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Inleiding
Bewustworden is een breed begrip. Het heeft te maken met ontwaken.
Je merkt dat er naast het stoffelijk lichaam andere vormen van bewustworden bestaan. Dat kun je bewustzijn noemen. Dat bewustzijn ga je
steeds meer ontwikkelen. Je krijgt hierdoor inzicht in het pad dat je al
lang gevolgd hebt en nog steeds volgt. De aarde is een onderdeel van
dat pad. Je bent als het ware op doorreis. Tijdens dit ontwikkelingsproces
krijgt het bewustworden steeds meer vorm.
Het is belangrijk om je te realiseren dat je inmiddels al een hele weg
afgelegd hebt.
De start was miljarden jaren geleden. Je moet je voorstellen dat je een
energievorm bent die we geest noemen. Deze geest was verbonden met
een energie die alleen maar liefde, rust en vrede is. Deze energie wordt Al
Wat Is of Allesomvattende Liefde genoemd; ook wel als Bron geduid.
Ondanks deze liefde en rust was er een behoefte om naast het
volmaakte ook het onvolmaakte te leren kennen. En dat betekent
onderscheid maken. Tegenstellingen te ervaren van goed en kwaad,
macht en onmacht, liefde en haat etc.
En de geest heeft deze keuze gemaakt.
De geest heeft zich losgemaakt van de Bron en daarmee is het
ontwikkelingsproces begonnen.
Om de tegenstellingen te kunnen ervaren is de ziel vanuit de geest
ontstaan. De ziel is de bewustzijnsvorm die de ervaring op gaat doen.
De ziel is eerst begonnen met het bewustzijn te ervaren van een mineraal,
een plant, een dier. De ziel is nu zover dat deze de tegenstellingen gaat
ervaren die horen bij het menszijn.
Tegenstellingen van goed en kwaad zijn weliswaar maar woorden,
maar het is moeilijk om hier op een goede manier mee om te gaan;
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om hiermee in evenwicht te komen, te leren dat we alles in ons hebben.
Zowel het goede als het slechte. Dat gaat de mens hier op aarde ervaren.
Echter, de ziel is alleen maar energie en om die ervaringen op te kunnen
doen heeft de ziel een voertuig nodig. Dat is het stoffelijk lichaam geworden.
Voordat je op reis bent gegaan, werd er eerst een Plan, het Goddelijke Plan
gemaakt. Het hele proces is opgeslagen in dit Plan. Dit Plan ondersteunt
je in de ontwikkeling die je als ziel doormaakt. Je bent een onderdeel van
het Goddelijke Plan.
De bestemming ligt vast, alleen de weg ernaartoe moet jezelf bepalen. Jij
hebt bijvoorbeeld bewust gekozen om een deel van de ontwikkeling op
aarde door te maken.
Energie neemt in de ontwikkeling een centrale plaats in. Alles wat om je
heen is, is pure energie. Elke gedachte die je hebt, wordt gevolgd door
energie. Het stoffelijk lichaam is ook opgebouwd uit energie, maar de
energie gaat verder dan het stoffelijk lichaam alleen. Er zijn meerdere
energielagen om je lichaam heen. Deze energielagen hebben in het
bewustworden een eigen functie en worden aura genoemd. En deze aura
staat weer in verbinding met de chakra’s, de energiecentra.
Energie kent verschillende soorten niveaus van dichtheid. Van vast tot
heel ijl. De energie van het stoffelijk lichaam is totaal anders dan de energie van de Bron. Jouw mate van bewustzijn bepaalt op welk
energieniveau je zit.
Zodra de ziel de tegenstellingen op aarde heeft ervaren en weet dat hij
alles in zich heeft, gaat hij verder op zijn ontwikkelingsweg. De ziel gaat
de hogere bewustzijnsgebieden ervaren. Tenslotte bereikt hij het
meesterschap en laat uiteindelijk het stoffelijk lichaam achter zich.
Om de tegenstellingen te ervaren, zijn vele incarnaties nodig. Ook hier
ligt een plan aan ten grondslag. Voor elk leven dat je hier op aarde
doorbrengt, wordt een levensplan gemaakt. Een soort programma waarin
de doelen zijn vermeld die je wilt bereiken in dit leven.
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Als alles goed verloopt, ben je op aarde snel klaar. Maar zo werkt het in
de praktijk niet. Je komt allerlei problemen tegen. Je maakt keuzes en
die keuzes pakken goed uit en soms ook niet. Je kunt alleen het goede
ervaren als je weet wat het slechte is. Datzelfde geldt voor elke tegenstelling, ook met macht en onmacht. Met deze thema’s hebben we allemaal
te maken.
Er bestaat niet zoiets als kans of toeval. Alles gehoorzaamt aan wetten.
Een van die wetten is de wet van Karma, de wet van oorzaak en gevolg.
Meester Saint Germain heeft het zo treffend gezegd: “Elke bewustzijnservaring heeft een vroegere oorzaak, en alles is tegelijkertijd de oorzaak
van een toekomstig gevolg.”
Wanneer je klaar bent om naar de aarde te gaan, heeft de ziel een
moeder uitgezocht bij wie de ziel geboren wil worden. Maar waarom wil
de ziel nu net bij die ene moeder komen? Dat heeft te maken met wat de
ziel van het kindje en de ziel van de moeder willen ervaren. Hoe pijnlijk
en moeilijk dit ook soms is voor zowel het kindje als voor de ouders.
Aan elk leven komt ook weer een eind. Je neemt afscheid van het
stoffelijk lichaam. Dat kan op jonge leeftijd of op oudere leeftijd zijn.
Dat is allemaal afhankelijk van wat de ziel op aarde heeft willen ervaren.
En kun je dan rustig overgaan of ben je op de een of andere manier bang
voor de dood?
Als je niet het levensplan volgt, kan het lichaam ziek worden.
Wat betekent ziek zijn? Natuurlijk moet je eerst naar een arts gaan.
Maar kijk ook eens of er andere redenen zijn van het ziek zijn.
Het lichaam wordt niet voor niets ziek. Het lichaam is niet in balans.
Nadat je heel veel levens geleefd hebt en verder bent gegaan als ziel, komt
de geest als een energie uiteindelijk weer terecht bij de Bron.
Je wordt dan één met de energie van de Bron. Met Al Wat Is, met de
Allesomvattende Liefde. De reis is ten einde. Je hebt je bestemming bereikt.
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Thema: schuldgevoel
Gerda maakte een watersnoodramp mee. Er was een dijkdoorbraak geweest
en het water kwam snel opzetten. De huizen stonden onder water. Ze zag dat
mensen door het water meegesleurd werden. Gerda had een deur te pakken
gekregen en daar ging ze op zitten. Het was een soort vlotje. Andere mensen
wilden zich ook graag aan het vlotje vastklampen, maar het water stroomde te
snel. Ze zag de mensen om haar heen in het kolkende water verdwijnen. Daar
waren ook veel bekenden van haar bij. Ze kon niemand redden en ze voelde
zich hierdoor schuldig. Ze was bang dat ze zelf ook zou verdrinken. Na verloop
van tijd kwam ze op een weiland terecht. Dat was in de buurt van een klooster.
Ze liep daarheen en werd opgevangen door de nonnen van het klooster. Ze
kreeg daar eten en droge kleren en bleef in het klooster.
Tijdens de terugblik op dit leven begrijpt Gerda dat ze de andere mensen niet
kon helpen. De stroom was te sterk. Ze had zelf de grootste moeite om zich
vast te houden aan de deur.
Door naar deze beelden te kijken ziet ze dat het schuldgevoel niet terecht is.
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Geboorte
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Als afsluiting van het boek over bewustworden wil ik nog graag
ingaan op de onderwerpen geboorte en sterven. Het lijkt allemaal
zo vanzelfsprekend maar dat is het uit spiritueel oogpunt niet. In dit
hoofdstuk behandel ik de geboorte en in het volgende hoofdstuk het
sterven. De geboorte van elk kind is een bijzondere gebeurtenis. De
geboorte heeft een lichamelijk aspect en een spiritueel aspect. Het
lichamelijk aspect bestaat in hoofdlijnen uit de conceptie, zwanger zijn
en na negen maanden de geboorte. Het spirituele aspect heeft te maken
met de ziel en wel het contact van de ziel met het te vormen lichaam.
Het is een heel proces dat plaatsvindt.
Dit proces wil ik indelen in vier fases:
• Periode voor de geboorte
• Het energiesysteem
• Het indalen van de ziel
• Periode kort na de geboorte
Periode voor de geboorte
Het eerste stadium is dat de ziel de beslissing neemt om weer terug
te gaan naar de aarde, om te incarneren in een stoffelijk lichaam.
Zoals in het hoofdstuk over het levensplan uiteengezet, wordt in
het algemeen een levensplan gemaakt of een bestaand levensplan
wordt nader ingevuld. Het is de bedoeling dat dat levensplan in dit
leven uitgewerkt gaat worden. In het levensplan is vermeld wat jouw
leerdoelen zijn. Wat wil je ervaren? Welke omstandigheden, welke
omgeving? En vooral welke ouders heb je hiervoor nodig?
De keuze van de ouders is belangrijk. Door een juiste keuze ken je de
ontwikkeling van je ouders en weet je wat zij jou kunnen bieden om
zaken te ervaren. Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook. In veel gevallen zal
er sprake zijn van karma. Het kan zijn dat deze ouders direct met
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het karma te maken hebben, maar het is ook mogelijk dat deze ouders
jou hierin liefdevol willen begeleiden zodat jij de ervaringen op kunt
doen. Voordat de bevruchting plaatsvindt en vlak voor de geboorte ziet
de ziel het komend leven voor zich met de leerdoelen die door de ziel
zijn voorgenomen.
Het energiesysteem
Wanneer de ziel indaalt in het stoffelijk lichaam, wordt het energiesysteem
meegenomen. Dit energiesysteem hoort bij de ziel. Alles is compleet
aanwezig. De energie komt om de foetus heen te zitten. Dit geheel wordt
geactiveerd bij de geboorte en op de aarde gebracht. Het etherische
lichaam neemt datgene mee wat je in alle voorgaande levens geleerd
hebt. Dat is het bewustzijnsniveau waar je op dat moment staat. In de
chakra’s zit al deze informatie. Op aarde zul je dat deel van de informatie
gebruiken die nodig is voor het vervullen van het levensplan. In het
nieuwe leven begin je in principe met een schone lei. De chakra’s
ontwikkelen zich gedurende het leven op aarde.
Het basischakra is het eerste chakra die al indrukken gaat krijgen in de
baarmoeder, bijvoorbeeld door de emoties van de moeder:
ben je een kind dat welkom is of niet. De auralichamen worden in de
baarmoeder opnieuw aangebracht en hebben niet de zwaarte van
voorgaande levens. Op het moment dat de vrucht zich gaat ontwikkelen,
is de aura nog helemaal schoon.
Het indalen van de ziel
Wanneer de ziel de keuze van de ouders heeft gemaakt, is de ziel vaak
al aanwezig bij die ouders. Maar als ziel zit je nog niet in het stoffelijke
lichaam. Je bent nog in de geestelijke wereld. Wanneer de bevruchting
plaatsvindt, heeft de ziel daar contact mee. De ziel zwerft in de omgeving
van het kindje.
Het groeien van het kindje staat los van het indalen van de ziel.
De ziel bepaalt zelf het moment wanneer hij indaalt. Het kan zijn dat de
ziel al enige tijd voor de geboorte indaalt, tijdens de geboorte of vlak na
de geboorte. Dat ligt ook aan de opdracht die de ziel meekrijgt.
Het kan zijn dat deze opdracht heel zwaar is en dan kan het gebeuren dat
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Miljarden jaren geleden heeft de geest zich van de Bron
afgescheiden. Tijdens deze afscheiding is de ziel ontstaan.
Maar waarom eigenlijk?
Het boek Bewustworden behandelt de geschiedenis van de mens
en geeft aan welke bewustzijnsvormen de huidige mens in zijn
ontwikkeling heeft doorlopen; en wat de mens nog te gaan heeft.
De periode tussen de levens op aarde wordt toegelicht en de
auteur gaat in op vragen als: wat houdt geboorte en sterven
eigenlijk in? Hoe verhoudt zich dat tot karma en levensplan?
En hoe werkt ons energiesysteem van chakra’s en aura?
Over de auteur
De auteur, Huub Klinkenberg, is al sinds lange tijd bezig met
het vinden van antwoorden op vragen van de ontwikkeling van
de mens. In het proces van het bewustworden heeft hij door
studie en ervaringen inzichten gekregen. Het is voor hem een
ontwaken geworden waarbij er steeds meer dingen duidelijk zijn
geworden en dit proces gaat nog steeds door. Sinds 2000 heeft
hij een eigen praktijk voor inzicht, ondersteuning en begeleiding
op spiritueel gebied.
Hij heeft zijn inzichten in dit boek opgeschreven.

