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1 Dankwoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank aan de Creator, dank aan de spirits die mij en de intelligen-

tie rond dit gedachtengoed begeleiden.  Dank aan Joeri Gantois 

voor zijn grote bijdrage om dit boekje in zijn vorm te gieten. Dank 

aan Elke Wilssens, Vigdis Peelman, Gonnie Been, Bob Hense en 

Mali Oellibrandt voor hun bijdrage aan de tekst, vorm en inhoud. 

 

Dank aan Leven. 

 

Dit boekje is mijn bijdrage aan een wereld zoals die bedoeld is. 

Dat kan enkel door deze te bouwen volgens de oorspronkelijke 

levenswetten, met de natuur en het universum als voorbeeld.  

Het kan jou helpen om weer te verbinden met de onzichtbare, 

universele handleiding die wij mensen nodig hebben om dat te 

doen waarom we hier zijn: ‘Een bewust creatief wezen zijn in de 

eenheid van hemel en aarde’.
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Creatie is het dynamische proces van leven 
Het maakt iets vanuit het, voor ons, … niets 

Hoe de bron 
Haar ongelimiteerde potentieel uitdrukt 

 
De oorspronkelijke chaos komt heel even tot rust 

in de perfecte vorm 
Voor de leegte alles weer in zich opneemt 

Het enige wat ik kan doen 
is hier bewust aan bijdragen 
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2 Introductie 

Alles in het bestaan doet wat het is. Vogels vliegen, vissen zwem-

men, bomen bomen en mensen…? Juist, alles, behalve ‘wij men-

sen’. Van nature zijn we één met de aarde en worden we gere-

geerd door de wetten van het leven, maar door ons vermogen 

van 'vrije keuze' kunnen we 'zijn' wat we zijn… of niet. 

 

In de wereld van vandaag, geregeerd door ‘artificiële intelligen-

tie’, hebben we buitengewone technologische vaardigheden ont-

wikkeld, maar tegelijkertijd lijken we te zijn vergeten hoe we kun-

nen leven als de mensen die we werkelijk zijn. In plaats daarvan 

is, zonder het te beseffen, een toenemend percentage van wat 

we ‘de moderne samenleving’ noemen zelf een ‘artificiële intelli-

gentie’ geworden. Daarmee bedoel ik dat ze de connectie met 

hun lichaam en ziel grotendeels verloren zijn en in een mentale 

projectie leven van zichzelf. Dit met tragische gevolgen voor hun 

eigen kwaliteit van leven, maar ook voor die van de mensen en 

alle andere levensvormen om hen heen. De rode alarmlichten zijn 

overal, en toch blijven velen zeggen dat het gewoon goed met 

ons gaat. Heel wat mensen voelen de druk vanuit het collectief 

om persoonlijk verantwoordelijkheid te nemen voor problemen 

zoals gezondheid, sociale ongelijkheid, biodiversiteit en klimaat 

(voor het grotere geheel). Maar door een gebrek aan zelfkennis, 

bewustzijn en aanwezigheid, en evenzeer door de constante 

stroom van misleidende mediaberichtgeving, komt van echt bij-

dragen weinig in huis. Het gevolg is een toenemende apathie met 

onderliggend een sluimerend schuldgevoel.  

 

Het is als een chirurg die een diamanten scalpel kreeg aangebo-

den en zo verblind werd door de weerspiegeling van zijn speel-

goed, dat hij (en zijn cliënten) vergaten wat het werkelijk bete-

kent om chirurg te zijn. Want zou die diamanten scalpel er echt 

toe doen mocht jij een operatie nodig hebben? 
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Of we nu willen of niet, alles wijst erop dat de wereld zoals we 

die nu kennen, onze manier van samenleven met elkaar en met 

andere levensvormen, op zijn eind loopt. Velen die gehecht zijn 

geraakt aan deze wereld en zijn vooropgezette koers doen er al-

les aan om de boel te redden. Maar het wordt steeds duidelijker 

dat een groot deel van de leiders die nu aan de macht zijn geen 

idee hebben hoe op een effectieve en duurzame manier om te 

gaan met tal van levensbelangrijke vraagstukken die nu op tafel 

liggen. Denkende aan bijvoorbeeld klimaatverandering, hongers-

nood, oorlogen…. Het is geen vijf voor twaalf, wat aangeeft dat 

we nog een beetje tijd hebben. Noch is het vijf na twaalf, waar 

het eigenlijk al te laat is. Dit is geen tijd gerelateerd probleem. 

Het gaat over ‘ware verantwoordelijkheid’. Dat wil zeggen dat het 

precies twaalf uur is en we NU moeten doen wat we te doen heb-

ben. Al deze zogenaamd complexe vraagstukken zijn in de kern 

simpel, maar vanaf de buitenkant onoplosbaar. Het is dan ook 

geen tijd voor wanhopige externe verandering, maar van stil-

staan bij onze fundamenten. Van loslaten wat wij nog allemaal 

willen en stilstaan bij wat het leven echt van ons wil.  

 

Met dit werk bied ik mijn levenslange ervaring in de 'Alchemie 

van Leven' aan, in de hoop dat het je helpt om jouw oorspronke-

lijke plaats en functie in de kosmische schepping te herontdek-

ken. Dit gaat niet over een keuze tussen technologie of natuur, ik 

of de ander, maar over de fusie van onze tijdloze wortels met de 

wereldse vorm die nu passend is. Hierbij hoort het vermogen om 

elk soort gereedschap bewust te gebruiken waarvoor het dient, 

op de juiste plaats, op het juiste moment. Niks meer, niks minder. 
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3 Levenswetten versus wereldwetten 

Momenteel bevindt een groot percentage van de samenleving 

zich in een soort van massatrance. Deze lijkt door de wereldse 

omstandigheden te worden gecreëerd, maar de oorzaak ligt eer-

der bij een fundamenteel gebrek aan zelfkennis. Dit maakt men-

sen onzeker en sterk beïnvloedbaar, wat leidt tot een leven dat 

wordt gedomineerd door de wetten van de wereld. Ze realiseren 

zich niet dat we lang geleden zijn afgedwaald van de oorspronke-

lijke levenswetten en deze vervangen hebben door alternatieve 

menselijke ‘wereldwetten’. Deze resoneren niet met de natuur, 

de aarde, het universum en dragen een veel lagere intelligentie 

in zich. We zijn multidimensionale wezens, maar hebben een gro-

tendeels levenloze 3-dimensionale wereld van vorm gecreëerd 

die niet weerspiegelt wie we werkelijk zijn. Of voel jij als je in onze 

steden en bedrijven binnenloopt dezelfde vitaliteit, balans, vrede 

en schoonheid als wanneer je in ongerepte natuur bent? Onze 

collectieve ‘ik-denk’ staat zet ons vast in de wereld van dualiteit 

en een gelimiteerde versie van de 3e dimensie die we echter heel 

2-dimensionaal, of lineair gebruiken. Bijvoorbeeld tijd ervaren we 

daar lineair en zo handelen we dan ook. Vooral als we in de we-

reld zaken willen doen schieten we helemaal in deze lineaire 

staat, wat ervoor zorgt dat de ruimte verdwijnt, waardoor op zijn 

beurt weer druk ontstaat en het plezier verdwijnt. Weinigen zijn 

zich ervan bewust hoeveel de onbewuste keuze voor deze 

tijd/ruimte beleving in hoge mate hun perceptie van de werke-

lijkheid, maar ook hun levenspotentieel bepaalt. Verderop meer 

hierover.  

 

Het gevolg van onze onbewuste keuzes is dat we nu met hoge 

snelheid op weg zijn naar een muur die 'zelfvernietiging' wordt 

genoemd. Want één van die levenswetten is die van ‘karma’, 

waarbij alles wat we doen (of niet doen) gespiegeld wordt aan de 

oorspronkelijke levenswetten. Met andere woorden: ‘karma’ 



12 

 

zorgt ervoor dat al het ‘echte’ wat we nog niet kunnen leven zich 

opnieuw aandient, tot we het begrepen en geïntegreerd hebben. 

Dit proces reikt veel verder dan jouw eigen individuele leven en 

heeft naast een individuele ook een collectieve dimensie. Velen 

zien ‘karma’ als een beperking, maar het is een pure vorm van 

Goddelijk Liefde.  

 

Hoe zijn we in deze situatie beland? Als een kind een nieuw speel-

tje krijgt, vergeet het tijdelijk het oude. Toen mensen, gedreven 

door natuurlijke evolutie, de diepere laag van hun intellectuele 

vermogens ontdekten, begonnen ze zich daarop te concentreren. 

Dit verminderde al snel de vitaliteit in hun lichaam en hun natuur-

lijke verbinding met de aarde. Maar later verduisterde het ook 

het unieke zielelicht in de menselijke harten. Dit overmatig ge-

bruik van het denken, geïsoleerd van zijn omgeving, werd het mo-

del voor de nieuwe menselijke manier van leven, leidend tot de 

wereld van vandaag. Met religie, moderne wetenschap, zaken, 

politiek en, nu meer dan ooit, de media als instrumenten en soms 

als wapens. 

 

Kiezen voor de wereld boven Leven zorgde ervoor dat mensen 

zich gingen focussen op 'leven doen' in plaats van 'leven zijn'. Een 

wanhopige poging om de confrontatie met dood te vermijden, in 

plaats van echt levend te zijn in het hier en nu. Ziekte te bestrij-

den, in plaats van gezondheid te cultiveren, enzovoort. Deze ge-

woonte om de tweede of derde dingen in de natuurlijke ordening 

eerst te doen, is overal in de wereld van vandaag aanwezig. Van 

hoe we onze kinderen opvoeden tot hoe we ons werk doen. We 

vinden de opvoeding van onze kinderen vaak het allerbelangrijk-

ste …, maar kennen we wel ‘de ware mens’ of de ziel ‘in’ ons kind? 

We willen gezondheid een passend plekje geven in het economi-

sche plan. We verlangen naar ‘echte contacten’ en zijn uren bezig 

met sociale media. Onze hele samenleving is op deze gewoonte 

van ‘second things first’ gebouwd.  


