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Tijdens de retreat van vorig jaar hebben we onze lezers gevraagd hoe ze het 
Blue Star Inspiratie magazine zouden willen ontvangen. Het antwoord was: 
digitaal én een papieren versie bij de retreat. En ... voila! Het resultaat heb je 
nu voor je.

Wat gaat een jaar snel en wat hebben het redactieteam en de schrijvers veel 
werk geleverd in soms korte tijd. En wat is er in de Blue Star-familie veel 
veranderd in het afgelopen jaar. Denk aan het verdwijnen van Tapovan en het 
verschijnen van de Blue Star Academie.

In de editie, wordt de naam Blue Star Inspiratie naar mijn mening alle eer 
aangedaan. Wat zijn er prachtige inspirerende stukken geschreven. Hoe de 
Guru je leven een volstrekt nieuwe wending kan geven en het eigen aandeel 
in dat proces. Een gedicht over ‘ons kleine kinderlijke licht’. Hoe creativiteit 
en natuurlijke materialen mensen tot eenheid brengt en een diep door-
voelde getuigenis. Over nat en droog hout, een bijna dood ervaring belicht 
vanuit mystieke en rationele overwegingen en hoe ‘sometimes the air that 
I breath is all that I need’.

Kortom, verrassende bijdragen.
 
Het redactieteam wenst je, mede namens allen 
die aan deze uitgave hebben meegewerkt, 
heel veel inspiratie en leesplezier.
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en ook: 11 creativiteit • 14 het guru principe 
in het dagelijks leven • 15 blue star winkel

Lieve lezer,
 
Het afgelopen jaar heeft het 
Universum ons weer laten zien 
dat alles deel uit maakt van een 
groter plan. Blue Star Holland 
gaat door met ontwikkelen op 
een perfecte manier om iedereen 
te ondersteunen in zijn of haar 
persoonlijke ontwikkeling en 
groei. Hierdoor dragen we samen 
tevens ons steentje bij aan de 
maatschappij waarin wij leven.
 
De komende tijd zal de focus 
blijven om de visie van 
Sri Vasudeva; ‘het Zelf als Leider’ 
verder uit te dragen. Met behulp 
van verschillende initiatieven 
zoals: publicaties, vergrote social 
media activiteiten en natuurlijk 
door onze zusterorganisatie ‘de 
Blue Star Academie’ krijgt dit 
gestalte. De diverse vormen van 
uitwisseling middels satsang, 
meditatiebijeenkomsten en 
conversatiegroepen op verschil-
lende plekken in het land van 
onze ‘leden’ zijn natuurlijk ook 
van onschatbare waarde. 
Sri Vasudeva zei eens in een 
toespraak: “You make me very 
happy if you share my message.”

Zoals altijd vragen we jullie 
ondersteuning hierin om er 
zeker van te zijn dat Blue Star in 
dienst blijft staan naar de 
gemeenschap om ons heen en 
haar leden.

Dat Sri Vasudeva dit jaar weer in 
ons midden is, is een groot 
geschenk. We hopen dat je aan 
de retreat deel kunt nemen en 
we je daar mogen ontmoeten. 
Natuurlijk ben je ook van harte 
welkom op de andere Blue Star 
activiteiten, die in het verschiet 
liggen. 
 
Namaskar,
 

Yesu Cinnani, namens het 
Blue Star Holland bestuur

4 MEDITATIE 6 het guru principe

8 wie is de mol 9 in de werkelijkheid

10 bijna dood 12 nat hout

13 innerlijke gids 14 recept
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 40 dagen retreat 2016 (dag 10)

 explore mahayoga 

HET GURU PRINCIPE

Maak je hoofd leeg en word je bewust van je subtiele zijn. Gebruik de adem om elk niveau van 
je zijn in balans te krijgen. Blijf je bewust van je ruggengraat en van je brein. Houd je nek recht 
en concentreer je op het punt tussen je wenkbrauwen en de achterkant van je hoofd. Adem 
dan langs de ruggengraat omlaag en wortel jezelf in het gebied van het perineum. Open je 
voor het veld van de meesters. Erken die innerlijke kracht van het goddelijke in jou, de kracht 
die jou omvat, die jouw bestaan omvat en die de guru binnenin is.

WORD JE BEWUST VAN JE MEDESCHEPPENDE KRACHT MET HET GODDELIJKE

Richt je op het gebied tussen je wenkbrauwen en denk aan je medescheppende kracht; dat je 
met het goddelijke in jou kunt samenwerken. Herken het goddelijke in de ruimte: de bron van 
alles wat mogelijk is, de bron van alle kracht. De bron van satva-kwaliteit of -ervaring. De bron 
van rajas-kracht om te handelen en de bron van tamas-kracht die ons tegenhoudt. Word je 
bewust.

Houd je focus op de adem, met al de medescheppende kracht die je hebt. Houd je aandacht op 
het gebied van het perineum en dat hoeft niet alleen de samentrekking van de spieren te zijn. 
Richt je op het energetische gevoel dat je in het perineum-gebied krijgt, op het energetische 
gevoel dat je in het wenkbrauwchakra krijgt. Dit zijn geschenken van de guru-tatva en van 
spiritueel ontwaken.

OPEN JEZELF EN HET GODDELIJKE ZAL OP MAGISCHE WIJZE IN JE RUIMTE KOMEN

Neem afstand van elk idee dat je hulpeloos, waardeloos, niet waardig bent. Zet het uit je hoofd. 
Je bent goddelijk, je bent waardig en alle kracht in jouw bewustzijn is jouw kracht. Geef 
aandacht aan de krachtcentra die je langs je ruggengraat kunt voelen. Ik ben bij je. Ik ben niet 
buiten je – mijn lichaam en mijn stem zijn buiten je – maar ik ben ook bij je in de ruimte van 
het bewustzijn. We delen die. Ik ben daar bij je, zodat je je eigen kracht kunt wekken. Ik ben 
daar bij je als gids, als een vriend op je reis.

Gebruik de ademhaling nu, krachtig. Open je voor de genade. Voel je je hulpeloos, bid dan. Het 
goddelijke zal op magische wijze in je ruimte komen. Voel je je opgewonden, laat die opwinding 
dan groeien. Voel je je nieuwsgierig, onderzoek dit dan. Er is zoveel in je. Observeer met je 
subtiele bewustzijn de beweging van de prana terwijl je ademt. Je beweegt de adem met prana 
en je haalt prana uit het externe veld via de adem, door de nadi’s – ida en pingela.

Observeer nu de ruimte. We zijn allemaal samen in deze ruimte. Deze ruimte van bewustzijn is 
een gemeenschappelijke ruimte. Een gezamenlijke ruimte met elkaar en met de meesters. 
Begin die guru-kracht in jou te observeren, er is een kracht die je gidst. Op het moment dat je 
handelt, steunt het je, het gidst je. Als je ademt, toont het je hoe te ademen. Als je je concen-
treert, helpt het je te concentreren. Kijk naar de natuurlijke impuls in jezelf om dieper te gaan, 
om je te openen. In een stille en intuïtieve mind open je jezelf voor deze natuurlijke drijfveer in 
jou die komt van de evolutionaire kracht van de kundalini, wakker gemaakt door de meester.

GEEF AANDACHT AAN ELK CHAKRA

Laat geen centrum van bewustzijn, geen chakra buiten je bewustzijn. De innerlijk ontwaakte →
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kracht laat je zien hoe je je houding moet aanpassen, waar je de mind op moet richten …        
let goed op …  hoe te ademen; in je buik of in je borststreek of met de focus op je nek en het 
derde oog. In dit ontwaakte bewustzijn kun je  de goddelijke aanwezigheid van het allerhoog-
ste, van de guru’s, van de kundalini-kracht binnenin je voelen. Je bent in een heilige ruimte.

VERWELKOM HET KARMISCHE SPEL VAN DEZE DAG

Open nu je bewustzijn voor de ruimte om je heen en verwelkom het karmische spel van deze 
nieuwe dag en de gelegenheid die je vandaag hebt om de genade van deze veertig dagen 
periode te ervaren, en om onszelf te zien als zoekers, om de genade die we naar ons toe 
kunnen trekken zo groot mogelijk te maken.

→

“Ik begin mijn dag gecentreerd in die goddelijke plek va
n binnen. In het bewust-

zijn van het goddelijke in mij, het allerhoogste, en in 
het bewustzijn van de 

zegening van de meester. Ik bid dat het guru-chakra in m
ij gewekt zal worden, 

dat ik een medeschepper mag worden op deze spirituele re
is naar vrijheid. Dat ik 

mag werken met dat goddelijke principe in mij, die godde
lijke kracht in mij, om 

mijzelf te bevrijden van de onwetendheid en gevangenscha
p van mijn mind.

Ik weet dat ik in een oceaan van genade ben. Ik bid dat 
ik mij daarvan bewust 

mag blijven en ik zal alles doen wat ik kan en iedere ge
legenheid benutten die 

voor mij ligt om meer genade naar mij toe te trekken.

Ik ben vastbesloten mijn bewustzijn te verruimen en mij 
open te stellen voor de 

volheid van mijn bewustzijn. Ik zoek zegeningen. Ik dank
 voor elk beetje genade 

dat ik heb ontvangen en bid dat ik waardig mag blijven.”

Ohm vrede, vrede, vrede



→
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Frederieke Damme

Maar dan ... mijn denken ging alle kanten op, 
van to-do lijstjes tot oordelen over anderen en 
mijzelf. Ik ontdekte dat ik veel steun had aan 
de meditaties van Vasudeva. Ik vond het een 
openbaring dat je ook door een cd op te zetten 
de energie van de guru kon voelen en daarop 
mee kon gaan, zo naar het hogere zelf.

Alle jaren na die eerste ontmoeting heb ik de 
lessen van Vasudeva naar binnen gezogen. In 
mijn hoofd, in het begrijpen van wat de guru 
nu precies bedoelt met het zijn van 'observer'. 
In mijn hart, in het openen wat met flinke pijn 
gepaard ging. En in mijn lijf waar regelmatig 
blokkades verdere opening in de weg zaten. 
Ik heb de ademhalingsoefeningen, de prana- 
yama, van Vasudeva nagedaan. Net zolang tot 
het natuurlijk voelde. Tot ik er behoefte aan 
kreeg en nu zelfs niet meer zonder kan. 
Ondanks het commentaar van man en kinde-
ren dat ik klink als een 'snuivend nijlpaard'. 

En de guru was erbij. Vasudeva als leermeester. 
Zijn stem, zijn energie, zijn onvoorwaardelijke 
liefde en acceptatie. De guru leidt, geeft hulp 
en laat je je ware zelf ervaren. Hij geeft 
blessings, opent deuren, als je er klaar voor 
bent. Hij geeft je een zetje als je het nodig 
hebt, laat je zien welke patronen je beperken 
en helpt je daar mee om te gaan. Hij steunt je, 
maar je moet het zelf doen ... en zelf willen. 
Het verlangen en de wil om het aan te gaan 
moeten groot zijn, onmiskenbaar. Dan is de 
guru daar. 

En zo werd de guru voor mij vooral een 
energiemeester. Het leren en ervaren van de 
chakra's, met als effect het ontwaken van de 
kundalini, het openen van de kruin. En 
daarmee kwam de ervaring van de inner 
guru.

Ik prijs me gelukkig dat ik Vasudeva heb 
ontmoet. Het is uniek om een levende guru te 
hebben. En dan nog een die je zo dichtbij laat 
komen. De meester, de outer guru, is een 
voorrecht. 

Tien jaar geleden zou ik je op de vraag "Wat is 
de guru?" een beetje vreemd hebben aan-
gekeken. Ik zou het volgende geantwoord 
hebben: "Dat is een man, in witte kleren, die 
volgelingen heeft die voor hem buigen, 
klappen en zingen alsof ze zelf geen eigen 
persoon meer zijn en die niet helemaal in de 
werkelijkheid leven." 

Wat een contrast met hoe ik nu de guru 
ervaar. Hoe je in tien jaar tijd zo fundamenteel 
kunt veranderen, zonder dat er iets heel 
groots of naars in je leven gebeurt zoals een 
langdurige ernstige ziekte of het verlies van 
een dierbaar persoon!

Maar acht jaar geleden, juni 2009, gebeurde 
er wel iets belangrijks in mijn leven. Ik had 
het niet direct in de gaten, hoewel het wel een 
bijzonder gevolg had. Ik was voor het eerst bij 
een retreat met Vasudeva in Loenen. De 
tweede dag ben ik met een ambulance naar 
het ziekenhuis gebracht; ik had een zware 
buikontsteking. Mijn ontmoeting met de guru 
had direct een enorme fysieke impact. Het 
was een vreemde en wonderlijke ervaring. En 
ook pijnlijk.

Het maakte dat ik mijn eerdere overtuigingen 
en vooroordelen over de guru ter discussie 
ging stellen. Ik was onder de indruk van de 
talks van Vasudeva. Hij zei precies wat waar 
was en wat ik zelf nooit onder woorden had 
weten te brengen, maar waarvan ik wist dat 
het voor mij zo klopte. Ik was geïnspireerd en 
wilde meer horen, meer weten. 

Na de verhalen van Vasudeva kwam ook de 
ervaring van het groter bewustzijn. De guru 
bracht me naar een ander deel in mijzelf. Een 
deel dat heel ruim en licht, vredig en fijn 
voelt. Waar geen druk is, geen pijn, geen 
'moeten', alles echt is en vrij.

Het smaakte naar meer. In het begin lukte het 
mediteren nauwelijks. Ik zat thuis op mijn 
kussentje, iedereen de deur uit, heerlijk stil. 



verwarring in het hoofd, de tamas van het 
lichaam. Het is een life-line. Als iets lastig is 
visualiseer ik altijd een witte lijn en vraag me 
af hoe ik op die witte lijn kan blijven. Hoe ik 
datgene kan doen, denken en voelen wat 
zuiver is, los van ego. Niet dat het altijd lukt. 
Ik kom geregeld naast die lijn terecht en zie 
dat ik toch vanuit verleiding of oordeel handel. 
Maar inmiddels weet ik wel dat ik altijd terug 
kan naar die life-line en dat is zo'n gerust-
stelling! 

Zeker als je bedenkt dat de guru of het guru 
principe de vertaling is van de wens van God, 
God die door de mensen heen kan stromen, 
via die verbinding met de guru, de inner guru. 
Als ik daar echt over nadenk word ik heel 
klein van bescheidenheid, en voel ik me groot 
tegelijk.

De guru, zowel in de vorm van de meester als 
de inner guru, leidt de weg, de energieweg, 
naar een hoger bewustzijn, naar het ervaren 
van het zelf. En daarmee komt ook zicht op 
wie je werkelijk bent, welke potentie je hebt, 
welke rust er vanbinnen is. En bovenal het je 
kunnen overgeven aan het universum. Dat is 
wat de guru doet, dat is de guru voor mij en ik 
ben daar heel blij mee.

Kortom, van een man in witte kleren met 
zingende volgelingen, naar de guru als 
meester die je begeleidt en laat ervaren. Naar 
de guru die binnenin je zit, die altijd aanwezig 
is en je ware zelf onthult.

"The Inner Light or Spirit is eternal 
and changeless. It can drive away the 
darkness of worry, loneliness and fear 
from our lives … When we realise the 
eternal nature of our spiritual being 
within, we will know we are ever 
united with God." 
Sri Vasudeva

Dit voorjaar heb ik voor het eerst een paar 
weken in de ashram van Vasudeva in Trinidad 
mogen verblijven en heb daar de verbinding 
met de guru nog dieper gemaakt. En dan 
bedoel ik naast de guru als meester, ook de 
inner guru. Als vanzelf is op mijn spirituele 
pad de inner guru net zo belangrijk geworden 
als de outer guru. Als ik nu denk aan 'de guru' 
of 'het guru principe' dan voel ik direct de 
energie en het licht. En natuurlijk denk ik ook 
aan Vasudeva en andere meesters die me op 
mijn pad vergezellen. Het is niet of-of, het is 
en-en. 

Wat ik heel speciaal vind is dat de guru helpt 
om blokkades op te ruimen, zoals Vasudeva 
ook deed bij mijn eerste ontmoeting. Die 
buikontsteking was een grote cleansing. Zo 
heb ik dat meerdere keren bij retreats ervaren 
en ook toen ik in Trinidad was. De guru brengt 
je naar de blokkades, haalt de pijn naar 
boven, maar laat je niet alleen. Hij geeft de 
tools, maar neemt soms ook de blokkade bij 
je weg. De druk of pijn vloeit weg, zonder dat 
het een label krijgt of een verhaal is. Zo lost 
karma op en dat is voor mij een belangrijk 
doel van de spirituele weg. Hoe de guru dat 
doet, of in welke mate is voor mij onduidelijk, 
maar dat geeft niet.

Thuis zeggen ze vaak als ik naar een talk van 
Vasudeva luister "Weet je het nu nog niet? Dit 
heb je toch al honderd keer gehoord?" En dat 
is ook zo. Maar daar gaat het niet om. Het 
gaat om de verdieping, het grotere inzicht. 
Steeds nieuwe stukjes van mijzelf worden 
onthuld, steeds meer komen inzichten 
samen, steeds meer kan ik tot in de kleinste 
puntjes van mijn lijf voelen hoe het ermee 
gesteld is, hoe de energie is. Het is de inner 
guru die mij leidt. Ik geef me over en de inner 
guru brengt me waar ik op dat moment zijn 
moet. Wat er dan aandacht vraagt. Welk 
nieuw inzicht ik mag ontvangen. 

Het guru principe is voor mij de leidraad om 
aan vast te houden in alle verleidingen, de 
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"There is a power that will light your way to 
health, happiness, peace and success, 
if you will but turn toward that light."
Sri Sri Paramahansa Yogananda 

→
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 door Bob Heeren

Ik heb John de Mol nog niet gebeld. Maar het kan niet anders dan dat hij laaiend 

enthousiast zal zijn. Een nieuw format voor televisie, internet, smartphone, tablet en 

laptop. Beschikbaar voor alle generaties. Voor in dit leven, en daarna. Een kijkcijferhit 

die de zoektocht naar John’s achternaamgenoot doet verbleken.

Programmamakers zijn niet meer gebonden aan het beperkte reservoir van bekende 

Nederlanders. Want iedereen is in potentie een bekende wereldburger. Nationaliteit, 

taal, afkomst, het maakt niet meer uit. Het enige wat telt is bewustzijn. Of althans het 

begin daarvan. En vooral: de zoektocht naar meer.

Er is een spelleider. Gekleed in het wit zit hij op een kleed. Hij geeft een raadsel op, 

zoals: “Het is in iedereen. Je kunt het niet zien, maar wel voelen. Zoals je zout dat in 

water is opgelost wel kunt proeven, maar niet kunt onderscheiden.” Hij spreekt over 

mysterieuze begrippen als nadi’s, chakra’s, granthi’s en guna’s. Magische woorden die 

met gewoon gezond verstand net niet helemaal begrijpelijk zijn. Maar die hun lading en 

ware betekenis in de interactie met de spelleider en de andere deelnemers krijgen.

Die deelnemers stellen vragen aan de spelleider die ze zelf beantwoorden, of die 

zichzelf beantwoorden. Ervaringen over kleuren, spontane bewegingen, heen en weer 

schietende emoties en overstijgende diepere inzichten tuimelen over elkaar heen. 

En het mooie is: alle antwoorden zijn goed. Alle ervaringen ook. Niemand wordt naar 

huis gestuurd. Er is geen jury die voor sensatie moet zorgen, om meer kijkers en 

adverteerders te trekken.

Nou ja, de spelleider in het wit handelt niet altijd voorspelbaar. Nu eens luistert hij 

onbeweeglijk, dan weer onderbreekt hij de vragensteller al na een enkel woord om in 

een hoog tempo voornamelijk retorische vragen te stellen als: “Don’t you think that you 

can be aware of that inner awakened power when you breath prana into your chakras?”

Net als je denkt dat je dat ene antwoord en daarmee alle antwoorden op al je vragen 

hebt ontdekt, is het alsof zich in het spel dat leven heet een nieuw level ontvouwt. 

Waardoor je als je eigen Super Mario door weer een andere wereld dwaalt, tot ook die 

hindernis is genomen.

Ik speel ook mee. Ik ben er, om eerlijk te zijn, een beetje aan verslaafd. Al zegt de 

spelleider dat je eigenlijk lovingly detached moet zijn. Soms kijk ik daarom naar mezelf 

als ik zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

En vooral: als ik adem. Wanneer sometimes the air that I breath all is that I need.

Het is echte reality tv. Het ultieme antwoord op Big Brother en Utopia. Een moderne 

versie van Tom en Jerry met de mogelijkheid dat de kat de muis wel degelijk een keer 

vangt. De wetenschap dat we oneindig machtig en krachtig zijn. Superhelden. 

We spelen een spel en de hoofdprijs is al binnen. Die ligt opgerold in ons te wachten.

“Wie is hier eigenlijk de Guru?”

Jij zegt het.
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“Leidt mij van het donker naar het Licht, van de 
illusie naar de werkelijkheid.”

Al meerdere jaren heeft mijn lichaam een 
schildklierziekte. Hij werkt te traag, maar 
gelukkig zijn er effectieve medicijnen voor, die 
ik trouw al jaren slik. In het door velen geprezen 
en verguisde boek van Christiane Beerlandt 
‘De sleutel tot zelfbevrijding’ lees ik bij een te 
trage schildklier, dat ik leef in een droom en dat 
ik vlucht voor de realiteit. 

Toen ik dit vijf jaar geleden las, begreep ik niet 
echt wat er bedoeld werd. Hoezo droom? Ik 
ervoer mijn gedachten als realiteit en mijn 
ideeën over het leven, de wereld, het verleden 
en de toekomst waren heel werkelijk.  Ik leefde 
toen nog meer in de Matrix van Maya, dan nu. 
Tijdens een  Vipassana-meditatie die ik kort 
geleden volgde, voelde ik zeer helder hoe er 
een verschil is tussen dat wat werkelijk is en 
dat waar ik een idee over heb. Ik realiseerde mij 
dat er buiten deze werkelijkheid, die tastbaar is,  
niets is en dat al dat andere berust op ideeën, 
verlangens, concepten. Gedachten dus, een 
verhaal.

Huh?

En hoe zit het dan met verlichting, de engelen, 
God, het hiernamaals? Alles waar ik in geloof-
de, is dat dan illusie? Zijn gedachten waar of is 
het allemaal onzin? Alles is energie zei mijn 
coach. Gedachten zijn energie, je adem is 
energie, relaties zijn energie, je lichaam is 
energie, maar hoe zit het met huizen, thee- 
potten, nijptangen? Mirjam Lancewood schrijft 
in haar boek ‘mijn leven in de wildernis’ dat ze 
in de natuur voelt hoe alles leeft, stroomt en 

verbonden is en dat het leven zo hoort te zijn. 
In de stad daarentegen voelt ze hoe huizen 
dood zijn, we leven tussen dode dingen, 
schrijft ze. We leven in ons hoofd, in bewegen-
de beelden op tv, communicatie via telefoon 
en Facebook. Ja, dat is ook allemaal energie, 
een vluchtige hectische energie, die vervliegt 
als zand tussen je vingers. Het is geen 
werkelijkheid. 

Hoe ga ik werkelijk om met mijn geliefde? In 
het hier en nu, in de realiteit en niet volgens 
mijn idee van hem, los van een concept dat ik 
heb over relaties, niet gekleurd door verhalen 
uit het verleden, van vroeger, de toekomst, 
maar hier en nu, gewoon iemand zien zoals 
hij is en dat helemaal oké vinden en zelf zijn 
zoals ik ben, precies zoals het is. En ja, dan 
gaat het stromen, zomaar vanzelf, dan leef je 
met alles wat werkelijk is. Oooh, wat voelt dat 
intens en waarachtig en echt! En daarin 
stormt het zo nu en dan, golft of breekt het, 
knalt en schuurt het, maar ten alle tijden in 
contact, echt en puur. Dat is leven in de 
werkelijkheid, dat is pure energie, puur zijn.

Ik zie hoe ik steeds verder groei en in de 
werkelijkheid kom. Steeds meer aanwezig 
zijn, steeds minder vluchten, toestaan dat ik 
het niet weet, dat ik me bang en klein voel, 
groots en gelukkig, helder, en wezenlijk. Ja, 
dat is er allemaal en ik zie het verhaal en hoe 
ik meestal nog vast zit in het verhaal. Maar 
elke dag wordt boeiend als je beseft hoe je 
het verhaal kunt sturen, hoe je de liefde in 
alles kan toelaten en last but not least: 
loslaten dat je ergens controle over hebt. 
Gewoon leven zonder dat je de toekomst weet. 
Wat heerlijk om dat te leven.

in de werkelijkheid

door Jayanti van der Meer
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Laatst las ik het boek Eindeloos bewustzijn 
van Pim van Lommel. Hij stelt een weten-
schappelijke visie op de bijna-doodervaring 
(BDE) te hebben geschreven. Ik had niet per 
se veel interesse in dit boek, maar het is een 
erfenis van mijn oma. Mijn oma is kortgeleden 
naar gene zijde vertrokken en haar boeken 
moesten toch ergens heen. Tijdens mijn 
vakantie ben ik er in gaan lezen. 
Ik hield er een dubbel gevoel aan over.

Aan de ene kant las ik het als kleinzoon van 
een net overleden oma en zocht ik naar 
bemoediging. Aan de andere kant las ik het 
vanuit mijn religiewetenschappelijke achter-
grond en zocht ik naar bewijzen voor wat Van 
Lommel beweerde. De wetenschapper in mij 
had al snel een hoop kritiek op de opzet van 
de onderzoeken van Van Lommel en de 
manier waarop hij ze in het boek beschreef. 
Van een cardioloog had de wetenschapper in 
mij meer verwacht. Het kon niet overtuigen. 
Steeds weer kwam hij met argumenten die 
eigenlijk geen enkel bewijs vormden voor zijn 
stelling. Wat wilde hij eigenlijk bewijzen?

Wilde hij bewijzen dat wij mensen een einde-
loos bewustzijn hebben? Dat lichaam en ziel 
niet hetzelfde zijn en dat ‘de ziel’ doorleeft als 
het lichaam sterft? Dat de ziel het lichaam 
zelfs kan verlaten terwijl het nog leeft? De 
wetenschapper in mij bleef tekortkomingen in 
zijn studies zien. Hij had geen goede controle-
groep, hij kon niets van de werking verklaren 
en de beweringen die hij deed waren inconse-
quent. Soms was een bepaalde ervaring in 
zijn ogen wel een BDE en soms was diezelfde 
ervaring dat niet. De wetenschapper legde het 
boek keer op keer weg.

De kleinzoon pakte het steeds weer op. De 
verhalen en opgetekende ervaringen van de 
personen uit het boek bleven boeien. De 
omschrijvingen van hun BDE waren zo 
intrigerend, zo pakkend en zo bemoedigend 
dat de kleinzoon bleef lezen en zich meer en 

meer verbonden voelde met oma. De klein-
zoon vroeg zich niet af of het wel of niet waar 
was. Of we wel of niet een ziel zijn en of de 
bijna-doodervaringen die beschreven werden 
iets zeiden over het leven na de dood van alle 
mensen. Nee, de kleinzoon vroeg zich niet af 
‘of’…, hij vroeg steeds ‘wat als’. Wat als je 
bewustzijn je lichaam echt verlaat als je 
‘dreigt’ te sterven? Wat als je dan echt beseft 
dat je niet dood kunt zijn? Sterker nog, als je 
je dan pas realiseert wat eigenlijk werkelijk-
heid is. Wat als alles wat in dat boek gezegd 
wordt waar is? Dan, zo dacht hij, moest hij nog 
maar eens opnieuw naar Vasudeva luisteren.

En dat deed ik. Ik hoorde niets nieuws. 
Vasudeva vertelt altijd dat de mens meer is 
dan een lichaam. ‘We zijn spirituele wezens in 
een menselijke ervaring.’ Die zin zit zo 
ingebakken dat ik hem nooit meer kan 
vergeten. (Bijna) net zo ingebakken als ‘In de 
verleden tijd nooit dt!’, zoals meester Jan in 
groep 7 ons dat dagelijks voorhield. En hoewel 
dat laatste een heel praktisch advies is, is de 
zin van Vasudeva rationeel wat lastiger te 
begrijpen. Toch kijk ik er nu anders tegenaan. 
Van Lommel laat gewone mensen aan het 
woord. Mensen die ondanks zichzelf hebben 
ervaren wat het is om als ziel onderweg te zijn 
zonder lichaam. De kleinzoon wil geloven dat 
dit echt zo is. De wetenschapper stelt zich 
‘methodologisch agnostisch’ op. Hij onthoudt 
zich van een oordeel.

Stel dat het waar is wat Vasudeva en Van 
Lommel ons vertellen. Stel dat het realiteit is 
en dat ons dagelijks leven maya is, een illusie, 
wat betekent dat dan eigenlijk? Enerzijds 
maakt het het leven dragelijker. De kleinzoon 
hoeft niet te rouwen om zijn oma, misschien 
mag hij zelfs blij voor haar zijn. Tegelijkertijd 
maakt dit idee het leven ook veel onbegrijpe-
lijker. Waarom zouden wij, als wezens van 
licht, elkaar aandoen wat we elkaar aandoen? 
Waarom zouden we met de aarde omgaan op 
de manier waarop we dat doen? Hoe kan het 

door Thomas Hontelez

De bijna-doodervaring
als het guru-principe

→
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dat we het zover hebben laten komen en 
waarom verkeren we allemaal in die on- 
wetendheid? En waarom hebben zij die 
geloven in het goede, zoveel moeite het 
slechte te weerstaan?

De Boeddha werd eens eenzelfde vraag 
gesteld. Wat is de oorzaak van het lijden? Als 
antwoord vertelde hij de parabel van de pijl 
(hier in verkorte versie): ‘Er was eens een 
man die een giftige pijl in zijn oog gekregen 
had. Zijn vrienden wilden een chirurg voor 
hem halen om de pijl te verwijderen. Maar de 
man wilde eerst weten wie die pijl geschoten 
had, bij welke kaste hij hoorde, hoe hij heette, 
of hij getrouwd was en waar hij vandaan 
kwam. De man stierf voordat hij antwoord op 
zijn vragen had terwijl de chirurg naast hem 
stond.’ Het stellen van de vraag naar het 
waarom en het hoe voordat de pijl verwijderd 
was, was zinloos.

Van Lommel en Vasudeva verschillen hierin. 
Van Lommel heeft met zijn verhalen het 
spirituele naar het alledaagse gehaald. Als 
een ervaring die je moet ervaren voor je het 
echt snapt. Hij vraagt ons daarbij hem te 
geloven omdat hij een ‘studie’ heeft gedaan. 
Vasudeva moedigt ons keer op keer aan hem 
juist niet te geloven en zelf op onderzoek uit 
te gaan. Om zelf te ontdekken wat er achter 
het bekende ligt. Het besef dat Vasudeva 
vanuit een soort permanente BDE leeft, heeft 
mijn kijk op hem veranderd, zelfs na al die 
jaren dat ik hem ken. Het guru-principe heeft 
een heel andere betekenis gekregen. Veel 
tastbaarder, veel toegankelijker. Geen moei-
lijk te bereiken staat, maar een realiteit waar 
ik me voor open kan stellen. Zo niet bewust 
tijdens dit leven, dan op het moment van 
sterven als mijn ziel mijn lichaam verlaat. 

Er zit maar een ding op. Het guru-principe 
vertrouwen en zelf op zoek gaan naar de 
waarheid.

De reis naar mijzelf heeft mij bij de Blue Star- 
familie en Sri Vasudeva gebracht. Guruji’s ZIJN 
heeft me geïnspireerd mijn bewustzijn te laten 
groeien en daardoor een dieper contact te maken 
met de guru in mijzelf. 

Deze reis heeft in mij een passie laten ontwaken: 
creatieve vormgeving met natuurlijke materialen 
als bloemen, planten en hout. 

Tijdens wandelingen in de natuur, maar ook in 
snoeiafval op stoepen kom ik materialen tegen 
waar ik een creatie in zie die ik vormgeef. Ik heb 
geleerd dat alles waarde heeft in welke vorm dan 
ook.

Vaak komt er ineens een idee langs. Dan ga ik op 
zoek naar materialen en ik ervaar dat die altijd 
te vinden zijn. De creatie is er al, alleen mag 
mijn creatieve geest de verbindingen maken om 
het idee te materialiseren. Alles is in en ontstaat 
door het Universum. Dit geeft mij kracht.

In mijn woonplaats in Zuid-Limburg geef ik 
sinds vorig jaar workshops aan mensen uit de 
buurt die geraakt zijn door mijn creaties en mijn 
enthousiasme voor verbinding met elkaar.

Ze maken zelf de keuze hoe ze iets vorm willen 
geven; het is hun creatie. Hierbij ondersteun ik ze 
desgewenst met technieken en aandacht. Het 
gaat je lukken en het is goed zoals je het doet, zeg 
ik vaak. Zo mooi om te zien hoe enthousiast ze 
dan worden over zichzelf en de gemaakte creatie!

Na afloop van de workshop heb ik wel een zelf- 
reflectie. Wat zag ik, wat hoorde ik, hoe reageerde 
ik, hoe zou ik het anders hebben willen of 
kunnen doen?

Deze samenkomsten brengen zoveel meer dan het 
maken van een eigen creatie alleen. Het brengt 
ook verbinding met elkaar. We leren van elkaar 
en iedereen heeft een eigen interessant verhaal. 
Ook buiten de workshops is er steeds meer contact 
met elkaar

Hoe mooi is dit … hier geniet ik van.

Alles dient het grote geheel en dan 
voel ik een diepe dankbaarheid 
naar het Universum. 

Roeleke Wachelder

→
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Dit jaar was het de vijftiende keer dat ik een tijd op de ashram in Trinidad ben 
geweest. En ook deze keer heb ik een shift ervaren, een verandering in hoe ik naar 
mezelf en naar de wereld kijk.
  
Ik heb het idee over mezelf dat ik ‘van ver’ kom. Vasudeva zei ooit “Je hebt nat 
hout en droog hout”. Steek het allebei maar eens aan en je begrijpt wat hij 
bedoelt. Ik was nat hout. Althans, zo ervaar ik dat. Ik had geen enkele ervaring 
met spiritualiteit. Energie, chakra’s, ik had geen idee. 
 
Dat veranderde tijdens mijn eerste verblijf op de ashram in 2003 toen ik me terug-
trok in het meditatiekoepeltje. Ik had geen verwachting maar hoopte stiekem wel op 
‘iets’. In een poging te mediteren ging er van alles door mijn hoofd. Gedachtes 
kwamen en gingen. Tot het steeds stiller werd. En zo maar opeens zat ik in het 
licht. Ik voelde me overal en nergens en keek naar de wereld in slow motion. 
Ik nam de geluiden van buiten waar maar het was toch heel stil, vredig en stil.  

Buiten gekomen moest ik echt even ‘landen’ in het gewone leven. Het was er beslist 
anders dan voor mijn verblijf in de koepel. Tijdens het zingen van de Shiva 
Mahimna die avond kruisten de blikken van Vasudeva en mij elkaar en zag ik een 
zuil van energie van hem naar mij gaan. Toen ik dat met hem deelde, knikte hij en 
zei dat hij niets had gedaan. “Je stond er voor open.”

Vanaf toen is er veel in mijn leven veranderd. De zogenaamde buitenkant werd 
minder belangrijk en het bewustzijn in mezelf nam toe. En ook al lijkt mijn groei 
niet hard te gaan, mijn aandacht ervoor is niet meer uit mijn leven weg te denken.

Voor mij is het goed om regelmatig een tijd in de aanwezigheid van een spirituele 
meester te zijn. In de ashram is een verhoogde energie te ervaren, vooral tijdens 
de 40 dagen-periode. Volgens Vasudeva omdat in deze periode verschillende meesters 
betrokken zijn. Het heeft invloed op mijn innerlijke blokkades. Ik word geraakt, 
loop tegen mijn minder fijne kanten op en dat heeft ook fysiek zijn weerslag. 
Zonder wrijving geen glans …

Het zijn in de energie van Vasudeva, het luisteren naar zijn talks en meditaties, 
zijn woorden nog eens van papier tot je laten doordringen, er samen met anderen 
over te praten en dan eventuele vragen direct aan de Guru kunnen voorleggen. Het 
is een geweldige formule voor extra groei. Natuurlijk is het geweldig om Vasudeva 
via Livestream te kunnen volgen in die periode. En een uitkomst voor hen die de 
reis niet kunnen maken. Maar mocht je wél willen en kunnen gaan, dan is dit een 
pleidooi voor een verblijf op de ashram in deze belangrijke periode.

Ben ik na vijftien jaar nog ‘nat hout’? Misschien begin ik wat te drogen. Ik heb 
nog veel te doen wil ik vrijkomen van mijn innerlijke blokkades. Het gaat met 
kleine stapjes, maar dat geeft niet. Honderd keer een procent is ook honderd 
procent.

Narayana Elzinga
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In ons hart brandt zacht een vlam
van teder licht en warme liefde.
Het glinstert soms in onze ogen

en tintelt in ons bloed door onze huid.

In de stormwind van de wereld
werd die vlam haast uitgeblazen.

Maar altijd bleef de zielenvonk
verlangen naar het Licht.

Meestal zachtjes gloeiend in ons hart,
soms ontbrandend in verterend vuur.

Het leven kende dan geen rust noch duur.
Het hunkerde naar hoger hemels licht.

In de gezegende aanwezigheid 
van de innerlijke goddelijke gids,
zwelt de vlam tot een groot licht
dat hart en ziel en geest verlicht.

 
Door ons lichaam en de ruimte om ons heen
naar mensen, dieren, dingen om ons heen

straalt een groot en god gelijkend licht
verenigd met ons kleine kinderlijke licht

haast onweerstaanbaar sterk de wereld in.

Ondergedompeld in het onbegrensde licht
wordt het ik een marionet van het grote Zelf:

het grote transparante Licht
waarin alles en iedereen zich beweegt 
in een onderliggend veld van eenheid 

dat vanuit ons hart en ziel en zelf
de wereld om ons heen omvat.

Piet Ransijn, Vlodrop, Zuid-Limburg 1996
Ter gelegenheid van Guru Purnima, het feest van de volheid van de guru:
Guru Dev, Swami Brahmananda Saraswati, de leermeester van Maharishi Mahesh Yogi
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Bonen-courgette salade 

Ingrediënten  (alle hoeveelheden naar keuze)

Adukibonen (of andere bonen) afgekookt of uit blik, toma
at, courgette, knoflook, 

peper, zout, azijn (biologische natuurazijn), verse basi
licum, agavesiroop

Bereiding

Rasp de courgette, snijd de tomaat in blokjes, pers de k
noflook of snijd deze 

klein, snijd de basilicum klein.

Haal de bonen uit blik, doe ze in een zeef en spoel ze s
choon. 

Doe alles samen in een kom, voeg peper en zout toe, een 
beetje azijn (paar 

druppels, proeven en dan eventueel nog een paar druppels
) en tot slot wat 

agavesiroop (of een ander zoetmiddel). 

Alles goed mengen, in de koelkast zetten en een kwartier
 voor de maaltijd eruit 

halen.

RECEPT

Bereidingstijd: 10-15 minuten M��i��� ��� B����

Hmmmm … nu heb ik beloofd een stukje te schrijven voor Blue Star Inspiratie. Maar ik ben een 
beetje vergeten wat ‘t ook alweer is, het Guru principe. Gelukkig  is er een talk over uit 2016; die 
ga ik eens lezen. 

Maar wat ik recent ontdekt heb: ik mag er zijn zoals ik ben en zoals ik ben is goed. Deze bewust-
wording blijkt de basis te zijn die ik nodig heb om het avontuur - het leren besturen van mijn 
voorhoofdchakra - aan te durven. Niet alleen lijkt het me fijn om wakker te blijven als Vasudeva 
spreekt (wat een troost om in zijn talk te lezen dat hij vroeger zelf ook regelmatig in slaap viel 
tijdens meditaties), ik verlang er ook naar om mijn innerlijke wereld te bewonen en te beheren, 
samen met de hogere kracht in mij, in een proces van “medeschepper zijn”

Het gaat over het (h)erkennen en eren van God in mij  (stoei ik nog mee).
En over hoe fijn het is om de Guru Gita te zingen (vind ik ook).
Dat er iets in je innerlijk plaatsvindt als je de meester ontmoet die voor je bestemd is 
(ja, toen opende mijn hart zich).
Er zal een transformatie zijn (ja, ik kan steeds meer liefde voelen voor andere mensen).
Als het zesde chakra zich opent, vindt er een bewustzijnsverandering plaats waardoor ik   
zelf de leider wordt van mijn innerlijke ruimte (dat ligt nog in het verschiet).

•
•
•
 
•
•
 

door Kathyann Mantelin het dagelijks leven
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Blue Star Holland heeft een eigen (web)winkel. De afgelopen jaren is 
die met veel liefde en aandacht beheerd door Abha en Jos. Zij runden 
het winkeltje tijdens de retreats en regelden alle bestellingen via de 
webshop, nu dragen ze het stokje aan mij over. Abha en Jos, enorm 
bedankt voor jullie grote inzet en toewijding namens iedereen van 
Blue Star Holland!

Met de (web)winkel richt Blue Star Holland zich primair op het 
beschikbaar maken en verspreiden van het gedachtegoed van 
Sri Vasudeva. Er zijn boeken, mantra cd’s, meditatie cd’s en andere 
inspirerende artikelen te koop voor een prijs die iets boven de kost-
prijs ligt. Deze kleine winst gaat naar Blue Star Holland en de ashram 
in Trinidad ter ondersteuning van hun activiteiten. Maar het hoofddoel 
is iedereen die zich ook maar enigszins verbonden voelt met 
Sri Vasudeva te dienen bij zijn zoektocht.  

Om iedereen nog beter van dienst te kunnen zijn hoop ik dat cd's in de 
nabije toekomst ook als audiotracks of op memory-sticks beschik-
baar zullen zijn. En hoe fantastisch zou het zijn om samen met een 
aantal mensen te brainstormen over nog meer wensen/ideeën. Om 
samen een team te vormen!

Is dat iets voor jou? Bel of mail me dan. Gewoon doen!

06-50278799 of jkeunen@me.com

Wil je iets bestellen via webshop? Kijk op: 
http://www.bluestarholland.nl/blue-star-shop/ 
                                                                    

Oproep

Blue Star Holland






