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Een wezen met vijf ballen
Je bent ooit geboren.
Je bent op aarde terechtgekomen in een vrou
welijk of een mannelijk lichaam.
Als je doodgaat, vlieg je daar weer uit.
En je hebt – voor zolang je dit boek leest – vijf
ballen. Da’s misschien even wennen.
Ik had je nog meer ballen kunnen geven. Maar
voor wat ik je vertellen wil, is het hebben van
vijf ballen meer dan genoeg.
Twee ballen kun je heel goed voelen in je lijf:
lichamelijke gewaarwordingen en emoties.
Drie ballen voel je vrijwel niet. Dat zijn drie
vormen van denken: taaldenken, tijddenken
en beelddenken.
Let op: dit zijn niet zomaar wat ballen... dit
zijn powerballen. Ze hebben meestal meer
controle over jou dan jij over hen.
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De stille getuige - I
In de kern, in het midden van die vijf gekleurde
ballen, staat de omtrek van een mens. De
binnenkant ervan is wit, leeg en licht.
Dat ene figuurtje is de reden waarom dit
boek geschreven is. Daar wordt het geheim
bewaard, de sleutel van een deur die – in
één sprong – leidt naar de bevrijding van
alle zorgen, van alle problemen en van alle
lasten. Daar is veel vraag naar.
Mensen hebben problemen wanneer zij de
krachtige werking en dwingende patronen van
een of meer van die ballen niet aankunnen of
niet kunnen aanvaarden. Of geen antwoord
hebben op: “Waarom overkomt mij dit?”
Kun je je voorstellen dat die vijf ballen wild
rondom dat figuurtje draaien en stuiteren in
tijden van druk en spanning? En dat die ballen
tijdens ontspanning vrijwel afwezig lijken?
Wil je weten hoe dat zit met dat figuurtje? Ga
dan met me mee op reis. Ik begin zelf graag
altijd met een eerste, allerkleinste stap. Die is
immer gemakkelijk en lukt telkens weer.
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Een wezen met beelden
Er was een moment dat jij voor het eerst het
licht zag. Als baby. Vormen en kleuren zag je,
ook al wist je toen nog niet dat mensen dat zo
noemden. Joh, je wist niet eens dat je zag, dat
het je ogen waren die konden zien. Je wist
eigenlijk bijna niks van al die dingen die wij
‘weten’ noemen.
En je hoorde stemmen, ook al wist je niet dat
we die geluiden uit de mond van je vader en
moeder zo noemen.
Die stem van jouw papa en mama wordt
gestuurd door hun denken. Hun denken
bepaalt alles wat zij zeggen. Alle papa’s en
mama’s over de hele wereld doen dat. En ze
willen dat ook jij straks kunt zeggen wat je
ziet... en wat je hoort... en wat je ruikt... en
wat je proeft... en wat je aanraakt... en wat je
voelt. En wat je denkt.
Het duurde lang voordat je het eerste woordje
kon denken en uitspreken. Als baby en klein
kind dacht je vooral in beelden. En dat
beelddenken blijft jouw hele leven bestaan,
al kun je er zodanig aan gewend raken dat
het je niet eens meer opvalt.
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Een wezen met emoties
Er was een moment dat je voor het eerst een
grote schok voelde. Laten we voor het gemak
aannemen dat dat gebeurde toen je geboren
werd. Mijn hemel, wat een verandering was
dat!
Je wist niet eens dat je in de buik van je
moeder zat en op het moment dat je eruit
was, wist je dat ook niet. Maar het verschil
zul je nooit meer vergeten. Ook al kun je je
het niet herinneren. Het is een verschil van
dag en nacht.
Er zijn minstens twee aangename emoties
waarmee je geboren bent.
De eerste is Liefde. Daar ben je van gemaakt,
zeggen ze weleens. En eigenlijk is ‘emotie’
niet het juiste woord voor zo iets groots.
De tweede emotie is plezier in de vorm van
rustig genieten en tevreden zijn: op de een
of andere wonderlijke manier weet je dat al
wel. Dat ervaar je in jouw lijfje.
Er bestaan nog veel meer emoties, maar die
komen pas later. Die emoties schokken.
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Een wezen met een lichaam
Er was een moment dat je ontdekte dat dat
‘iets’ dat telkens in je gezicht kwam en je
soms zelfs pijn deed, jouw eigen handje was.
Al kon je dat toen nog niet zo benoemen.
Alles wat jij als mens op aarde kunt, kun je
dankzij het hebben van een lichaam. Om emo
ties te voelen is het absoluut noodzakelijk dat
je in een mensenlijf zit. Ook om te kunnen
denken is dat absoluut noodzakelijk.
Dat lichaam is dus heel belangrijk: het is je
fundament. Daarin komen alle andere mense
lijke kwaliteiten tot uitdrukking.
En er gebeuren heel veel dingen met jou en in
jou die je niet opmerkt. Zoals bijvoorbeeld die
zenuw die jouw hart almaar laat kloppen en
pompen. Gelukkig mag je dat ook vergeten.
Dit lichaam zorgt voor jou, ook als je slaapt.
En dat lichaam geeft je nog een andere, heel
bijzondere kans: je kunt je bewust worden
van het feit dat je leeft. Dat je bestaat. Denk
jij dat dieren, bomen en planten dat kunnen?
Of de zon? Of de lucht en het water?
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Een wezen met taal
Er was een moment in je leven dat je begon
met klanken maken en brabbelen. En na het
brabbelen ging je over tot het uitspreken van
je eerste woordje: waarschijnlijk ‘mama’ of
‘papa’.
Of als jullie een hond hadden, misschien
wel: ‘woef’. Woorden hebben in het begin
vooral een klankwaarde voor je, maar na je
derde verjaardag ga je steeds meer praten en
is ‘woef’ vervangen door ‘hond’. Dan komt
het taaldenken al aardig op gang.
Voor moeders en vaders
Moeder met 2-jarig kind is lopend op weg naar huis
en zegt tegen het kind dat even draalt: “Kom, we
gaan verder. We gaan naar huis en dan pakken
we onze spullen en daarna gaan we naar oma.”
Hoe slim haar kind op die leeftijd ook al is, deze
taal en informatie kan het nog niet begrijpen. De
woorden ‘dan’ en ‘daarna’ duiden op tijd, op de
toekomst, en daar weet een 2-jarige nog helemaal
niks van. Die leeft nog in een tijdloos universum
vol beelden, klanken, geuren, smaken, beweging
en aanraking.
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Een wezen in de tijd
Er was een moment dat je al wist wie oma
was. En wie opa. Je was ongeveer twee jaar
toen je wist dat het huis waarin je woonde
een voordeur had.
En als je mama zei “Straks komt oma”, dan
liep je meteen naar de voordeur.
Wist jij veel. Dat er zoiets bestond als ‘tijd’,
dat wist je pas toen je drie jaar oud was. Toen
pas begreep je de betekenis van het woord
‘straks’. Toen pas kon je via ‘denken’ beginnen
te snappen dat jij morgen dezelfde mens bent
als vandaag en gisteren. En dat hetzelfde ook
waar is voor andere mensen.
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De stille getuige - II
Dat waren ze, de vijf ballen: beelden (blauw),
emoties (rood), lichaam (roze), taaldenken
(groen) en tijddenken (zwart). Te midden van
die vijf powerballen staat dat ene figuurtje dat
van binnen leeg is. In stralend wit licht. Dat
wordt weleens ‘de stille getuige’ genoemd.
Die getuige is eigenlijk nog meer een iets
dan een iemand. Iets dat waarneemt zonder
oordeel, zonder te keuren. Iets dat aanwezig
is zonder te weten wat er aan de hand is.
Aanwezigheid
Je kunt alleen maar daar in het midden zijn én
blijven wanneer je nergens mee vecht en alles in
de wereld laat zijn zoals het is. In dat centrum is
er alleen maar getuige zijn. Ook van je gedachten,
emoties en lichamelijke gewaarwordingen. Ja,
zo’n stille getuige wordt pas echt stil wanneer die
zich ook – tegelijkertijd met het waarnemen van
de dingen om zich heen – ‘in één klap’ bewust
wordt van zichzelf, van het eigen aanwezig zijn te
midden van alles wat gaande is en beweegt.

Da’s wel even wennen. Vaak gelooft iemand
niet dat dit de deur naar totale bevrijding is.
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Tot zover dit inkijkje in
Hier! + Nu! = Plop!
Ik hoop dat je ervan genoten hebt.
Dit boek is
gedrukt verkrijgbaar via
bol.com
Een speels en zinvol cadeau
voor een nieuw kindje
op aarde en zijn of haar ouders,
voor je geliefde vrienden
en vriendinnen,
voor jezelf.
In liefde,
Tura Gerards
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