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 uitdagingen tot groei 

 gevulde bananen 

 egospel en vergeving 

 mijn moeder lacht de hele dag 
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Op het moment dat je dit magazine onder ogen krijgt zijn we alweer 

beland in de 40-dagen periode met Sri Vasudeva. Een geweldige tijd om 

ons bewustzijn te verruimen. Met het thema ‘Vergeven’ van deze editie 

hopen we daaraan ook een bijdrage te leveren

Mocht je het idee hebben dat ‘vergeven’ een kwaliteit is waar je al bekend 

meebent en je vermoedelijk ook wel ervaring mee hebt, dan nodigen we je 

toch uit om de bijdragen in deze editie eens te vergelijken met je eigen

gedachten over vergeven. 

Onze guru heeft eens tegen een van onze auteurs gezegd:

‘You gave your anger to me, so I could burn it away with my love’. Hoe

schitterend is dat en hoe diep gaan deze woorden!

En wist je dat vergeven en een regenboog iets met elkaar hebben te

maken? Hoe de liefdevolle interactie tussen moeder en dochter kan leiden

tot vergeving? En wat een luisterend oor kan doen?

Lees hierover meer in dit nummer, dat weer zo

prachtig vormgegeven is.

Namens het redactieteam wens ik je veel leesplezier,
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en ook: 8 verlicht & luchtig • 13 ‘t winkeltje 

Beste mensen,

Sri Vasudeva, onze grote inspira-
tor, komt weer naar Nederland. 
Drie mooie dagen lang - vrijdag 
29 juni, zaterdag 30 juni en 
zondag 1 juli - faciliteert hij een 
retreat over 'Cultivating a Silent 
Mind'. 

Tijdens deze retreat ligt de focus 
op de stilte in jezelf. In stilte 
ontstaan vaak de mooiste 
inzichten, diepe verlangens of 
fysieke ontspanning. Er is ruimte 
voor liefde en vergeving. 

Over dit laatste onderwerp gaat 
dit magazine: vergeving. Er is 
niets mooiers dan iemand 
vergeven, jezelf of een ander. 
Vergeving is niet meer willen dat 
het verleden anders had kunnen 
lopen. Kortom: in het hier en nu 
zijn. Laten we dit ter voorberei-
ding op de aankomende retreat 
doen. 

Als bestuur zijn we samen met 
het organisatieteam druk bezig 
om de retreat goed voor te 
bereiden. We houden jullie op de 
hoogte.

Veel liefs,

Namens het bestuur van 
Blue Star Holland

Yesudas, Malou, Gauranga, Abha, 
Vivekananda en Anjani

 

4 sri vasudeva 6 gevulde bananen

7 compassie 9 mijn moeder

10 uitdagingen 12 vergeving
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‘Co-creëren van een nieuwe wereld’
40 dagen - dag 30 - 3 mei 2010 

 menselijke relaties 

 
Vandaag gaat het over menselijke relaties. Ze bieden veruit het rijkste veld voor spirituele 
groei. Menselijke relaties kunnen de meest uitdagende relaties zijn. Als ziel die in de menselij-
ke ervaring komt, zijn we gekomen om een pad terug naar geestelijke vrijheid te volgen, om 
terug te komen in het bewustzijn van een Hoger Zelf, om te weten dat er een Hoger Zelf in ons 
is. Een Hoger Zelf dat alles om ons heen bevat. Het Hogere Zelf heeft bepaalde kwaliteiten die 
we in onszelf gaan ervaren als we groeien, en als gevolg daarvan drukken we dat ook uit in 
onze uiterlijke wereld. 

Onnodig te zeggen dat de menselijke ervaring het slechtste in ons lagere zelf en het beste in 
ons Hogere Zelf naar boven kan brengen. En medemensen lokken beide uit. Het slechtste in 
ons - haat, hebzucht, lust, afgunst en gehechtheid - leidt ons natuurlijk naar gevangenschap. 
We raken steeds meer verstrikt in de wereld, in haar ellende en pijn en - uiteraard - een beetje 
plezier. 

Kwaliteiten van het Hogere Zelf helpen ons de ruimte van bewustzijn te openen om meer Licht 
in ons eigen wezen te ervaren. Zij helpen ons ook het potentieel aan Licht in onze wereld te 
herkennen en meer Licht in onze wereld te brengen. Dus als we onze spirituele identiteit gaan 
ervaren en beginnen te verlangen naar spirituele groei, dan moet de uitdaging op weg naar 
ons doel zijn om uiting te geven aan de hogere kwaliteiten in de menselijk ervaring.

HEEN EN WEER GETROKKEN TUSSEN TWEE WERELDEN
Enkele van deze hogere kwaliteiten zijn vergeving, mededogen, nederigheid, naastenliefde en 
begrip. Dit zijn allemaal kwaliteiten die we moeten tonen om tot spirituele groei te komen. 
Natuurlijk, we zitten gevangen tussen twee werelden of twee ‘zelven’ als het ware. Een Hoger 
Zelf dat ons naar het Licht trekt: het Licht van wijsheid, het Licht van liefde, begrip, mededo-
gen en vrijheid. En een lager zelf dat ons de duisternis in trekt – de duisternis van onwetend-
heid, gehechtheid en gebondenheid. 

Waar sta jij? Natuurlijk staan we in een overgangszone, nietwaar? We raken verstrikt in de 
krachten die ons verleiden tot het lagere en tot onwetendheid en de krachten die ons aantrek-
ken om hoger te gaan. Waar word jij heen getrokken? Waar laat jij jezelf naartoe getrokken 
worden? Want de neiging is om de wereld de schuld te geven: "Oh, de wereld trekt aan me en 
ik kan er niets aan doen, ik ben zo hulpeloos". Waarom zeggen we dat niet over het hogere: 
"Oh, ik ben zo hulpeloos, ik word meegesleept in meer liefde, mededogen en begrip, ik ben zo 
hulpeloos”. Dat is een goede aantrekkingskracht nietwaar? Een aantrekkingskracht naar 
vrijheid. 

Waar word jij naartoe getrokken, als zoeker in die overgang? Aangetrokken worden door het 
lagere in het lage leidt ons naar een wereld van duisternis, conflict, hebzucht, haat, lust, 
jaloezie. Aangetrokken door het Hogere worden we geleid naar een wereld van Licht, van 
geluk, liefde, liefdadigheid, saamhorigheid. Zie je waar je elke dag heen getrokken wordt? 
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Word je verleid door het lagere zelf en zijn driften? Geef je eraan toe? Geef je de wereld de 
schuld en zeg je dat dat is wat je trekt? Of neem je verantwoordelijkheid voor waar je bent en 
voor de keuzes die je maakt? En als je geen duidelijkheid hebt over je keuze, zoek je dan 
begeleiding, wijsheid en hulp? Er is altijd hulp in ons universum. 

WE HEBBEN DE MACHT OM TE KIEZEN
Hoe meer we HogerZelf-gedrag omarmen, zoals de meer ontwikkelde Zielen nastreven, hoe 
meer we in het Licht getrokken worden. Ons Spirituele Bewustzijn zal zich meer en meer 
openen. We zullen diepere spirituele ervaringen hebben en meer een zegen zijn voor onze 
wereld. We zullen meer een instrument voor het Hoger Zelf zijn. We moeten onthouden dat we 
in elke situatie de macht hebben om te kiezen. 

Het leven geeft je elke dag situaties, vlak voor je, om je te helpen te leren en groeien in 
spiritueel bewustzijn in het Licht. Elke situatie van elke dag is speciaal voor jou op maat 
gemaakt, om jou te testen, zodat jij jouw hogere kwaliteiten kunt tonen. Slaag je elke dag voor 
deze testen? Zie je ze als kansen om echt in praktijk te brengen wat je leert? Of faal je telkens 
weer en moet je ze steeds opnieuw tegenkomen? Het Universum is de Ultieme Leraar; als je 
niet slaagt voor de testen, brengt het (Universum) ze steeds opnieuw naar je terug, in een 
poging je te helpen herinneren. Het is een prachtig Universum. Het blijft je herinneren, helpen 
en ondersteunen totdat je het leert, totdat je groeit. Wanneer leer je? Wanneer groei je?

Voor je Zelfreflectie:
Vergeving
Deze gesprekken zijn voor degenen die spirituele groei serieus nemen. Neem een kijkje in 
jezelf. Hoeveel mensen moet je nog vergeven? Hoeveel? Hoe vol is jouw zak met niet kunnen 
vergeven? Wanneer begin je met loslaten? De waarheid is dat iedereen van wie jij denkt dat ze 
je vijanden zijn, eigenlijk deel uitmaken van je eigen zelf, maar je weet het niet. We bestaan 
allemaal in dezelfde Bron en ze zijn echt je vrienden. Ze lijken misschien vijanden, maar ze 
laten jou je zwakke punten zien. Maar je ziet dat niet. Jij denkt dat zij zwak zijn en je geeft hen 
de schuld. Maar je ziet niet dat jij de zwakke bent, omdat jij boos, bitter, haatdragend, 
rancuneus, jaloers, verstoord wordt. Wanneer ga je vergeven? Vergeving is een kwaliteit van 
het Hogere Zelf. Als je vergeeft is er heling. 
Boosheid
Wat brengt je woede naar boven? Hoeveel van deze kwaliteiten heb je in je, patronen die je 
hebt omarmd en die je in je ziel hebt bewaard? Patronen die omhoog komen en jouw woede 
tonen? Zie je ze wanneer je als een demon in je wereld wordt? 
Vergeving en begrip
Wanneer ga je dat opschonen via mededogen en begrip en tolerantie? Mensen in onze wereld 
groeien in verschillend tempo. We moeten begripvol zijn. We moeten helpen en ondersteunen. 
Als we wijzer zijn, denken we niet dat de mensen zoveel verkeerd doen dat we ze moeten 
bekritiseren en hun kracht wegnemen. We moeten hen steunen via dialoog en een voorbeeld 
zijn van beter gedrag. Dat is hoe we de veranderingen in onze wereld brengen. Als jij een fout 
maakt, wat verwacht je dan van een ander? Geen vergeving en begrip? 
Liefdadigheid
Hoe zit het met liefdadigheid? Wanneer we worden gevraagd te geven, geven we meestal het 
kleine, de dingen die we niet nodig hebben. Hoe zit het met het geven van het grote dat je hebt, 
en de dingen die voor jou echt van waarde zijn? Waarom kun je de wereld niet zien als deel van 
je wezen en elke gelegenheid om te geven zien als een zegen? Waarom omarmen we liefda-
digheid niet? 

GEËVOLUEERDE ZIELEN ZIJN REFERENTIEPUNTEN OP DE REIS
Waarom omarmen we het mededogen voor onze wereld niet, met begrip voor de verschillende 
niveaus van bewustzijn in onze wereld? Als je voorbeelden wilt, kijk dan niet naar de mensen 
die worden uitgedaagd in de wereld, denkend: deze persoon doet het niet, dus kan ik het ook 
niet, of niemand doet het goed. Kijk in plaats daarvan naar de ontwikkelde zielen, kijk naar die 
zielen die onvoorwaardelijke liefde, begrip, vergeving en vrede in elke situatie tonen. Kijk naar 
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die Zielen. Zij zijn je referentiepunt als zoeker op de reis. Zij zijn mijn referentiepunt geweest, 
niet degenen om me heen. 

Tijdens deze reis, in elk leven, komen we om specifieke kwaliteiten van ons Hogere Zelf te 
leren. Wij zijn gekomen om met woede, haat, jaloezie, vergeving, lust en hebzucht te leren 
omgaan. Met die situaties moeten we leren omgaan, dus worden we natuurlijk ook door onze 
wereld verleid. Laten we die kansen om te groeien gebruiken en proberen te observeren hoe 
we op onze wereld reageren. Laten we onszelf observeren. Het begint met waarnemen. 
Transformatie begint met zelfobservatie en eerlijk genoeg zijn om onze zwakheden te erken-
nen. En met bewust en nederig genoeg zijn om hulp te zoeken. 

Dit is onze prachtige Universum. Het daagt ons uit. Het kan het slechtste in ons boven brengen 
als een onthulling. Het laat Grace stromen wanneer we het zoeken, ons steun gevend om 
onszelf te verheffen. Wij hebben het mooiste Universum dat je kunt bedenken. 
Denk hier eens over na: waarom ben je hier, de verleidingen van onze wereld en de mogelijk-
heden om te groeien in spiritueel bewustzijn. 

SLOTOPMERKINGEN
Ik hoop oprecht dat je kunt waarderen dat het leven een reis is van duisternis naar Licht. Ik 
hoop dat je elke gelegenheid van elke dag aangrijpt, elke situatie en elke interactie om te 
groeien in het Licht en dat je niet gevangen wordt in de duisternis. De keuze is aan jou, vooral 
als je meer bewust wordt.

Ingrediënten 

• 125 g kikkererwten- of spliterwtenbloem 

• 4 theelepels zout 

• 4 theelepels kurkuma

• 1 theelepel komijnzaad

Bereiding  (ca. 35-45 minuten) 

Verwarm de heteluchtoven voor op 175 graden. Meng de kik
ker- of spliterwtenbloem 

met 2 tl zout, 2 tl kurkuma, suiker en de cayennepeper. 
Voeg een eetlepel olie 

toe en kneed dit mengsel met je vingers tot het kruimig 
is. Zet het even apart. 

Was de ongepelde bananen en snijd de uiteinden eraf. Maa
k een inkeping over de 

lengte (tot de helft insnijden) en verdeel de banaan in 
2 of 3 gelijke stukken. 

Vul de inkeping royaal met het kruimige kikker- of split
erwtenmengsel. 

Leg de banaanstukken in een vuurvaste schaal die helemaa
l gevuld moet zijn. 

Verwarm de overige olie. Voeg het komijn- en mosterdzaad
, zout en kurkuma toe. 

Eventueel ook een snufje cayennepeper. Als het mosterdza
ad opspringt, neem de 

pan van het vuur. Giet oliemengsel over de banaanstukjes
. Zet het gerecht 12 

min. in de oven. 

Dien het gerecht in deze schaal op en eet de gevulde ban
anen met schil en al.

• 1 eetlepel suiker

• 5 eetlepels olie

• 1 theelepel mosterdzaad

• mespuntje cayennepeper

• 3 á 4 gave bananen

Gevulde bananen voor 4 personen
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Soms dient zich een verhaal aan dat verteld MOET worden. Tijdens mijn werk in een 
vliegtuig raak ik betrokken bij een situatie en die blijft maar door mijn hoofd spoken. 
Ik besluit het op te schrijven. De titel ontstaat vrijwel meteen, de woorden vullen als 
vanzelf het scherm van m’n tablet en het waargebeurde verhaal krijgt vorm.

Tijdens het instappen reageert een passagier hevig geëmotioneerd op mijn verwel-
koming aan boord. Ze is boos op de luchtvaartmaatschappij (mijn werkgever), maar 
al snel blijkt dat ze vooral van streek is door de houding van het grondpersoneel. 
Omdat aandacht voor het welbevinden van passagiers onder mijn verantwoordelijk-
heid valt, zoek ik meteen uit wat er aan de hand is. In eerste instantie is het een 
ingewikkeld verhaal, maar al snel blijkt dat niemand binnen het bedrijf iets te 
verwijten valt. De passagier heeft zich simpelweg te laat bij de incheckbalie gemeld 
waardoor ze niet meer geholpen kon worden. Uiteindelijk komt het er op neer dat ze 
de situatie zelf heeft veroorzaakt.

Klaar dus, had ik mezelf kunnen voorhouden. En het wegwuiven met een ‘ach, ze 
heeft gewoon pech gehad’. Maar iets in mij blijft  knagen, het voelt niet goed het 
hier bij te laten. Ik zoek haar tijdens de vlucht nog eens op, ga naast haar zitten en 
zeg haar dat ik het heel vervelend voor haar vind dat ze zo van streek is. Ik vraag 
haar of ze er nog wat over wil vertellen. 
Ze beschrijft een situatie in haar familie die eigenlijk iedereen kan begrijpen omdat 
het zo menselijk is. Het is haar verhaal en het is haar emotie, want het is haar 
situatie. Ze vertelt er openhartig over en even later is het gewoon klaar. Het is eruit. 
Het gesprek duurt misschien tien minuten en ze dankt me hartelijk voor het 
luisterend oor. Ze is zichtbaar opgelucht en de boosheid is helemaal verdwenen. 

Achteraf vraag ik me af wat er nou eigenlijk gebeurde tijdens het gesprek. Ik 
realiseer me dat ik geen hulp heb geboden, niemand de schuld heb gegeven en 
geen oplossingen heb aangedragen. Ik heb haar even laten praten door welge-
meende interesse te tonen en het daarbij gelaten toen ze uitverteld was. 
Wat blijft is vooral verbazing. Hoe fijn het voor beiden kan zijn om medeleven te 
tonen voor de situatie van een ander. En hoe helend.

het hangt gewoon overal in de lucht

Compassie
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Ik dacht na over hoe je dat doet. Vergeven. Iemand vertelde me dat je alleen iets kunt vergeven wat 

onvergeeflijk is. Dat vond ik een mooi geformuleerde paradox, die klonk als een natuurwet. Ik zie 

het alleen anders. Ik denk dat je alles kunt vergeven. Door het gewoon te doen. Maar ja, hoe?

Ooit ging ik met een aantal kameraden op ziekenbezoek bij een vriend. Even daarvoor had zijn 

vriendin hun relatie beëindigd. Hij sprak niettemin monter: “Het is nu twee weken geleden. Ik heb 

er goed over nagedacht en ik heb het haar vergeven.” We keken hem ongelovig aan. We moesten er 

zelfs een beetje om lachen. Onze vriend niet. Hij ging door met leven en vond een paar maanden 

later opnieuw het geluk met diezelfde vriendin. Ze zijn inmiddels meer dan dertig jaar samen.

Toen ik twaalf jaar was had ik een cassetterecorder waarmee ik liedjes uit de top 40 opnam. Dwars 

door het prachtige Waterloo van Abba heen riep de diskjockey dat het tien voor zes was. 

Onvergefelijk, vond ik. Ik moest leren te vergeven. 

Dertig jaar later, in de Waterloo-tempel op Trinidad, diende vergeving zich spontaan aan. Ik was 

boos en verongelijkt gekomen. Niet van plan om wie of wat dan ook te vergeven. Rondom de 

idyllische tempel zag ik op die vroege ochtend de zon in het water opkomen. Terwijl we alle couplet-

ten van de Guru Gita zongen, baadde ik in een onuitsprekelijk gevoel van geluk.

Vasudeva zei later: “I am glad you gave your anger to me, so I could burn it with love.” Tja. Vergeven 

is geen kunst als je een Sad Guru bent. Of als je die op zijn minst fysiek in de buurt hebt. Totdat ik 

me helemaal kan herinneren dat ik ook een Sad Guru ben, moet ik me behelpen om te kunnen 

vergeven.

Ooit kreeg ik een ansichtkaart van iemand met wie ik een conflict had. Er stond een mythische 

figuur op die met zijn wijsvinger in mijn richting priemde. Ik voelde me aangedaan. Ik nam de kaart 

mee naar een bijeenkomst waar we over kunst zouden schrijven. Ik schreef een fel betoog over hoe 

de afbeelding mij raakte. Halverwege draaide ik de kaart om. Ik wilde de naam en de maker van het 

kunstwerk weten.

‘De denker’, stond er op. Van Rodin. Maar dat beeld kende ik toch? Ik draaide de ansichtkaart een 

kwartslag en zag hoe de ‘beschuldigende’ vinger de kin van de denker stutte. Niets beschuldigends 

aan. Mijn mind had een fantastisch onwaar verhaal geschreven waar mijn hart in was gaan geloven. 

Sinds die tijd geloof ik dat vergeving in mezelf zit. Je hebt een externe prikkel en een innerlijke 

beleving. De mind koppelt die twee aan elkaar. Onnavolgbaar, zoals het tijdstip tien voor zes en het 

lied Waterloo. In het kolkende water van mijn emoties waad ik naar een ruimte waar ik nieuwe, 

vergevingsgezinde gedachten kan formuleren. In de hoop dat mijn hart die overneemt. Of dat echt 

gebeurt, is een kwestie van magie.

Vergeven is voor mij dus een werkwoord. Met een vleugje goddelijkheid om definitief te worden 

verlicht. Tevreden met deze conclusie zette ik de radio aan. Ik hoopte op Amazing Grace. Maar ik 

hoorde Abba:

I do I do I do I do I do

Het was tien voor zes.

TIJD VOOR VERGEVING

VERLICHT EN LUCHTIG

 bob he
er

en
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Mijn moeder is 101 en lacht de hele dag. Ze is volledig afhankelijk van externe zorg. 

Toen ze enkele weken geleden een beroerte kreeg, dachten we even dat ze dood zou 

gaan. We trommelden alle kinderen op om nog langs te gaan. Mijn moeder zat 

rechtop in bed en lachte ons toe. Wat leuk dat jullie allemaal gekomen zijn.

Inmiddels is ze helemaal hersteld, ze kan zelfs weer woorden formuleren. Ik praat 

met haar over het verleden en hoe mijn vader haar verlaten heeft voor een andere 

vrouw. “Ik dacht dat we goed bij elkaar pasten”, zegt ze, “maar kennelijk heb ik mij 

vergist.” 

“Heb je hem vergeven?“, vraag ik. Het is al ruim 65 jaar geleden. Ze knikt. “Hem wel, 

maar haar niet. Haar kan ik niet vergeven. Nooit!” Even kijkt ze boos. Dan breekt 

haar gezicht weer open in een lach. “Ach, het is al zo lang geleden.”

“Heb je jezelf vergeven?”, vraag ik. Ze kijkt me lang en nadenkend aan en probeert 

een zin te maken. Het lukt haar niet. Ze kijkt naar buiten. “Kijk, ganzen”, zegt ze en 

wijst. Langs het water loopt een groepje bruine ganzen tevreden te grazen.

We kijken in elkaars ogen. Ik voel onmetelijk veel liefde tussen ons sprankelen en 

voel me ontroerd. Vroeger verweet ik haar van alles en zij mij. Eigenlijk was alles mis 

aan mij en wat ik ook deed, het was nooit goed genoeg. Ik voel dat ik haar vergeven 

heb.

“Alles is goed”, zegt ze dan. “Wat fijn”, zeg ik en laat haar wat water drinken uit de 

beker met een rietje. “Ja, dat is fijn.” Het klinkt verwonderd, alsof ze verbaasd is dat 

het zo voelt. 

Op weg naar huis denk ik na over het thema vergeving. Ik kom automatisch bij schuld 

en rancune, alsof deze twee met elkaar verweven zijn. Je vindt iemand schuldig 

vanwege een daad die jou diep heeft gekwetst en vervolgens nestelt de rancune zich 

in je hart. Het is de schuld van de ander en dus kun je niet vergeven. 

Maar de belangrijkste vraag voor mij is in hoeverre ik mijzelf kan vergeven. In 

hoeverre acht ik mijzelf schuldig aan het kwetsen van mijzelf? In hoeverre veroordeel 

ik mijzelf omdat ik iets heb gedaan of juist nagelaten waardoor ik mijzelf niet serieus 

heb genomen? Kan ik mijzelf vergeven? Echt vergeven, dus niet als idee of gedachte, 

maar als daad, als een actieve handeling? 

Volledige zelfacceptatie en innerlijke vrede zijn het resultaat. Dat is wat ik bij mijn 

moeder zie. Er is geen greintje rancune meer in haar. Ze verwijt niemand iets, ze is 

niet boos op zichzelf dat ze niets meer kan. Ze accepteert alles zoals het is en 

daarom kan ze de hele dag lachen.

Jayanti
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Uitdagingen zijn de toegang tot groei
Zie hoe de Goddelijke wezens die naar deze 
wereld komen liefde tonen. Misschien herinner 
je je de woorden van Christus aan het kruis: 
‘Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze 
doen.’ Hij ervoer de gehele mensheid als deel 
van zichzelf.
Als mensen negatief naar mij zijn, dan is 
compassie mijn onmiddellijke reactie, omdat ik 
denk aan de beperkingen waarin ze leven, de 
pijn die ze doormaken doordat ze negatief naar 
mij zijn, en dan voel ik me vergevingsgezind. 
Hoe kan ik iets willen vernietigen dat een deel 
van mij is? Kun je de wereldse uitdagingen zien 
die weg van de liefde willen leiden, en daardoor 
groeien? Dat is de les die voor je ligt. Dat is je 
toegang tot groei. Alle uitdagingen om je heen 
die proberen je liefde te laten verdwijnen, 
creëren je kansen voor spirituele groei. 

Zie iedereen als deel van het geheel
Kijk hoe je van een baby of kind houdt dat 
misschien boos op je is. Misschien gilt het, is 
het boos op je en geïrriteerd, maar dat negeer 
je als je de vader of moeder bent. Waarom? 
Omdat je weet dat het kind niet beter weet, het 
is jouw kind en een deel van jou. We zijn 
geneigd onvoorwaardelijke liefde te geven als 
we van kleine kinderen houden. 
Als we diezelfde liefde ook in ons veld van de 
menselijke ervaring zouden tonen, als wij deze 
hele wereld als een deel van onszelf zouden 
zien - wat het is - en er vanuit gaan dat ieder 
mens handelt vanuit zijn of haar niveau van 
bewustzijn, en we dat echt kunnen waarderen, 
dan zullen liefde en vergeving als vanzelf 
stromen.

Uitdagingen
tot groei
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Lang geleden had ik een conflict met iemand. 
Dit triggerde me nog altijd, op onverwachte 
momenten. En altijd lag dat aan het ego van de 
ander. Zo ook tijdens mijn recente bezoek aan 
Trinidad, nota bene tijdens een meditatie. De 
diepe stilte droeg me als vanzelf het veld van 
observeren binnen, zonder oordeel … tenmin-
ste, dat dacht ik. Tot allerlei gedachtes omhoog 
kwamen, in een eindeloze stroom.
 
‘Pranayama, help me om terug te komen in de 
stilte’, vroeg ik. Maar juist het tegendeel 
gebeurde. Het conflict speelde zich af als een 
film in mijn hoofd, inclusief alle oordelen. En 
allemaal variaties op één gedachte: wat een 
groot ego. De film had twee delen. Deel twee 
ging over de gesprekken die ik met anderen 
had gevoerd om mijn hart te luchten. De kern 
van die gesprekken: wat een groot ego.

Ik vocht met mezelf om de beelden te stoppen. 
Om weer de rust en de vredige stilte terug te 
vinden die in zo’n scherp contrast stonden met 
deze herinnering. Het lukte niet. Tot ik me 
plotseling realiseerde dat dit wel eens meer 
dan gewone gedachten konden zijn. Dat de 
Kundalini iets in me naar boven bracht om te 
transformeren. Opeens zag ik hoe de herinne-
ring niet over de ander ging, maar over mij. 
Over mijn eigen egospel. Ik was in mijn oude 
valkuil terechtgekomen: mijn neiging de ander 
te beschuldigen van iets wat in mijzelf nog 
leeft. 

Meteen kwam de vredige stilte terug. Het 
conflict deed er niet meer toe. Er kwam een 
nieuwe gedachte in me boven: de ander 
vergeven. 

Het klonk goed. Maar terwijl ik over de lange 
trappen van de meditatiehal naar het gasten-
verblijf liep, vond ik het ook raar. Het voelde 
alsof ik daarmee boven de ander ging staan: 
het maakt niet uit hoe je het deed, ik vergeef 
het je. Zit daar toch een oordeel in? Iets dat 
ongelijkwaardig is? Kan vergeving, hoe mooi 

het ook klinkt en voelt, ook egospel zijn? Je 
deed het wel fout, maar weet je …

“Vader vergeef het hun, zij weten niet wat ze 
doen.” Christus praat in de tegenwoordige tijd. 
Direct op het moment zelf. Ik vond woorden 
van Guru waarin hij zegt dat vergeving natuur-
lijk is voor degenen die leven in het bewustzijn 
van hun goddelijk wezen en gedreven worden 
door pure en onvoorwaardelijke liefde voor 
anderen. Dan is er geen moment waarin 
oordeel kan toeslaan. Bij mij had dat oordeel 
jaren aangehouden. Guru’s woorden gaven me 
nog een essentiële hint: vergeven is moeilijk 
voor degene die alleen leeft in het bewustzijn 
van lichaam en mind, en voortgestuwd wordt 
door het ego.

Terwijl ik de trappen afliep, verscheen er een 
dubbele regenboog boven de ashram. Het was 
alsof ik hem kon aanraken. Een heldere en een 
zwakkere, de meester en de leerling, beiden 
een manifestatie van hetzelfde licht. Het beeld 
liet me zien dat ik zoveel meer ben dan mijn 
lichaam en mind. Het liet me eenheid zien en 
de schijn van dualisme. 

Ik zag opnieuw mijn aandeel in het spel en hoe 
mijn ego het spel speelde en me compleet voor 
de gek had weten te houden. Wie moest ik 
eigenlijk vergeven? Kon ik dieper kijken dan 
het dualisme dat me van de ander gescheiden 
hield? Kon ik beiden zien als één in het 
Goddelijk Bewustzijn? Ik vond mijn antwoord: 
ik vergaf mezelf voor alle negatieve gedachten 
die ik vanuit onwetendheid in het veld gebracht 
had, gevangen in de verwarring van het ego dat 
me vasthield in het verleden. 

Ik boog nederig mijn hoofd, vouwde mijn 
handen voor mijn borst en bad dat we beiden 
gezegend mocht worden in het Licht van de 
meesters.

Toen ik mijn ogen opende waren de regen- 
bogen weer opgegaan in het Universum.

Egospel en
vergeving

Indu Koninx
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Op dertienjarige leeftijd kreeg ik een bijzon-
der onverdraaglijke relatie met de directeur 
van mijn middelbare school. 
Na een onnozel voorval (ik had ongevraagd 
een raam in een klaslokaal opengezet) werd 
ik voor een tijdje van school gestuurd. In mijn 
beleving was ik de zwakkere. Ik was het 
slachtoffer van een onrechtvaardige wraak- 
actie waarin de directeur zijn macht over mij 
demonstreerde. Als reactie begon ik hem tot 
in het diepst van mijn ziel te haten. 

Met mijn haatgevoelens plaatste ik de direc-
teur in de underdogpositie. Ik bombardeerde 
hem tot mijn slachtoffer. Daarmee maakte ik 
mijn eigen slachtofferschap en zwakheid 
ongedaan. Eigenlijk waren deze haatgevoe-
lens wel comfortabel, ze maakten mij als het 
ware onaantastbaar. Als vergeving aan de 
orde zou komen, zou ik daar natuurlijk 
helemaal niets voor voelen. Dan zou ik mijn 
macht weer verliezen.

Vergeven heeft voor mij ook te maken met 
identiteit. In het gezin waarin ik opgroeide 
heerste de opvatting dat je tot het uiterste 
voor je vrienden zorgde. En dat je je vijanden 
tot het uiterste haatte. Op een bepaalde 
manier vervulde deze levenshouding mij met 
trots. Zo waren wij, zo ben ik, zo is mijn 
familie-identiteit, zo is mijn identiteit! 

Met mezelf veranderen, met op een andere 
manier naar de wereld en de mensen kijken, 
verandert mijn identiteit. Wil ik wel verande-
ren? Wil ik wel het risico nemen dat de 
mensen van wie ik houd, met wie ik een 
intieme band heb, mogelijk van mij vervreem-
den? Dan moet ik daar wel een heel goede 
reden voor hebben. 
Toen ik op zoek ging naar het spirituele, 
bemerkte ik een verlangen naar vrede en 
liefde. Ik wilde weer in contact komen met de 

onbevangenheid en het God-gevoel uit mijn 
jonge kinderjaren. Dat gevoel van eerbied en 
ontzag voor alles om mij heen, voor de natuur 
en voor de mensen. Dat gevoel is lang bedol-
ven geweest onder het verlangen naar macht 
carrière, en status. Maar geleidelijk aan 
werden deze pure verlangens weer wakker en 
sterker. Ik ontdekte dat status en carrière 
geen fundamenteel geluk verschaften en 
tegelijk werd mijn verlangen naar liefde en 
goedheid sterker. Ik leerde dat voor mij hier 
een keus lag: de keuze voor de ego-aspecten 
in mij of voor de aspecten van universele 
liefde en goedheid in mij. Het is een keuze, 
maar het is niet het omzetten van een schake-
laar, het is een proces, waarbij ik besluit om 
te kiezen voor het proces dat mij verheft.
 
Hoe verhoudt dit zich tot vergeven? Kort door 
de bocht gezegd is niet-vergeven een daad die 
tegengesteld is aan mijn verlangen naar de 
universele liefde. En daarmee een daad die 
het proces verstoort dat mij met die universe-
le liefde in contact kan brengen. Zo wordt 
vergeven een deel van mijn spirituele proces. 
En al ben ik misschien niet in staat om te 
vergeven, om mijn haat helemaal los te laten, 
ik ben wel in staat om voor mijn spirituele 
groei te kiezen. En daarmee wordt vergeven 
een proces, een werkwoord, iets waar ik mee 
aan het werk kan gaan. 

Dit is een heel persoonlijk gebeuren. Het staat 
feitelijk los van degenen die ik zou moeten 
vergeven. Ik moet in mijzelf aan het werk. Ik 
moet leren mijzelf te vergeven. Door mijn 
houding te veranderen, verandert mijn wereld. 
Is dat makkelijk? Soms word ik zo tot in het 
diepst van mijn wezen pijn gedaan, dat het 
bijna niet op te brengen is. Maar als ik eerlijk 
durf te zijn, is er geen andere weg dan verge-
ven. Het collectieve vergeven zie ik dan ook 
als de som van alle individuele processen.

"Met mezelf veranderen, 
met op een andere manier 
naar de wereld en de mensen kijken, 
verandert mijn identiteit. 
Wil ik wel veranderen? "

Vergeving

W�� V���� 



inspiratie |13

Ook dit jaar komt onze spirituele leraar weer naar Nederland en 
‘trakteert’ hij ons op een driedaagse retreat in ‘t Zonnehuis. En dat 
betekent ook voor ’t Winkeltje weer werk aan de winkel om alles goed 
te organiseren.

De afgelopen periode is de verkoop van cd’s en boeken via de 
webshop onverminderd doorgegaan. Het is prachtig te merken dat de 
behoefte aan informatie en ondersteuning op ieders spiritueel pad 
blijft bestaan. Hartelijk dank voor jullie bijdrage en soms ook voor 
enig geduld wanneer je bestelling even op zich liet wachten.

Als beheerder van ’t Winkeltje kijk ik opeens met andere ogen naar 
de wereld. Zo begon ik tijdens de pelgrimstocht met Vasudeva vorig 
jaar in India met het verzamelen van leuke spulletjes en hebbedingen. 
Ik kon alleen niet al te veel meenemen, daarvoor zijn de kosten voor 
extra bagagegewicht jammer genoeg te hoog. Maar omdat ik van-
wege mijn werk regelmatig in het buitenland ben én ik het leuk vind 
om lokale markten af te struinen, ben ik dat gewoon blijven doen. Zo 
heb ik in Zuid-Amerika een paar mooie vondsten gedaan. Benieuwd? 
Ik licht alvast een tipje van de prachtige sjaals, omslagdoeken en 
andere curiosa op. Ze liggen tijdens de retreat op je te wachten.

Heb je zelf iets te koop en wil je dat tijdens de retreat in ’t Winkeltje 
aanbieden? Dat kan! Neem vooraf wel even contact met me op. 

Hartelijke groet,

06-50278799 of jkeunen@me.com
Wil je iets bestellen via webshop? Kijk op: 
http://www.bluestarholland.nl/blue-star-shop/ 
                                                                    

Van ‘t Winkeltje

Blue Star Holland
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