
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Engelen van vreugde  
Negatieve herinneringen kunnen je beïnvloeden in je dagelijks leven op manieren waar je je niet 
eens van bewust bent. Ze kunnen de manier waarop je problemen en vriendschappen hanteert 
op een onbewust niveau beïnvloeden. Zadkiël en de engelen van vreugde kunnen je helpen 
hierbij. De kleur die bij hen hoort is violet. Deze vlam bevrijd je van beperkingen en brengt je 
vreugde en vervulling. Zij kan je helpen je karma in te lossen en het gedragspatroon te 
veranderen dat je zo overgevoelig maakt voor pijn, lijden etc. Je mag hen vragen om: spirituele 
gaven, zielsvrijheid, geluk, genade, vergeving, rechtvaardigheid etc. 
De praktische bijstand die zij geven: tolerantie, diplomatie, inspiratie, ontwikkelen van creativiteit 
op alle gebieden. Op wereldniveau houden zij zich bezig met het oplossen van herinneringen aan 
strijd tussen landen en groepen mensen. 
 
Engelen van verlichting 
Engelen van verlichting brengen je in aanraking met het denkvermogen van God, de bron van 
alle creativiteit. Deze engelen geven je inspiratie en openbaringen die je leven kunnen 
veranderen. Zij helpen ons contact te maken met het hoger zelf, informatie tot ons te nemen en 
nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Zij kunnen je bevrijden van alles wat je in de weg staat om 
een te worden met je hoger zelf inclusief gebrek aan zelfkennis en verschillende soorten van 
verslavingen. De aartsengel die op hen toezicht houdt is de engel Jofiël. 
Roep de vlam van verlichting aan als je hem nodig hebt. Vraag hem om; spirituele gaven, begrip, 
inspiratie, kennis, helder inzicht en verbinding met je hoger zelf. 
De praktische bijstand: hulp om informatie op te nemen, hulp bij studeren,vrij zijn van 
verslavingen etc. Op wereldniveau houden zij zich bezig met; aantonen wat goed en fout is bij 
regeringen en rechtspersonen, hulp bij het zuiveren van de planeet. 
 
Genezende engelen 
Genezende engelen houden zich bezig met lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen. 
Je mag hen vragen de negatieve energie die hier de oorzaak van is te verwijderen. Vraag hen 
samen te werken met de deskundigen die je evt. hierbij ingeschakeld hebt. Visualiseer hierbij de 
smaragd-groene kleur die je het beschadigde of getroffen gebied kan laten doordringen. Geef 
niet te snel op als je geen direct resultaat merkt. Vanwege karma kan het zijn dat je bepaalde 
dingen mee moet maken, maar zij kunnen je wel helpen met herstel en verlichting. Wees altijd 
voorbereid op wonderbaarlijke resultaten. Vraag hen om; heelheid, inzicht door waarheid. 
Praktisch mag je hen vragen te helpen op het gebied van fysieke genezing, mentale genezing. 
Op wereldniveau houden zij zich bezig met; herstel van onenigheid tussen landen, herstel van 
slachtoffers op het slagveld, inspiratie voor nieuwe geneesmiddelen. De aartsengel die zich met 
hen bezighoudt is de engel Rafaël 
 
Engelen die begeleiden 
De aartsengel die bij hen hoort is de engel Gabriël. Hij en zijn engelen willen je helpen om je 
levensplan ten uitvoer te brengen. Zij helpen je te herinneren wat je nodig hebt om dit plan ten 
uitvoer te brengen, zodat je het uit kunt werken. Zij helpen je ook bij tegenwerking bij je 
levensplan factoren zoals ontmoediging, belachelijk maken, gebrek aan geld- en hulpbronnen. 
Zij zullen je helpen je dagelijks leven te reorganiseren zodat je beter functioneert. Vraag hen om: 
begeleiding op het geestelijk pad, het bekend maken van je levenspad en je doel, het oplossen 
van ontmoedigingen.  
De praktische bijstand: hulp bij het verkrijgen van structuur in je leven, het organiseren van je 
omgeving op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Op wereldniveau houden zij zich bezig met 
het helpen van vredestichtende ondernemingen, distributie van voedsel en helpen bij verpleging 
en ondersteuning bij natuurrampen. 
 
Engelen van vrede 
De aartsengel die hierbij de leiding heeft is de engel Uriël. Zij kunnen vrede brengen op ieder 
niveau, vrede in je huis tot vrede op wereldniveau. Vrede op geestelijk niveau bij een verwarde 
geest. Als je hen vraagt om een probleem aan te pakken op wereldniveau gaan er miljoenen 
engelen aan het werk. Zij zullen je helpen om gevoelens als irritatie, zelfveroordeling, 
hulpeloosheid en angst te overwinnen. Je kan hen vragen om ; innerlijke vrede, een kalme geest, 
ontwarring van boosheid, hoop. Praktische bijstand: vredig oplossen van problemen op alle 
niveaus. Op wereldniveau houden zij zich bezig met het beëindigen van oorlogen, het brengen 
van vrede, het bevorderen van broederschap etc. 
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Engelen van liefde 
De aartsengel Chamuel, de engel die "God ziet" Deze engelen bewapenen zich om haat en 
wreedheid te bestrijden, een kind te troosten en te vechten tegen alles wat haaks staat op liefde. 
Ook bij gebrek aan liefde voor jezelf, dat zich kan uiten op vele manieren helpen zij je. 
Ze zijn experts in het bevorderen van communicatie tussen mensen. Je mag hen vragen om; 
liefde mededogen, creativiteit,hulp om van jezelf te houden, hulp bij gebrek aan zelfrespect. 
Praktische bijstand: bij bescherming tegen alle vormen van kwaad, hulp bij het verkrijgen en 
onderhouden van vriendschappen en relaties. Op wereldniveau; oplossen van geloofs en 
rassenconflicten. 
 
Beschermengelen 
De aartsengel Michaël, de aanvoerder van de legers van engelen. Hij draagt het blauwe vuur dat 
wonderen mogelijk maakt. Je mag hen vragen om vrijheid van angst en twijfel, versterking van je 
geloof, vervolmaking van je ziel. 
Praktische bijstand bescherming op lichamelijk en geestelijk gebied, van verkeersongevallen tot 
bescherming tegen demonen of verkeerde entiteiten. 
 

5.6.4 Engelen en resonantie 

Rupert Sheldrake en Matthew Fox leggen o.a. met behulp van bijbelteksten, teksten van 
Thomas van Aquino en Hildegard van Bingen parallellen tussen engelen als lichtwezens 
en het elektromagnetisch spectrum (o.a. fotonen) en resonantie18.  
 
“Het grootste deel van het elektromagnetisch spectrum is voor ons onzichtbaar, vanwege de 
beperkingen van ogen. Wat zichtbaar is heeft meer te maken met de aard van de ogen dan met 
de aard van de straling zelf. Bij alle vormen van elektromagnetische straling zijn fotonen 
betrokken. Als engelen overbrengers van het licht zijn, zowel het zichtbare als het onzichtbare, 
dan omvat wat van hen uitstroomt ultraviolet en infrarood licht, kosmische stralen, radiogolven 
microgolven en röntgenstralen. Ze zijn betrokken bij het enorme complex van straling dat zorgt 
voor de onderlinge verbinding tussen de hele creatieve kosmos, en dat ook de mensheid op 
aarde met elkaar verbindt door middel van elektromagnetische technologieën als radio en 
televisie.” {…} 
“Energie gaat van God uit via de engelen, en deze beweging terug naar God in de vorm van lof is 
vibrerend, dynamisch en zinvol. 
MATTHEW: Deze teksten laten ook de kosmologische context zien waarin Hildegard werkt en 
waarin de engelen werken. Zij zegt: ‘De hele wereld is een lofzang voor God.’ En ze zegt ook dat 
‘de hele kosmos het gezang van de engelen zong’. Gezang en lof komen uit het hele universum.  
Het gaat hier niet om individuele stemmen; het gaat om een kosmische trilling, een kosmisch 
gezang, kosmische golven, lof. Als onze ogen slechts beperkte hoeveelheden licht kunnen 
opnemen, is de implicatie daarvan dat onze oren slechts een beperkte hoeveelheid gezang 
kunnen opvangen. En vuur, en wind. De geheime wereld die in de dingen verborgen is, brengt 
universele en voortdurende lof aan God.   
RUPERT: Al die lof wordt gezien in de zin van vibratie. Geluid vibreert, flakkerende vlammen 
vibreren. In de wetenschap zien we nu de hele natuur als vibratie. Alles is ritmisch, oscillerend, 
zelfs tot in de kern van het atoom.  
Maar hoe kan vibrerende activiteit in het universum God loven? En als God de lof van een 
vibrerende of sonore natuur hoort, hóe hoort hij die dan? Hij hoort niet met oren, maar misschien 
kunnen onze oren een analogie verschaffen. Hoe gaat horen in zijn werk? Door resonantie. Het 
trommelvlies vibreert. Het resoneert met alle geluiden die je hoort. Om geluid te horen, moet je 
het met iets wat resoneert kunnen opvangen. {…} 
MATTHEW: En wat bedoelen we precies met resonantie? Een  kanaal om vibratie te ontvangen?  
RUPERT: Het is niet alleen maar een kwestie van vibratie ontvangen, maar ook van erop 
reageren. Het klassieke beeld is de sympathische resonantie van strakke snaren. Ik hoor graag 
de sympathische resonantie van piano’s. Als je de klep opendoet, het steunpedaal indrukt en 
OOO in de piano zingt, dan zingt die OOO naar je terug. Als je AAA in een piano zingt, op 
dezelfde toonhoogte als daarvoor, dan antwoordt de piano met AAA. De klanken van deze 

                                                
18 Rupert Sheldrake en Matthew Fox ‘Engelen; Energieën in de kosmos’ p164-169 samengevat 
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klinkers verschillen in hun boventonen van patroon, en de verschillende snaren die met deze 
boven – tonen overeenkomen, resoneren om de klank van de klinker weer te geven. Dat is het 
beeld van de spiegel overgebracht  op het gebied van klank.  
Zoals onze ogen slechts op een beperkt spectrum van het licht reageren, reageren onze oren op 
een beperkte reeks frequenties. Maar als het hele universum God looft, en als God die lof kan 
horen, dan moet hij erop reageren, hetgeen duidt op een vermogen om op alle frequenties en op 
alle plaatsen te resoneren.  
MATTHEW: Een woord is dat wat vibreert, en het openbaart ook Ieder schepsel wordt gehoord 
door God en, zoals jij zegt, God vibreert met ieder schepsel. Er is een soort gemeenschap-
pelijkheid en gelijkheid tussen goddelijk horen en loven. Dat bevestigt wat Hildegard zegt: ‘In de 
stem leeft het woord.’ Het woord zal gehoord worden. In het moderne tijdperk zijn we erin 
geslaagd het woord woord antropocentrisch te maken. Maar in wezen is ‘woord’ veel 
oorspronkelijker, en als we het opnieuw begrijpen als vibratie, helpt dat ons de goddelijkheid en 
niet de mens centraal te stellen. {…} 
RUPERT: Maar het is mij niet duidelijk wat het onderscheid is tussen lof en werk. Engelen loven 
niet alleen, ze hebben ook werk te doen: ze zijn bijvoorbeeld boodschappers. Als Hildegard zegt 
dat het kenmerk van de mensheid een vermogen tot heilige daden (opus) is, betekent dat dan dat 
de keus tussen goed en slecht voor mensen altijd geldt? Voor de engelen bestond deze keus 
alleen in het begin volgens de traditionele opvatting. Sommige engelen vielen, maar zij die niet 
vielen, verliezen nooit hun verbinding met God. Alles wat zij doen is ten dienste van God, niet 
alleen het loven van God, maar ook in harmonie met elkaar. De muzikale metafoor, en in het 
bijzonder het gebruik van het woord harmonie, houdt in dat ze niet alleen verbonden zijn met 
God, maar dat ze ook met elkaar verbonden zijn. Harmonie is afhankelijk van onderlinge 
verbondenheid.  
MATTHEW: Precies. Dit is het verschil dat ze ziet tussen de engelen en de mensen. De engelen 
maken één eeuwige keus voor lof, maar mensen moeten dat op een dagelijkse basis doen. En lof 
is groter dan werk, omdat de engel binnen de lof werkt. Maar de mens moet kiezen om te 
werken. Dat heeft implicaties voor de aard van creativiteit. Mensen zijn creatief, en engelen niet. 
Ze hebben alleen maar één keus gemaakt, en dat was het dan. Onze creativiteit is een keus die 
we dagelijks moeten maken. Wij moeten worstelen om ons werk en onze keuzen samen te 
brengen met een bewustzijn van lof.”  
 
Hoewel de inhoud van de teksten over resonantie vooral van spirituele en filosofische aard 
zijn zou een wetenschappelijk onderzoek naar de fundamentele vooronderstellingen op 
basis van waarneming van elektromagnetische fotonvelden (bijv. d.m.v. kirlian-video) en 
hersenactiviteit (EEG) wellicht meer inzicht en duidelijkheid kunnen verschaffen over de 
energetische beïnvloeding en interactie tussen mensen. Ik denk persoonlijk aan een 
onderzoek tijdens een energetische (healing) behandeling zoals Reiki. Zowel de 
behandelaar als de cliënt zouden dan een EEG-elektrodenmuts moeten dragen. Ook de 
invloed van boventonen (harmonics) en muziek zou ik graag zo willen onderzoeken.   

5.7 Spirituele zoektocht 
Veel mensen maken bewust of onbewust een spirituele zoektocht. Kennis nemen van 
spirituele stromingen en religie kan door het lezen van (geïnspireerde) boeken en teksten 
of door ervaring van ‘vergaderingen’ of bijeenkomsten van actieve stromingen worden 
bewerkstelligd. Vanuit de NLP-optiek mag je ervan uitgaan dat er vanuit een spirituele 
oriëntatie meerdere wegen naar zelfverwerkelijking, verlichting, God of het Goddelijke 
leiden. Dit kan dus een persoonlijke of een collectieve weg zijn. Laat je vooral leiden 
door je innerlijke weten en ‘kompasgevoel’ en niet door ego en angst. Bewust gebed of 
meditatie kan hierbij behulpzaam zijn. Wat nodig is, is een oprechte liefde voor en 
hunkering naar de Waarheid. Zo’n serieuze oriëntering maakt iemand tot een Zoeker. En 
uit zo’n juiste spirituele oriëntering zal een waarachtig begrip, inzicht en uiteindelijk ook 
Wijsheid ontstaan, want volgens de spirituele wet zal de levende Waarheid altijd een 
oprechte en onzelfzuchtige uitnodiging beantwoorden. 


