


Bewustzijn vs persoonlijkheid
Dit is de printbale die hoort bij de bewustzijn vs persoonlijkheid. 
In deze les kijken we naar welke energielichamen horen bij ons 
bewustzijn en welke bij ons persoonlijkheid. 

Wanneer we dit onderscheid goed snappen en kunnen maken, 
wordt het veel gemakkelijker om het onderscheid te maken tussen 
intuitie en boodschappen uit andere dimensies en dat wat onze 
geest, onze persoonlijkheid bedenkt.  

In deze les leer je over waar je persoonlijkheid uit bestaat, name-
lijk; je feedbacksysteem, je labelsysteem en je verwerkingssys-
teem. En de bijbehorende energielichamen; je etherisch lichaam 
en je subtiel lichaam (emotioneel en mentaal).

Vanaf je astraal lichaam begint je bewustzijn. Alleen bewustzijn 
bestaat net als persoonlijkheid uit verschillende lagen met als en-
try point je hart. Je hartchakra is gekoppeld aan je astraal 
lichaam en is de poort tot je bewustzijn, maar je bewustzijn kent 
nog meer lagen en diepgang die verder gaan dan alleen het astraal 
lichaam. 



Astraal lichaam
Heeft een dubbele functie

In de vorige les hebben we gezien dat het astraal lichaam het laatste 
energielichaam is in, wat ik noem, het subtiel lichaam. De reden dat ik het 
hierbij getrokken heb is omdat het met betrekking tot het creeren van een 
energieveld crusiaal is omdat het ervoor zorgt dat een energielichaam 
een interactie aan kan gaan met de omgeving en met anderen, maar er 
is meer aan de hand met het astraal lichaam. Het is namelijk ook de start 
van je bewustzijn. En zoals we eerder al hebben gezien, is het astraal 
lichaam gekoppeld aan onze hartchakra. En dit is dan ook de poort naar 
ons bewustzijn. Maar net als dat onze persoonlijkheid zeer complex is en 
uit verschillende lagen bestaat, is ons bewustzijn dit ook. 

Toegang tot je bewustzijn verkrijg je via het hart. 



Onze persoonlijkheid
Bestaat uit: fysiek lichaam, etherisch lichaam, emotioneel 

lichaam en mentaal lichaam

De eerste drie a vier lagen van ons energielichaam vor-
men tezamen onze persoonlijkheid. 

In ons etherisch lichaam zitten onze vijf zintuigen, die geven 
ons de mogelijkheid om te interacteren met onze omgeving. 
Ik noem dit ook wel vaak ons feedbacksysteem. Onze zintui-
gen geven ons constant feedback over wat er om ons heen 
gebeurt. De vraag is; aan wie geven ze feedback, wie is ‘ik’. 

Die zintuigen worden verwerkt door het mentaal lichaam, 
waar het ego huist. In het mentale lichamen worden er labels 
gehangen aan alles wat we horen, zien, proeven, voelen en 
ruiken. Die labelmaker wordt ook wel ons ego genoemd. Van-
uit de labels zijn we mentaal in staat om na te denken over 
alles om ons heen, maar pas op het moment dat we genoeg 
data hebben. Daarom kunnen babies nog niet hun eigen me-
ning vormen en hebben jonge kinderen nog niet zoveel last 
van hun ego.

Vanuit onze gedachten, overtuigingen, meningen, ervaringen 
vormen zich emoties. We voelen er iets bij. Waarbij we alle 
emoties wel kunnen scharen in twee categorieen. 
1. Angst
2. Liefde

Boosheid komt nooit voort uit liefde, altijd uit angst. Vreugde 
komt nooit voort uit angst, altijd uit liefde. 

Deze drie lagen vormen tezamen is wat we noemen onze 
persoonlijkheid. De vraag is of wij onze persoonlijkheid zijn. 
Of zouden we onszelf dan te kort doen?



Wat is dan bewustzijn?
De vorige keer hebben we besproken hoe het astraal lichaam 
van dienst is voor het creeren van een energieveld door mid-
del van het vermogen te bestaan los van de fysiek vorm. Dat 
het de brug vormt tussen het fysieke en het spirituele. Dat het 
energiekoorden vormt tussen individuen en collectieven.

Het astraal lichaam is ook de eerste uiting van het bewustzijn, 
gezien vanuit het perspectief van het lichaam. Sommige hebben 
dit niveau van bewustzijn in hun persoonlijkheid geincorporeerd, 
terwijl anderen zich niet eens bewust zijn van dit bewustzijn en 
enkel leven in de gebieden van etherisch, emotioneel en mentaal. 

Wanneer je je bewust bent van dit gebied, van deze laag van be-
wustzijn, dan zul je merken dat je in staat bent om jezelf te obser-
veren. In staat bent om je gedachten te observeren. 

Bijvoorbeeld in een meditatie kun je opmerken dat je aan het den-
ken bent. Je bent als het ware in staat bent om vanaf een klein 
afstandje naar jezelf te kijken en je te realiseren dat je in bepaalde 
situaties niet altijd even leuk doet bijvoorbeeld. Het is de eerste 
laag van besef. 

Doordat je dit opmerkt, kun je de behoefte voelen om dingen te 
veranderen. Om bijvoorbeeld schaduwwerk te gaan doen om te 
achterhalen waar het vandaan komt. Met deze laag komt ook het 
besef dat er in sommige situaties bepaalde emoties ervaart die je 
in de weg staan. 

Het astrale lichaam is een poort naar de spirituele wereld. Deze 
poort gaat meer en meer openstaan naar mate je in staat bent om 
liefde te voelen en ervaren.



Het causaal lichaam
Het eerste energielichaam dat volledig losstaat van onze persoon-
lijkheid is het causaal lichaam. Op dit niveau van bewustzijn ben je 
je bewust dat je niet je persoonlijkheid bent, maar dat je simpelweg 
bewustzijn bent. 

Wanneer je in staat bent om je aandacht te laten rusten op je causaal 
lichaam, dat voorbij je denkvermogen ligt. Dan zul je ervaren dat dit een 
zeer ruimtelijke plek. In de video bij deze les, leg ik ook uit dat je het cau-
saal lichaam kunt vergelijken met de ruimte. 

Op deze plek is het mogelijk om de realisatie op te doen van het ener-
gielichaam dat nog voorbij het causaal lichaam is en dit is het Goddelijk 
lichaam. Wanneer je hier kunt komen, zul je een enorm gevoel van geluk-
zalig ervaren. Dit is wie jij werkelijk bent. Maar het is niet strikt noodzake-
lijk om in het Goddelijk lichaam te zitten om je persoonlijkheid te kunnen 
doorzien. Wel is het prettig om te oefenen er te komen omdat de gelukzalig 
een sterkt gevoel van; ‘Ik ben’ met zich meebrengt. 

Vanuit deze plek is het veel gemakkelijk om je persoonlijkheidsstructuren 
te doorzien en ze te laten voor wat het is. En wanneer je hier langer mee 
bezig bent, zullen die neurlogische patronen steeds minder en minder wor-
den. Waardoor een bepaalde neiging ook steeds minder vaak omhoog 
komt. 

Zonder dat je dus heel hard en actief werkt aan het veranderen van be-
paalde eigenschappen, verandert het automatisch wanneer je hiermee 
aan de gang gaat. 

Om goed te snappen waar dit over gaat. Hoe dit voelt. Is het noodzakelijk 
om enkele momenten op de dag een oefening te doen. Het principe werkt 
als volgt: 

Ongeveer 1 keer per uur, zet je je gedachten helemaal stil. Dit hoeft niet 
minuten lang te zijn. Enkele seconden zijn al voldoende om een glimps 
op te vangen van je bewustzijn. Je zult merken dat je na verloop van tijd 
in staat bent om die staat steeds langer en langer vast te houden. Het zal 
steeds gemakkelijker worden om je gedachten stil te leggen en te leunen 
in dat wat overblijft, namelijk je bewustzijn. 


