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Voorwoord 
 

Ronnie Möller, nog maar 37 jaar en vader van 2 jonge zoontjes, leeft al 8 jaar met de dodelijke ziekte 

ALS. Een genadeloze ziekte die er gemiddeld binnen 3-5 jaar toe leidt dat alle lichaamsspieren ermee 

ophouden en daardoor het leven onmogelijk maken met de dood als eindresultaat… Uitzicht op een 

oplossing of behandeling is er ondanks het al jarenlang miljoenen euro’s verslindende 

wetenschappelijk onderzoek nog steeds niet. 

 

Ronnie heeft er in 2015, toen hij pas 4 jaar ziek was en heel veel ademhalingsproblemen ondervond, 

voor gekozen verder te leven met de hulp van een beademingsmachine. Hij wordt nu al 4 jaar 24 uur 

per dag kunstmatig beademd en is daardoor ook 24 uur per dag afhankelijk van de zorg en hulp van 

andere mensen. Zijn lichaamsspieren zijn er nu vrijwel allemaal mee gestopt. Hij heeft nog enige 

functie van zijn gelaatsspieren die hem in staat te stellen nog te communiceren. 

Een onmenselijke en voor de meeste mensen die de ziekte ALS overkomt ook een ondraaglijk 

perspectief waardoor een zelf gekozen vroegtijdig levenseinde de enige uitweg lijkt. 

Maar niet voor Ronnie. Ronnie heeft zijn situatie juist gebruikt om zich vooral ook persoonlijk te 

ontwikkelen om daarmee de ziekte en het leven met enorme fysieke beperkingen vooral ook 

mentaal sterker aan te kunnen. Ronnie: “Ik ben ene gelukkig mens”.  

 

Sinds het begin van 2019 schrijft hij maandelijks zijn blog waarin hij anderen deelt in zijn leven. 

Informatief omdat hij vertelt hoe hij praktisch omgaat met zijn situatie, maar ook bijzonder 

inspirerend omdat Ronnie een uitgesproken positief mens is die denkt in oplossingen en niet in 

bedreigingen.  

 

In deze blog van augustus 2019 gaat Ronnie uitvoerig in op het thema van spiritualiteit en religie. 

Bewonderenswaardig is hoe hij zich onbevangen maar wel zeer bewust enorm heeft verdiept in deze 

moeilijke onderwerpen en daardoor ook antwoorden heeft gevonden op levensvragen die ieder 

mens kan bezig houden, maar zeker wanneer je bent getroffen door een ziekte zoals ALS.  

Het is een diepzinnig persoonlijk ontwikkelingsproces voor hem geworden dat hem nu de energie en 

kracht geeft om verder te kunnen leven met het fysieke lijden.  

 

Deze blog is daardoor een bijzonder verhaal van een bijzonder mens geworden die anderen, al dan 

niet ziek, hopelijk ook inspireert om dit persoonlijk ontwikkelingsproces aan te gaan. 

Ik ben dankbaar dat Ronnie op mijn pad is gekomen. Hij inspireert mij elke dag weer om te kunnen 

gaan met tegenslagen en de kracht van liefde voor anderen en voor jezelf te gebruiken om de wereld 

een klein beetje beter te maken. 

 

 

Miel in ’t Zand, 

mede-initiatiefnemer en directeur 
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Goedendag beste lezer! 
 

Ik heb net als jullie hoop ik heerlijk genoten van verschillende zomerse dagen. Hitterecords zijn 
verbroken sinds er metingen verricht worden in Nederland en ik was erbij! Naast een zwembadje op 
een camping in Brabant hadden we een samenzijn met familie. Super gezellig met blije en dankbare 
kinderen, ouders en grootouders, een hete maar prachtige dag! 

 
 

 

 
 
Lang heb ik nagedacht over welk onderwerp ik wilde schrijven want ik heb reeds veel praktische 
zaken besproken. 

Leven met een ziekte als ALS is, zoals Miel in 't Zand van Topsport for Life terecht zegt, pure 
Topsport. Het is fysiek, emotioneel en mentaal zwaar, iedere dag moet ik weer presteren en 
comfortzone is al jaren een illusie.  
Ik heb veel geschreven over zaken die mij kracht geven door te gaan maar mijn verhaal is niet 
compleet zonder mijn belangrijkste drijfveer; spiritualiteit. Ik kan niet aan dit belangrijkste 
onderwerp wat er bestaat voorbij gaan! 

Mijn lichaam blijft achteruit gaan, mijn gezichtsspieren worden steeds minder waardoor ik steeds 
moeilijker kan communiceren en als ik gaap bijt ik op mijn tong. Als ik geluk heb zien mijn 
zorgverleners het en helpen mij mijn kaken los te krijgen, anders ben ik iets langer bezig mijn tong los 
te krijgen. 
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Toch heb ik nog nooit in mijn leven zoveel innerlijke rust gehad zoals nu. Dit komt door mijn 
spirituele ontwikkeling, waar ik met name de laatste tijd ervaar dat ik er grote stappen in heb 
gemaakt en ik wil er nog meer stappen in maken en dat compenseert ruimschoots mijn lijden. 

Spiritualiteit zorgt voor zoveel levenszin dat ik mijn fysieke problemen met 1 van de ergste ziektes die 
er bestaat grotendeels vergeet en steeds dankbaarder door het leven ga! 

Ik vind spiritualiteit voor mij zo kostbaar dat ik de spiritualiteit die ik beleef, dit intieme onderwerp, 
graag met jou als lezer deel. 

 

Waarom heb ik niet eerder (uitgebreid) geschreven over 

spiritualiteit? 

 
Uitgebreid schrijven over spiritualiteit heb ik mij niet eerder aan gewaagd. Misschien omdat het 
leven en het leven na de dood zeer gevoelige onderwerpen zijn waar ook veel verdeeldheid over is. 
Zo zijn er veel verschillende stromingen in verschillende religies. Agnosten (weten niet of er een God 
of hiernamaals is) en atheïsten (gelooft niet in een God en hiernamaals). Vaak is het niet een prettig 
onderwerp om over te praten ervaarde ik in het verleden. Dood, een eventueel hiernamaals, hemel 
of hel, reïncarnatie, etc. Allemaal moeilijke thema’s. Ook het verlies van het aardse bestaan en van je 
dierbaren is veelal een angstige gedachte. Deze angst kan diep weggestopt zijn in ons 
onderbewustzijn waardoor een vrij en vredig leven moeilijk wordt. 
Praten over dit onderwerp levert ook een grote kans op dat de andere gesprekspartner of lezer een 
andere overtuiging heeft wat bewust of onbewust elkaar verdeelt. 

En misschien voelde ik mij ook nog niet klaar om te schrijven over dit onderwerp. Spiritualiteit is, zo 
ervaar ik het, een proces waar je in een leven nooit uitgeleerd in raakt. Maar nu ik mij erin ben gaan 
verdiepen voel ik een fundament wat mij zoveel verder brengt in het leven dat ik me er nu wel klaar 
voor voel om mijn visie op de betekenis van spiritualiteit voor mijn leven met jou wil delen.  

Ik ga nu proberen uit te leggen welke spirituele weg ik volg. Ik wil daarmee niet een religie proberen 
aan een ander op te dringen, maar juist bescheiden en nederig mijn inzicht met je delen en hoop dat 
je mij zo weer iets beter leert kennen. Ik hoop vooral dat het jou wellicht ook iets zou kunnen 
opleveren op het gebied van spiritualiteit en daarmee in kwaliteit van leven. En ik hoop ook op 
reacties op deze blog die mij dan weer tot meer inzicht kan leiden. Ik probeer altijd ‘open-minded’ te 
zijn omdat je in het leven van oneindige kennis nooit genoeg kan leren. 

 

Vroeger 
 
Vroeger heb ik grote fases in mijn leven afgewisseld tussen agnost (weet niet of er een God is, dat zie 
ik later wel) en Hervormd Christen. Zo zat ik op een Christelijke basisschool en deels op een 
Christelijke middelbare school. Van huis uit werden we niet religieus opgevoed. 
De verhalen over christelijk geloof hielden mij in mijn schooltijd al bezig want er waren 
tegenstrijdigheden. Zo leer je dat, volgens de historische interpretatie van de Bijbel, de aarde en het 
universum ongeveer 5000 jaar oud zijn en vervolgens ga je naar Biologieles waar verteld wordt dat 
we van de apen afstammen en dat het leven miljarden jaren oud is!? Wel kwamen er meer 
Christelijke mensen in mijn leven en ervaarde ze toen en nog steeds als zeer vredelievende mensen. 
Een aantal van hen zijn gelukkig nog steeds in mijn leven. Ik probeerde de agnost in mij los te laten 
en ging regelmatig naar de Kerk. In bepaalde fases in mijn leven ging ik veel naar de Kerk en in 
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andere fases helemaal niet.  
Wat ik mooi vond en vind is de boodschap van Jezus van Naastenliefde en Vergeving. Ik wilde mij erg 
graag helemaal overgeven aan het Christelijke geloof maar hoe graag ik dat ook wilde, met volle 
overtuiging overgeven lukte niet, mede vanwege mijn twijfels over de historische geloofwaardigheid 
van de Bijbel en zeker ook het beeld wat ik had bij het gedrag van God in het Oude Testament. Ik 
kom daar later op terug. 
 
Maar ik had nog weinig kennis van esoterie. Een vaardigheid die ik pas de laatste jaren, zij het ook 
met wat hulp, ben gaan ontwikkelen en nog steeds ontwikkel. 

Ook ben ik al een tijd geen agnost meer. De agnost die ik grote fases in mijn leven was kwam voort 
uit de rationele helft van mij. Het rationele wil weten aan de hand van objectieve waarneming, het 
wil overal fysiek bewijs voor (wat een illusie is gebleken). Wanneer dit de overhand kreeg moest ik 
ook weinig hebben van het tegenovergestelde van mijn rationele, objectieve kant. Wat is mijn 
irrationele, subjectieve kant wat wil weten aan de hand van gevoel en voorzienigheid.  

Eigenlijk wil rationeel niets van irrationeel hebben en subjectiviteit is eng want mensen doen de 
gekste dingen uit subjectiviteit. Maar andersom is het ook zo. Onze irrationele kant kan ook niks te 
maken willen hebben met ons rationele en vindt objectiviteit maar eng, onder meer doordat het je 
gecreëerde luchtkastelen kan afbreken. Maar zowel met alleen de objectieve of alleen met de 
subjectieve benadering kom ik niet tot de Absolute Waarheid. Ik heb beide kanten van mij nodig om 
‘open-minded’ door het Leven te gaan om zo Absolute Waarheid te kunnen vinden: 

Objectieve Waarheid + Subjectieve Waarheid = Absolute Waarheid. 

Hier ben ik mij van bewust en ik probeer deze twee aspecten juist te verenigen en ik denk dat je dat 
als lezer in de rest van mijn blog ook herkent. 

 

Wat is spiritualiteit? 
 
Spiritus is Geest in het Grieks. Dus spiritualiteit gaat om het bereiken van de Geest en/of bezig zijn 
met je Geest. Geest moeten we niet verwarren met ons verstand / denken / cognitie. In het Engels is 
ons denken Mind en Geest is Spirit. Dus denken en Geest zijn twee verschillende essenties. 

Naar mijn interpretatie is het bereiken van onze Geest het laatste stadium in ons 
bewustwordingsproces in het streven met het Al/ Al-bewustzijn / Goddelijke Bron/ God. Dus 
spiritualiteit gaat over de relatie met God. Over wat, wie, waar of hoe God is zijn de meningen 
verdeeld. 

Geest en Ziel komen samen in onze Ware Kern; onze Ware Zelf. 

De Ziel wordt ook onze Moeder genoemd, onze Ziel is ons Diepe Onderbewustzijn, ons reine gevoel 
en in de Ziel worden herinneringen opgeslagen. Dit betreft ook herinneringen die de Ziel heeft 
opgeslagen voordat zij dit leven begon in ons lichaam. 

De Geest wordt ook onze Vader genoemd (dit moeten we niet verwarren met wie Jezus bedoelde 
met Vader, dat is de allerhoogste God); dit is ons Hogere reine denken. De Geest is verbonden met 
het Christus-Bewustzijn, het Goddelijke Bewustzijn van Onvoorwaardelijke Liefde. Ziel (Yin) en Geest 
(Yang) willen in harmonie zijn, zij willen trouwen in ons. Dit kan alleen als wij dat toelaten, zolang Ziel 
en Geest niet verenigd zijn omdat wij ons niet openen naar onze Ware Zelf, voelen we diep in ons 
een onrust.  
Ons doel in het leven is dan ook het vinden van onze Ware Zelf zodat Ziel en Geest zich kunnen 
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verenigen en wij in innerlijke vrede met onvoorwaardelijke liefde kunnen leven. Dan zijn we een 
Eenheid; een Trinity, een Drie-eenheid, waar Lichaam, Ziel en Geest in harmonie zijn. 

Eert uw Vader en uw Moeder! 
 

 

 

Gnostiek  
 
De weg die ik volg is een Gnostieke weg. Gnostiek is universeel en overal aanwezig, van Oost naar 
West. In het verdere oosten wordt het Gnostische principe Samkhya genoemd, in de islam Ma'rifa en 
in het Westen Gnostiek wat "KENNIS" betekent.  

Het gaat naar mijn inzicht om zelfkennis, bewustzijn, kennis van het leven en kennis van God. Vaak 
vindt een westerse Gnost levenswijsheid in de bijbel en Nag Hammadi Geschriften. Sommigen kijken 
alleen naar het Nieuwe Testament. Gnostiek is terug te vinden in het esoterisch Christendom en 
bijvoorbeeld ook de Kabbalah. Ik ben geen expert in de Gnostiek en ben er pas een paar jaar geleden 
mee in aanraking gekomen, althans met de theorie want uiteindelijk hebben we allemaal onze 
levenservaring wat ook bijdraagt aan kennis. Gnostiek heeft bij mij zeer bewustzijnverruimend 
gewerkt en ik beschouw mezelf als een groentje op dit gebied, maar het brengt mij zoveel dat ik het 
graag wil delen. Inmiddels heb ik ook contact met een paar Gnosten en het is erg bijzonder ook hoe 
mensen op mijn pad komen. Zo was ik bijvoorbeeld een paar maanden geleden op zoek naar 
informatie over de Ayurveda Geneeskunde en via via kwam ik in contact met een Ayurveda arts en 
hij zocht mij thuis op. Een enorm sympathieke man en hij bleek zich ook nog eens al 40 jaar bezig te 
houden met Gnostiek!  Alsof het zo moest zijn dat hij op mijn pad kwam. Ons contact heeft mij veel 
vruchtbare inzichten opgeleverd waar ik ontzettend dankbaar voor ben!  

Wat ik echter ga vertellen is zoals ik nu de Gnostiek begrijp en ervaar.  
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Esoterie  
 
Het gaat om de esoterische interpretatie van teksten. Esoterie betekent verborgen. Ik zoek naar de 
verborgen, diepere betekenis van teksten omdat er zo veel bewustzijn verruimende kennis uit te 
halen is en het volgens mij zó bedoeld is door de schrijvers en niet bedoeld om het te zien als een 
letterlijk historisch verslag. En dit is ook onmogelijk. Neem bijvoorbeeld het verhaal van Noach in het 
boek Genesis, één van de boeken uit de bijbel en de Thora. Noach is wel bekend, de man die in zijn 
ark met een handjevol mensen en paartjes van alle landdieren als enigen overleefden terwijl de rest 
van al het leven een vreselijke dood stierf door een zondvloed door God. 

Een heftig verhaal, over Noach, waarvan de letterlijke betekenis van dit verhaal, en dat geldt voor 
veel verhalen in het Oude Testament, ons het beeld geeft dat God een boze wraakzuchtige God is in 
tegenstelling tot de Vergevingsgezinde, Liefdevolle God van het Nieuwe Testament. Ik vond dit 
vroeger erg verwarrend. 

Reden waarom de schrijvers het verhaal van Noach  niet letterlijk bedoeld kunnen hebben is dat er 
geschreven staat dat de vloed 15 Ellen hoog was en de vloed daarmee de bergen bedekte, 
waaronder de berg Ararat (5137 meter hoogte) . Een el is iets meer dan 52cm, dus dat zou 
betekenen dat de vloed slechts zo'n 8 meter hoog was! Zelfs de ark was hoger dan de zogenaamde 
vloed… Dus het verhaal van Noach is onmogelijk letterlijk bedoeld! En daardoor is dit is GEEN 
historisch verslag! 

Wat heeft de schrijver of wat hebben de schrijvers dan wel bedoeld met het verhaal over de Ark van 
Noach? Laten we naar de getallen kijken want esoterie leert mij dat getallen in de bijbel betekenis 
hebben: 

De ark is 300 el hoog, 50 el breed en 30 el hoog. Numerologisch is dat 3-5-3. Nu wordt het 
interessant want dit is een duidelijke verwijzing naar de Kaballah (levensboom). Alhoewel doorgaans 
in de bijbel het getal 10 wordt gebruikt als verborgen verwijzing naar de Kaballah , die uit 10 sefirot 
(attributen / emanaties) bestaat, is er In het midden nog een verborgen sefirot: Da'at. Kijken we naar 
de Kaballah dan zijn er links 3 sefirot, in het midden 4, maar inclusief de verborgen sefirot Da'at 5, en 
rechts 3, dus 3-5-3. Het verhaal van Noach is voor mij overduidelijk een verwijzing naar de Kaballah 
en waarschijnlijk wil de schrijver ook het belang van Da'at benadrukken; de mystieke bewustzijns 
toestand, verborgen, welke alle 10 sefirot met elkaar verbindt. Net als Gnosis betekent Da'at 
"kennis", heel bijzonder. 

Voor wie de Kabbalah nog niet kent , het is een oud levenskennis instrument, ook wel ‘de 
levensboom’ genoemd. Ik ben zeker geen expert erin, maar wat ik ervan weet is dat er heel veel in zit 
zoals op het gebied van zelfkennis, schepper en schepping en bewustzijnsniveaus. 

Ook belangrijk is te weten dat er verschillende vertalingen van de Bijbel zijn en dat is toch wel een 
dingetje... Zo is er de Septuagint. Dit is denk ik de oudste Bijbelvertaling die er is. Oorspronkelijk 
waren er teksten op kleitabletten in de taal Ketav Ivry, een Fenicische taal, wat door sommigen Oud-
Hebreeuws wordt genoemd. Deze zijn lang geleden door 70 Rabbijnen vertaald naar het Grieks en 
wijkt af van de vertalingen in het Nederlands, Latijn of Hebreeuws. Ik hecht veel waarde aan de 
Septuagint. Een voorbeeld: in Nederlandse Bijbels staat bij de Tien Geboden "Ik ben een jaloerse 
God", terwijl dat in de Septuagint vertaald is naar "Ik ben een ijverige God". Jaloersheid heeft 
helemaal niets met een liefdevolle vergevingsgezinde God te maken. Wie weet verwijst Jaloerse God 
wel naar Jaldaboath, hierover later meer. Ik vind de Septuagint de meest geloofwaardige versie. 

In de Septuagint wordt ook niet gesproken over een Ark maar over een kist! En hierin nam Noach 
mee:  wilde dieren, kruipende dieren, vee wat zuiver is, vee wat niet zuiver is, gevogelte wat zuiver is 
en gevogelte wat niet zuiver is ... 
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De beste esoterische verklaring waar ik mee in aanraking ben gekomen is dat de dieren verwijzen 
naar de energetische en spirituele essenties waar wij mensen uit bestaan en kunnen verbinden: 

Wilde dieren verwijzen naar onze zintuigen/ervaring lichaam, oftewel ons aarde lichaam. 
Kruipende dieren zijn ons instinctief en doe/actie lichaam, oftewel ons vuur lichaam. 
Het vee wat onrein is verwijzen naar onze emoties/gevoelens, oftewel ons water lichaam. 
Gevogelte wat onrein is verwijzen naar onze gedachten/cognitie, oftewel ons lucht lichaam.  
Vee wat rein is verwijst naar onze Ziel. 
En gevogelte wat rein is verwijst naar onze Geest. 

De vloed staat voor ons onderbewustzijn. Wij voelen, doen en denken voor ongeveer 95% vanuit ons 
onderbewustzijn. Denk bijvoorbeeld aan veters strikken of de volgorde van het aankleden; deze 
acties denk je niet meer over na en zijn automatische programma's geworden. Maar dit geldt ook 
voor hoe wij denken en reageren. Maar wij hebben hier invloed op, wij kunnen deze automatische 
programma's herschrijven en zo bijvoorbeeld negatieve en niet eerlijke reacties en gedachten 
vervangen voor positieve en eerlijke reacties en gedachten of voor niks, dat kan ook. Dit proces van 
herschrijven gaat niet in 1 dag maar kost wat tijd maar uit ervaring weet ik dat het niet moeilijk is als 
je het maar herkent. 

De boodschap van dit verhaal van Noach is naar dit inzicht dan ook: wees bewust hiervan, denk 
esoterisch en wees een eenheid en "verdrink niet in je onderbewustzijn zodat je spiritueel overleeft!" 

Kortom het is geen verhaal over onze God die al het leven straft uit boosheid en teleurstelling op een 
meedogenloze manier, maar een spirituele handleiding welke wij dagelijks kunnen toepassen om 
waarlijk gelukkig en vredig te kunnen leven!  

En het verhaal van Noach staat hierin niet op zich. Ook de Tien plagen van Mozes moeten wij niet 
letterlijk nemen. God heeft geen Egyptische baby's gedood om zo zijn uitverkoren volk te redden en 
9 andere meedogenloze te straffen. Nee, het is een symbolische uitleg over de Tien sefirot van de 
Kabbalah. 

Het volk Israëls dat een uitverkoren volk is heeft niets met ras, etniciteit of land te maken, maar wat 
esoterie mij leert is dat Israël de hoogste bewustzijnsstaat is waardoor je streeft met God. Israël = 

Streven met El. Onze hoogste bewustzijnstoestand vormen wij de Drie-eenheid en zijn we in harmonie met 
Geest en Ziel. Dan streven we met God via het Christusbewustzijn . Wij zijn uitverkoren wanneer wij met God, 
de bron van onvoorwaardelijke liefde streven, wij kunnen allemaal uitverkorene zijn, dat hebben we zelf in de 
hand en gaat dus om het innerlijke en heeft niks met ras, etniciteit, of afkomst te maken, het hele idee dat 
Joden een uitverkoren volk van God zouden zijn, is op basis van een exoterische interpretatie. Exoterie is het 
tegenovergestelde van esoterie, is naar buiten gericht, er wordt letterlijk geïnterpreteerd. Dus Israël is de 
hoogste bewustzijnsstaat. 

Jacob werd Israël legt dit uit, esoterisch.  

Ook het scheppingsverhaal neem ik niet letterlijk en niet exoterisch. Dat het gehele fysieke 
universum in 7 dagen ontstaan zou zijn blijkt wetenschappelijk onmogelijk. Wanneer gezegd wordt 
dagen moet je niet letterlijk nemen dan nog is het niet de esoterie die ik zoek. Esoterie gaat om het 
innerlijke, niet vergankelijke.  

Moeten we bijvoorbeeld "God schiep de wateren" letterlijk nemen, of worden hier energie golven 
bedoeld? Ik ga er niet zo gedetailleerd op in zoals Noach, maar de beste esoterische verklaring vind ik 
dat er 7 bewustzijnsniveaus bedoeld worden. En op het 7e niveau is er (innerlijke) rust. Dus geen 
rustdag op zondag of zaterdag maar alle dagen zijn gelijk. Waarom 7? 7 is een voltooid 
Scheppingsgetal, denk bijvoorbeeld aan 7 tonen van de toonladder (waarvan Do een afkorting is van 
Dominus = God), de 7 kleuren In het kleurenspectrum (rood oranje geel groen blauw indigo violet), 
de 7 klassen in het elektromagnetisch spectrum (radiogolven, microgolven, infrarood, zichtbaar licht, 
UV licht, x-Ray en Gamma Ray) en de 7 belangrijke Chakra's (energiecentra) van ons lichaam 
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gekoppeld aan onze endocriene klieren. Dit heeft allemaal met frequenties te maken, zo ook ons 
bewustzijn, en op het hoogste bewustzijnsniveau vind je innerlijke rust (de zogenaamde 7e dag, 
rustdag, of 7e Hemel waar rust is).  

Zo zijn veel meer verhalen te verklaren maar ik hoop dat ik de esoterische interpretaties van 
geschriften een beetje uit heb kunnen leggen. Ik vind de schrijvers in ieder geval geniaal. Ik heb me 
overigens lang afgevraagd waarom ze zo op deze manier schreven. Waarom al die ‘abracadabra’ en 
niet gewoon recht voor zijn raap? Ik denk omdat esoterie een vaardigheid is die wij moeten 
ontwikkelen om zo schoonheid en waarheid achter dingen te zien. Wij moeten om in Kabbalah 
termen te spreken "Da'at" ontwikkelen. 

 

 

Onze Ware Zelf van onvoorwaardelijke liefde en naastenliefde en 

de verschillende lagen en blokkades  
 
Wat Gnostiek mij ook heeft geleerd, en waar ik door mijn eigen ervaringen op het gebied van 
zelfkennis heb mogen leren, is de overtuiging of kennis uitgekomen dat wij ons kunnen vergelijken 
met een ui. Wij hebben een kern en daaromheen veel verschillende lagen. 

In de kern ligt onze Ware Essentie, onze Ware Zelf, onze kern van Onvoorwaardelijke Liefde en 
Naastenliefde  denk aan de boodschap van Jezus in het Nieuwe Testament). Met deze kern zijn we 
met alles en iedereen verbonden, ook met God of de Goddelijke Bron. 

Kan je je voorstellen wat onvoorwaardelijke liefde is? Dit gaat vaak (niet altijd ) verder dan 
partnerliefde, wat vaak ‘liefde met voorwaarden’ is. 
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Voorbeelden van onvoorwaardelijke liefde zijn veel te zien bij mens en dier en bij moeders voor hun 
kinderen. Kan je je voorstellen dat je die liefde voor alles en iedereen hebt? Dat jij een vreemde 
vergeeft zoals een moeder haar kind vergeeft? Dat jij anderen gunt wat een moeder haar kind gunt? 
Dat jij meevoelt met verdriet of blijdschap van een vreemde zoals een moeder mee voelt met haar 
kind? 

In onze kern zijn wij zo! Een essentie van onvoorwaardelijke liefde voor alles en iedereen. 

MAAR .. 

Het probleem is dat veel schillen of lagen die weg naar onze kern blokkeren! Deze lagen bestaan 
onder andere uit ons ego, onze persoonlijkheid, ons geloof en of overtuigingen, emoties zoals 
verdriet, angst en boosheid en ons karakter. 

Wij moeten deze lagen als ware wegsnijden om tot onze kern te komen. Gnosten die overtuigd zijn 
dat dit ook de metafoor is voor de besnijdenis sta ik volledig achter. Baby’s worden massaal 
besneden naar aanleiding van letterlijke interpretaties of exoterische benaderingen van de boeken 
Genesis, Deuteronomium en Exodus, terwijl uit esoterische benadering denk ik juist om het 
wegsnijden van de lagen om onze kern gaat. In de Septuagint staat dan ook het woord Peritomé, wat 
"rondom snijden" betekent. 

Persoonlijkheid en karakter staan denk ik ook onder invloed van astrale invloeden. Zo interpreteer ik 
en sommige andere Gnosten grote delen van het Nieuwe Testament en als ik een 
geboortehoroscoop maak van mijzelf en mensen om me heen dan herken ik er ontzettend veel 
waarheid in. Dus dat energetische invloeden vanuit de ruimte een rol spelen op ons als individu is 
voor mij waarheid. Even voor de duidelijkheid, ik doel niet op die commerciële bladen waar in staat 
dat je als Boogschutter of Weegschaal bijvoorbeeld deze week de liefde van je leven op je pad komt. 
Nee, astrologie gaat dieper en veel individueler dan dat. En ja, ik weet dat  mensen het vaak 
wegzetten als Godslastering en dat op verschillende plaatsen in de Bijbel zou staan dat je bezig 
houden met astrologie niet zou mogen. Ik heb de Septuagint er op nageslagen en heb hier tot nu toe 
alleen maar uit kunnen concluderen dat zwarte magie niet toegestaan is (denk bijvoorbeeld aan 
Voodoo) en via een medium contact zoeken met een overledene, omdat dit zijn of haar sterfproces 
verstoort. 

Met name in het boek Openbaringen is de esoterische interpretatie die ik volg dat er astrale 
invloeden op ons zijn, maar dat wij ze moeten herkennen zodat wij hier voorbij kunnen gaan met ons 
bewustzijn zodat we onze ware essentie kunnen bereiken. 

In ieder geval was Leonardo Da Vinci het ermee eens dat astrale invloed een boodschap is uit het 
Nieuwe Testament. Kijk maar naar zijn schilderij Laatste Avondmaal. 
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Dit schilderij van Leonardo da Vinci laat mij zien dat hij de relatie zag tussen het Nieuwe Testament 
van de Bijbel en astrologie. Er zitten veel boodschappen in het Nieuwe Testament, zoals Liefde, 
Naastenliefde en Vergeving. Maar er zit ook Astrologie in verborgen. Zo zijn er 12 sterrenbeelden en 
had Jezus 12 discipelen. Deze sterrenbeelden ‘draaien’ om de Zon (feitelijk draait de aarde rond de 
Zon, maar het gaat hier om ons perspectief vanaf de Aarde). De Zon staat volgens veel oude 
geschriften en overleveringen van overal vandaan voor Verlichting en de Geest. Jezus 
verpersonificeert de Zon. Ze zijn verlicht, ze genezen, ze creëren, via hen ontvang je leven etc. Ook 
het Kruis waar Jezus op genageld is heeft gelijkenis met het hemelse kruis waar de Zon in genageld is 
op 4 punten, namelijk met sterren in de sterrenbeelden Stier (Aarde), Leeuw (Vuur), Schorpioen 
(Water) en Waterman (Lucht). Ook zijn er 4 evangelies, vanuit 4 perspectieven. 

Welnu kunnen we de genialiteit van kunstenaar, uitvinder, engineer en alchemist in dit meesterwerk, 
schilderij ‘Laatste Avondmaal’ gaan begrijpen: 

Het astrologisch jaar start met Ram (Aries), dan Stier en dan Tweelingen. Deze 3 vormen het eenheid 
voorjaar en zo heeft Da Vinci deze 3 dan ook als groepje bijeen gezet. Dan Kreeft, Leeuw, Maagd 
(Virgo); de enige vrouw in het gezelschap en op de juiste 6e positie. Deze 3 zijn de zomer. Dan het 
midden van de sterrenbeelden; de verlichte Jezus, de Zon. Vervolgens Weegschaal, Schorpioen, 
Boogschutter (najaar) en Steenbok, Waterman en Vissen (winter). De laatste drie willen symbolisch 
niets met het licht te maken hebben en daarom zijn ze afstandelijk geschilderd en zie bijvoorbeeld 
details als de Tweelingen die met zijn handen 2 weergeeft, de dikke nek van Stier, de assertieve Ram 
die daarom aan het hoofd van de tafel zit. Leonardo Da Vinci was geniaal... 

Geloof je niet in astrologie of heb je de overtuiging er geen kennis van te nemen of weet je je 
geboortetijdstip niet? Prima, ik wil nogmaals niemand overtuigen, maar mijn inzichten delen. Maar 
waar iedereen het dan met mij eens is (hoop ik) is dat geen karakter perfect of compleet is. Er zijn bij 
iedereen dominante eigenschappen en vaardigheden aanwezig en vaardigheden die nog ontwikkeld 
moeten worden, maar er zullen altijd bepaalde eigenschappen dominant zijn. Dit brengt voordelen 
en nadelen met zich mee met het vinden van innerlijke vrede. Voor mij is astrologie een handig maar 
niet noodzakelijk zelfkennis-instrument. Astrologie legt uit welke invloeden licht (energieën) heeft op 
ons.  
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Hoe dan ook , om tot onze kern, onze Ware Essentie van Onvoorwaardelijke Liefde te komen waar 
innerlijke vrede heerst en de meest intieme relatie met de Goddelijke Bron / allereerste Schepper 
/  het Al, kortom God, te bereiken is, is een proces wat niet alleen met denken bereikt kan worden. 
Ook niet alleen op gevoel, niet alleen rationeel, niet alleen irrationeel, niet alleen objectief en niet 
alleen subjectief, niet alleen door te denken en zonder te doen … 

We hebben al onze vaardigheden nodig, gepaard met liefde, waarheid en zelfkennis om deze 
bewustzijnsstaat te bereiken van deze innerlijke vrede waar onze Geest en Ziel samen komen. 

Ikzelf ben niet in deze bewustzijnsstaat, maar ben mij bewust van het bestaan en groei er steeds 
meer naar toe. Ik proef steeds vaker mijn Ware Essentie, ervaar steeds vaker Vrede, krijg meer en 
meer empathie en liefde voor alles. Dit helpt mij zo enorm bij het leven en met het leven met deze 
ziekte. Ik wil me zo graag spiritueel verder ontwikkelen! Wat je ontwikkelt in dit leven, het 
bewustzijn, is mijns inziens onvergankelijk en een eeuwige verrijking van de Ziel! 

 

 

 
 
 

Wie/wat/waar en hoe is God eigenlijk volgens mij? 
 
En hoe weet ik dat God/de hoogste Goddelijke Bron goed is en liefdevol? 

Mensen zeggen wel eens "Leer jezelf kennen, dan leer je je Heere kennen". Ik vind het een wijze 
uitspraak en logisch. God kan niet minder eigenschappen en vaardigheden bezitten dan wij mensen. 
Kijken we naar onszelf en verenigen wij al onze aspecten tot 1, met de ware balans, dan zijn we 
Onvoorwaardelijke Liefde, er is dan geen ruimte meer voor een Ego. Dus (de allerhoogste) God kan 
geen jaloerse, niet rechtvaardige, wraakzuchtige God zijn, maar kan alleen uitsluitend een God van 
Onvoorwaardelijke Liefde zijn!  

Hier ben ik mij van bewust en wanneer ik teksten lees, of hoor over God waarbij  God’s leven niet 
vergevingsvol en liefdeloos en niet logisch zou benaderen dan weet ik dat het niet kan kloppen en 
zoek ik naar wat de esoterie erachter kan zijn. Ook denk ik zelfs dat met de Heer in de Bijbel niet 
altijd dezelfde God wordt bedoeld.   
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Ik blijf goed naar mezelf luisteren. Diep van binnen hebben wij zelf immers kennis van goed en 
kwaad! 

Ik spreek van de allereerste Schepper of allerhoogste God om duidelijk te maken welke God ik 
bedoel. Want naar mijn inzicht zijn er veel Goden. Veel gelovigen die een Monotheïstische religie 
aanhangen zullen stellen dat er maar 1 God is. Ik ben het eens dat we uitsluitend de Allerhoogste 
moeten aanbidden / mee moeten streven en hoe je Hem noemt, God, El, Allah of Vader, dat maakt 
mij niet uit, als we het maar over dezelfde hebben:  

De Allerhoogste God, de Allereerste Schepper, de God van Onvoorwaardelijke Liefde, het Al-
bewustzijn! 

Dit is niet de enige God, ook in de Bijbel en Qur'an (Koran, het Islamitische Heilige boek)  wordt 
meerdere keren gesproken over de Allerhoogste.. Maar wat betekent God eigenlijk?  

God is een Schepper, Creator. 

Dus teken je iets, of schrijf je bijvoorbeeld een gedicht, dan is het resultaat jouw schepping en ben jij 
de God van de tekening of het gedicht. En de Allerhoogste God wordt vaak als mannelijk aangeduid 
maar is dit mijns inziens niet en ook niet vrouwelijk. Geschriften staan vol met Hij, Hem, De Heer en 
Vader. 

Dit heeft denk ik te maken met dat Geestelijk vader een Yang essentie is, zoals Moeder Ziel een Yin 
essentie is en dus vrouwelijk. Dus schilder je als man of vrouw een schilderij, in beide gevallen ben jij 
de Geestelijk Vader van het schilderij. Het proces van schilderen is overigens de Geest en je creatie, 
het schilderij, de Zoon. 

 
 

Jaldabaoth  
 
Nu word het vind ik interessant: De Nag Hammadi Geschriften. Geschreven rond het jaar 400 door 
Gnosten en pas ongeveer 75 jaar geleden ontdekt in Egypte. 

Hier wordt onder andere in verteld dat de Allerhoogste God niet de God is die de fysieke realiteit 
heeft geschapen, de materiële/stoffelijke wereld, maar dit is gebeurd door de Demiurg, Jaldabaoth, 
een jaloerse God, die ook zegt dat hij de enige God is. Deze wordt bewust EN onbewust heel veel 
aanbeden. 

De inhoud van de geschriften vertellen ons ook dat De Allerhoogste God kinderen kreeg die ieder als 
het ware een deel-eigenschap zijn van God. Ik neem dit niet letterlijk maar zie het als God die zelf 
een eenheid en overal mee verbonden is, deel-aspecten van zichzelf heeft gekloond. Dit ging 
generaties door tot het paar Kennis (Syzygos ) en Wijsheid (Sophia). God en de "generaties" onder 
Hem behoren allemaal tot de Goddelijke Wereld, de Pleroma. 

Sophia besloot zich vervolgens zonder overleg met God en haar partner  voort te planten en toen 
kwam een misgeboorte: Jaldabaoth, de Demiurg. Sophia verborg hem buiten de Pleroma en deze 
Jaldabaoth creëerde de Kenoma, de Fysieke wereld wat een slechte kopie zou zijn van de Goddelijke 
Wereld, de Pleroma. En wij mensen zitten gevangen in deze fysieke wereld terwijl onze oorsprong de 
Pleroma is. Via de Goddelijke Vonk in ons, onze Ware Essentie, zijn we verbonden met de Pleroma/ 
Goddelijke Wereld en wij kunnen onze gevangenschap door Jaldaboath hiermee doorbreken. 

Ik vind dit verhaal over Jaldabaoth aannemelijk. Kijk ik naar de natuur dan zie ik schaarste en 
wreedheid, eten of gegeten worden. Wilde honden die een jong dier levend opeten is een zomaar 



15 
 

een voorbeeld. En niet omdat wilde honden gemeen zijn, maar ze hebben geen keus omdat hun 
spijsverteringssysteem zo ontworpen is. Het spijsverteringssysteem is stoffelijk wat dus volgens mijn 
interpretatie dan een creatie van Jaldabaoth is. Daartegenover zien we ook de niet-stoffelijke liefde 
van wilde honden onderling in de roedel, maar ook bijvoorbeeld een leeuwin die een gevangen baby-
wildebeest bij nader inzien niet besluit op te eten maar opzettelijk vrij te laten. Deze niet-stoffelijke 
Liefde is dan de binding met de Goddelijke Pleroma. Ook dieren hebben een Ziel. ‘Animal’ is de 
Engelse vertaling van het woord dier, wat betekent "bezield wezen". Denk jij erbij na als er een stuk 
vlees op jouw bord ligt hoe dit schepsel geleefd heeft en aan zijn einde is gekomen? Ik vroeger niet. 
Tegenwoordig wel. 

Deze Jaldaboath heeft de astrale invloeden, fysieke verleidingen en beperkingen/ blokkades en dood 
gecreëerd om ons te behouden. Naast de redenen om gelukkig, vrij en vredig te leven is ontsnappen 
uit de gevangenis van Jaldaboath en niet te blijven reïncarneren hierin nog een reden om op zoek te 
gaan naar je Ware Essentie, de Goddelijke Vonk in jezelf, je kern van Onvoorwaardelijke Liefde waar 
innerlijke Vrede is en waar Geest en Ziel verenigd zijn. 

De vraag is wie wil ik dienen? De God van Onvoorwaardelijke Liefde of de jaloerse God Jaldabaoth? 
Kies ik voor leven vandaag al in de Pleroma of Kenoma? Denk ik Esoterisch of Exoterisch? 

Zo boven zo ook beneden, het bewustzijn wat we hier en nu realiseren nemen we mee na ons 
sterven en zo verrijken we onze Ziel. De dood is dan ook niet om bang voor te zijn maar ik zie het 
leven als een kans om mijn Ziel positief te voeden. Ook ik denk dat zielsrelaties niet verdwijnen na 
ons sterven en dat relaties met dierbare naasten blijven. 

 

 

Jaldabaoth afgebeeld op een oude munt. Hij werd in de Nag Hammadi geschriften omschreven met 
een kop van een leeuw en de rest van het lichaam als een slang. 
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Onvoorwaardelijke Liefde: Een wereldwijd en universeel doel 
 
Het is prachtig hoe Moslims elkaar begroeten met de woorden “Salaam Aleikom”, wat "Vrede zij met 
u" betekent . Heb jij wel eens een Moslim zo begroet op straat? Via de media wordt de Islam weleens 
door onwetendheid (hoop ik ) zwart gemaakt. Ik heb Moslims in mijn leven en kan je vertellen dat dit 
hele vredelievende mensen zijn met sterke familiebanden waar de gemiddelde autochtone (zo 
noemen ze dat volgens mij) Nederlandse familie echt van kan leren. 

Een Moslim vertelde mij dat ik (net als de Bijbel) de Qur’an ook niet letterlijk moet nemen. Ook 
realiseer ik mij dat de tijd waarin het zich afspeelde was in oorlogstijden. Wat ik begrijp is de 
vredelievende Geest van de Qur’an, waar ook veel wijsheid te halen valt. Maar ik zie ook net als met 
de Bijbel het gevaar van alles letterlijk interpreteren. Dat het een gewelddadige religie zou zijn ben ik 
het niet mee eens. Zo staat er onder andere geschreven: "het doden van een mens staat gelijk als het 
doden van de hele mensheid" en wordt dus echt verboden. Ook termen als Jihad en martelaar 
worden door politici en media regelmatig  negatief uitgelegd. Jihad slaat op jezelf: de innerlijke strijd. 
De strijd naar innerlijke vrede. 

Maar ook in de Islam geldt de strijd van esoterie en exoterie. 

Als een orthodoxe salafistische Moslim mij vertelt dat goddeloze mensen met een leven vol zonden 
door Allah voor eeuwig en altijd in letterlijk vuur wordt gegooid en iedere keer groeit je huid weer 
aan waarna het weer wegbrandt, als iemand denkt dat de Liefdevolle, vergevingsvolle God straft en 
op deze brute wijze, door de tekst letterlijk te nemen, dan is zijn Allah niet mijn Allah. Misschien 
denkt Jaldabaoth er zo over en aanbid je dan onbewust deze Godheid in plaats van de allerhoogste 
God. Nee, ook Islam vraagt Spiritueel inzicht, gnostiek, wat in de Islam "Ma'rifa" wordt genoemd wat 
Vaardigheid betekent. Gnostiek leert mij dat er dus diepere betekenis achter teksten liggen. Vuur 
heeft hier geen letterlijke betekenis zoals vuur zelden of misschien wel nooit een letterlijke betekenis 
heeft in geschriften en ook het iedere keer krijgen van een nieuwe huid heeft voor mij betekenis. 

Maar als een Moslim mij zegt  "Ishq Allah ma'bud Allah", wat betekent God is Liefde, God is mijn 
Geliefde, dan spreken we over dezelfde God en is jouw Allah mijn Allah. 

 
Ik doe niet meer mee aan het spel verdeel en heers’. Afkomst, cultuur, huidskleur, religie … 
Uiteindelijk zijn wij allemaal Wereldburgers en van binnen allemaal hetzelfde. Een Ware Essentie met 
een Goddelijke Vonk van Onvoorwaardelijke Liefde waarmee we met alles en iedereen verbonden 
zijn. 

Welk pad of stroming ieder kiest en met welke bewegingsvrijheid, hier is iedereen vrij in en zal ik 
oprecht respecteren zolang het andere levens niet beschadigt. 

Leven en laten leven. Ik zoek liever naar de verbinding: ik ben een (esoterisch) Christen waarbij ik 
streef naar het bereiken van het Christus-bewustzijn! Ik ben ook een Israëliet. Mits je met El de 
allerhoogste liefdevolle God bedoelt, streef ik met El (betekenis Israël = streven met El) en hoor ik 
graag bij het "uitverkoren volk Israëls"! Ik ben ook Moslim wanneer je ook achter de uitspraak Ishq 
Allah ma'bud Allah (Allah is Liefde, Allah is mijn Geliefde) staat. Moslim houdt in "Onderwerpen aan 
God". Ik onderwerp mij graag aan God's onvoorwaardelijke liefde! 

Dit spirituele bewustzijn geeft mij kracht, rust, vrede, naastenliefde, liefde voor alles wat leeft, 
levenszin, vreugde, vrijheid van angst, boosheid en verdriet, respect, empathie, verantwoordelijkheid 
en, en, en … 
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Dit is mijn Godsdienst  
 
Ik streef er naar om in dienst van de Allerhoogste God te leven, het Al-bewustzijn, waarmee alles is 
verbonden, wie de Alfa en Omega is  (de Eerste en de Laatste tegelijk) is, de Allereerste Schepper, de 
Schepper van Yin en Yang, de Oneindige Schepper, wie buiten tijd en ruimte staat, de God van 
Onvoorwaardelijke Liefde en wie het Hart van het universum doet kloppen en diep in ons ook 
aanwezig is! 
Hier wil ik mij aan verbinden door deze Goddelijke Vonk die in ons aanwezig is, hoe klein het soms 
ook lijkt te zijn en ver weg, in mij te proberen te laten oplaaien. Ik geloof ook dat bij iedereen die 
Ware Essentie aanwezig is en dat het een kwestie van Bewustwording is om dit te realiseren zodat 
een ieder ervoor kan kiezen om Ware Balans, Innerlijke Vrede te vinden.  

Ik herken steeds vaker mijn Ego, wat mijns inziens de grootste tegenstander van onze Essentie is. Ons 
ego wil ons de illusie geven de beste te willen en kunnen zijn, de mooiste of de slimste en is te trots 
om dingen toe te geven. Het ego is jaloers, wil niet vergeven, is egoïstisch, kent geen ware empathie 
en het ergste is dat het wil dat we ons er mee identificeren! Ik ben … 

Zo ook krijgt mijn Ware Zelf steeds meer de overhand over het ego. Ik herken het steeds vaker 
(waarom ben ik boos of waarom kwets ik mij?) en voedt het steeds minder. Ik haat ego niet, maar 
omarm het voor wat het is, namelijk het natuurlijke tegenwicht van Onvoorwaardelijke Liefde en kies 
bewust voor het laatste. Dit bewustzijn helpt ook in het Vergeven. Werkelijke Vergeving  (nu schieten 
mijn ogen vol met tranen) is de grootste vorm van Liefde die er naar mijn ervaring is. Ik heb niet zo 
lang geleden een therapie (de Journey methode) ondergaan en tijdens deze innerlijke reis bleek dat 
ik niet zoveel moeite had om anderen te vergeven maar wel mijzelf voor dingen uit het verleden. 
Maar jouw Ware Zelf vergeeft alles! Op dat moment werd ik even 1 met mijn Ware Zelf en vergaf ik 
mezelf en barstte vervolgens in tranen uit.. Vergeven … Zo vergeeft onze Ware Zelf alles en iedereen 
inclusief jezelf dus, zo vergeeft God ons ook alles!  

Alles..  

ALLES ! 

Maar als wij anderen en/of onszelf niet vergeven, sluiten wij onszelf buiten van dit bewustzijn van 
Onvoorwaardelijke Liefde waar Vergeving van essentieel belang is en sluiten wij ons dan ook af van 
God.. Dus eigenlijk belonen of bestraffen wij onszelf. En vergeven doen we niet alleen met ons 
gevoel, maar met heel ons hart en heel ons verstand! Dit vergt begrip en bewustzijn, bewust zijn van 
zaken die spelen in de Wereld en welke krachten daaronder schuil gaan.  
Zo heeft ieder zijn innerlijke strijd of zijn innerlijke Jihad: Blokkades die overwonnen moeten worden 
om ons levensdoel te bereiken. 
Samenvattend helpt Godsdienst mij enorm. Hopelijk kan jij ook wat met mijn spirituele inzichten! Zo 
ja, laat het onderaan deze blog gerust even weten door te reageren..  

Ook andere inzichten of aanvullingen zijn meer dan welkom! In deze wereld van oneindige kennis en 
bewustzijn sta ik er altijd open voor om meer te leren! Reageer hieronder gerust of zoek mij op op 
Facebook wanneer je liever privé in gesprek wilt. Ik ben makkelijk te vinden op Facebook. 

 
Met liefde,  
Ronnie  
ambassadeur stichting Topsport for Life 
Wageningen / Eindhoven, 12-8-2019 
 
 
 


