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Ga de ultieme uitdaging aan

ruim je energie verslindende verleden op

neem afscheid van je vals vermogen

re-energize geest en lichaam

ga voor een duurzame toekomst

begin vandaag nog.

koester je zelfmanagement
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De Crisis als kans
Het oud Griekse woord Krisis betekent kans op verandering

Het Chinese begrip voor crisis Wei Ji, bestaat uit twee karakters: Bedreiging (Wei) en
Kans (Ji). Men gaat er van uit dat er een samenhang bestaat tussen deze schijnbare
tegenstellingen. Een crisis hoeft dus niet alleen bedreigend te zijn, maar biedt ook
nieuwe kansen en positieve veranderingen.

Kleiner groeien, vaak ruimt een crisis alles op wat niet leeft en waar geen bezieling in
zit. Mensen, bedrijven en organisaties die bereid zijn tot noodzakelijke verandering,
kunnen er vaak beter en sterker uit komen. Kleiner groeien is een zelfreinigend proces
waar we aan kunnen meewerken of niet.

Voor velen vormt de crisis en de wereldwijde recessie een serieuze mentale en fysieke
bedreiging. Deze bedreiging bestaat uit sturende velden, van onze waarden, overtui-
gingssystemen en  verwachtingen mede bepaald door de overheid.
Wij leven door middel van waarden en overtuigingssystemen , zij bepalen onze doelen
en ijveren we ervoor om bepaalde dingen in het leven te bemachtigen, zoals  een goede
opleiding, een  goede baan, een fijn gezin, een mooi huis, status enzovoort.
Op zich klinkt dat allemaal prima, maar wat als een economische crisis de realiteit
verandert in onzichtbaar slagveld, waarin iedereen zijn of haar Zelfvertrouwen steeds
meer kwijt raakt.

Dan wordt het tijd om je authenticiteit te heroveren en je zelfmanagement te koesteren.

Real Life Spiritual Games kunnen je hierbij goed helpen.
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Crisis als kans, verantwoordelijk omgaan met je energie
Onzichtbare of geïndoctrineerde waarden en overtuiginssystemen die bewust overheersen en als
ontegenzegelijk waar worden beschouwd vormen vaak de grondoorzaak van menselijk lijden. Ze
kunnen enorm beperkend of zelfs zelf ondermijnend zijn.
Wanneer je kiest voor crisis als kans op verandering, meer zelfsturing en in actie wilt komen in je
leven, maak je aanspraak op meer energie en zelfmanagement. Zelfmanagement ontstaat afhankelijk
van de manier waarop je in je leven met je energie omgaat: tijdens je gesprekken met mensen, als je
stil bent in jezelf of als je aan het werk bent. Bij elke activiteit kun je zelfmanagement cultiveren door
de manier waarop je met je energie omgaat. Verantwoordelijk zijn met je energie betekent dat je je op
elk moment bewust bent van je energie uitwisseling en hoe je bewustzijn dat gebruikt voor je
zelfmanagement. Wanneer je je energie verantwoordelijk gebruikt, heb je eerbied voor al het leven en
voor je eigen weerspiegeling in alles om je heen. Je hebt respect voor jezelf en beseft de kracht van je
woorden in de communicatie met anderen.

Zelfmanagement ontstaat afhankelijk van de manier waarop je in je
leven met je energie omgaat

Crisis als kans, strategisch actie ondernemen
Op ieder moment zijn er in je leven dingen, die je gestalte wilt geven of wilt transformeren. Maar
voordat de transformatie kan plaatsvinden, moet je actie ondernemen. Je kunt er wel aan denken dat
jij je leven wilt veranderen, maar dat betekent nog niet dat je het ook zal doen. Het is je eigen
verantwoordelijkheid om diep naar binnen te kijken en je alledaagse patronen onder ogen te zien, je
moet strategisch in actie te komen om veranderingen in je leven aan te brengen. Je kunt dat doen met
behulp van meditatie en Taoïstische rituelen zoals Real life Spiritual Games. Strategisch actie
ondernemen om tot meer zelfmanagement te komen kun je zien als een Real Life Spiritual Game.

Crisis als kans, de mens is verslaafd aan economische groei
Economische groei kan in veel gevallen ons leven flink verbeteren. Sommige overheden, bedrijven en
organisaties zien het leven echter alleen maar als een spel van economische groei, waarin ze iedereen
met alle risico’s van dien op een slinkse manier dwingen mee te spelen. Stel jezelf daarom oprecht de
volgende vraag: Leef ik in mijn eigen levens spel, of speel ik mee in andermans economische belangen
en word ik min of meer door hen geleefd? De uitdaging voor iedere ware zelfmanager is dan ook, uit te
puzzelen in welke strategische constructies van anderen hij of zij ongewild en vaak onder druk mee-
speelt. Wat je je daarbij ook moet afvragen is, hoeveel geluk, levens energie en authenticiteit je dat
kost. Een crisis vraagt om verandering en onderstreept nog eens dat eigen keus is het denken meer
dan waard is.
MartriX Real Life Spiritual Games zijn gebaseerd een millennia oud Taoïstisch concept waarin de zoge-
heten Spirituele zelfmanager centraal  staat. In het China van weleer namen spirituele zelfmanagers
het vaak op tegen respectloze en hebzuchtige overheersers. Taoïstische vrijdenkers zoals, Chuang tzu,

Real Life Spiritual Games
De kunst van het veranderen

Taoïstische Rituelen

voor zelfmanagement.
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Lao tzu en Zhuge Liang streden tegen hebzucht en onderdrukking vanuit de bestuurlijke Matrix. Vanaf
de oudheid heeft de wereld vele spirituele zelfmanagers voortgebracht die zich ingezet hebben of inzet-
ten voor de spirituele vrijheid van de mens.
Als spiritueel zelfmanager, maar ook als vechtkunstenaar ben je altijd op zoek naar kracht. De
‘grootste’ kracht die je kunt hervinden is je ingeboren instinct en vrij zijn van alle opgedrongen vorm-
leer en vooroordelen van anderen.

Crisis als kans, wat is je vrije keus!
Maar wat is eigenlijk je eigen vrije keus en welke vrijheid wordt je gelaten, volgens je eigen levensfilo-
sofie  te leven? Vrijheid is een uiterst subtiel begrip, want je vrijheid houdt op waar die van een ander
begint en dat geldt natuurlijk ook andersom. Spelletjes spelen met andermans Zelf, een van onze
meest geliefde bezigheden is dus niet alleen zeer riskant maar ook uiterst verwerpelijk. Wees waak-
zaam op je handelen en daden met betrekking tot anderen en streef met stille spirituele kracht naar
vrijheid en zelfmanagement.
Het bedrijfsleven en de overheden opereren vanuit de ‘officiële’ Matrix vaak op het scherpst van de sne-
de, in het verleggen van mijn en dijn en in een crisis wordt het er niet beter op.
Vele spirituele denkers hielden en houden zich hier intens mee bezig. Deze Crisis oftewel het economi-
sche NU waar we ons in bevinden is een verzameling financiële spelregels oftewel een economische
Matrix die we met z’n allen al denkend samengesteld hebben en nu zorgvuldig in stand houden. Het
verleden openbaart zich grotendeels in het heden, de Crisis, het NU is een som van alle verleden. In de
de alom heersende Crisis zitten we met z’n allen in een diep voorspoor gevangen, bestaande uit maat-
schappelijke vormleer en economische geldingsdrang. Het gevolg is dat we nu in paniek trachten finan-
ciële lijken weer nieuw leven in te blazen, maar dat lukt niet als bedrijven en organisaties zich niet
opnieuw spiritueel leren bezielen. Bedrijven en organisaties zijn levende organismen die moeten bezie-
ling en levenskracht cultiveren om te kunnen ademen.

De aloude Taoïsten waren er van overtuigd dat je maar één leven hebt en wel in het NU en dat alles
dan ook gebeurt in het NU.

Natuurlijk hadden zij zelf ook te maken met alle spelregels van overheden en de maatschappelijke sa-
menleving, daarom streefden zij naar het bereiken van totale vrijheid binnen het systeem.

Een moeilijke opgave als je weet, dat een belangrijk Taoïstisch concept is dat je vrijheid ophoudt waar
die van de ander begint, en andersom de vrijheid van de ander ophoudt waar die van jouw begint. Al
ervaar je het niet zo, maar het is vaak veel eenvoudiger de vrijheid van anderen te respecteren dan de
vrijheid van jezelf.
Het integer, soepel en tolerant naar anderen zijn, is ons vele generaties lang voorgeschoteld als de eni-
ge weg naar vredelievend samen leven. Hoe integer kun je zijn naar je zelf in waarden en overtuigings-
systeem? Op het integer zijn naar jezelf, ook als je innerlijke vrede, vrijheid of zelfs je gezondheid door
door de heersende waarden en het overtuigingssysteem aangetast of ontnomen wordt, heerst een niet

Respect voor wat van na-
turen anders is.

Respect authenticiteit.
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uitgesproken taboe. Een belangrijk element in de Real Life Spiritual Games is echter het verdedigen
van je authenticiteit, dus je oorspronkelijke Zelf. Zelf-verdediging is niet alleen de weg naar innerlijke
vrede, maar ook naar externe vrede met anderen en de wereld om je heen.
Als je beseft dat je je Zelf verdedigt, kun je er vanuit gaan dat anderen dit vanzelfsprekend ook doen.
Dit besef is de sleutel tot overleg, want iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zonder overdaad aan  be-
moeiing en opgelegde spelregels van anderen. Het bewustzijn dat miljarden verschijningsvormen van-
uit zichzelf kunnen samenleven en werken moet dus van vooral binnenuit komen.  Integratie (SAMEN)
van het individu (ZELF) wordt vooropgesteld, misschien moet de verandering, het feit dat iedereen
anders is integreren. Respect voor wat van naturen anders is, respect authenticiteit, respect anders
zijn. Net zo goed dat er alleen maar NU bestaat, bestaat er alleen maar ZELF, SAMEN is een optelsom
van alle ZELF, iedereen is anders, op zich blijft iedereen anders.
Iedere spirituele zelfmanager is uiteindelijk op zoek naar het bereiken van authenticiteit en zelfma-
nagement en een toestand waarin alles spontaan gebeurt; vanuit je innerlijke natuur jezelf zijn; in flow
met Tao zijn.

Crisis als kans, is meesterschap in zelfmanagement
Als je meesterschap in zelfmanagement wilt bereiken, betekent dat je je bewust moet worden van alles
wat jezelf betreft. Het betekent je bewust zijn van je persoonlijke leven en hoe je tegen jezelf aankijkt,
wat je voelt bij jezelf en wat je zegt over jezelf. Het betekent dat je niet langer alleen naar de
tekortkomingen van andere mensen kijkt en oordeelt over anderen. Van binnenuit weet je dat het met
je vinger wijzen naar andere mensen niet echt werkt, dat het niet gelukkig zijn in jezelf zit.
Meesterschap in zelfmanagement is de sleutel om de patronen van emotie en gedrag, die jou
ongelukkig maken, te veranderen. Crisis als kans, kan een beginpunt zijn dat je je bewust wordt dat je
daadwerkelijk wilt veranderen. Het werken aan je bewustzijn brengt met zich mee dat je je bewust
wordt van wat je op ieder moment van de dag doet en welke energie uitwisselt met je omgeving.

Een belangrijk element in de Real Life Spiritual Games is echter het
verdedigen van je authenticiteit

Alles in je leven, inclusief je streven naar zelfmanagement en verandering, vindt plaats binnen de
heersende matrix (overtuigingssysteem) en zijn vele verschillende niveaus. Elk niveau heeft zijn
specifieke overtuigingen, die zichtbaar worden als spelregels, maar ook de consequenties die het heeft
als je deze spelregels niet opvolgt.
Je kunt je de Matrix voorstellen als een vorm van waarneming management of als  sturende velden
van overtuigingssystemen. De overtuigingssystemen van de grotere velden hebben invloed op die van
de kleinere velden. Het grootste veld, de buitenste, is het overtuigingssysteem van de overheid van
het land waarin je woont. De regering heeft een sterke invloed op je en zij houdt je in toom door
overtuigingssystemen op papier te zetten in officiële documenten en wetboeken. De overheid stelt de
spelregels op waar je je aan moet houden: als dat niet gebeurt, kan je in de gevangenis belanden.
Binnen het eerste veld zit een tweede veld, de overtuigingssystemen van de godsdiensten en religies.
Alle godsdiensten en religies zijn overtuigingssystemen met hun eigen spelregels en consequenties,
godsdiensten en religies hebben de neiging om alle keuzes die je in het leven maakt het predikaat
goed of slecht mee te geven.

De overtuigingssystemen waar-
mee je opgroeide, hebben een

heel krachtig effect
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In het Taoïsme worden godsdiensten en religies niet beschouwd als slecht, goed of fout. Elke
godsdienst of religie wordt gewoon beschouwd als een ander geloofs- en overtuigingssysteem.
Andere velden zijn de vormleer van je school, je vrienden en de cultuur waarin je geboren bent.
Tenslotte is er het veld met de grootste directe invloed op je: de vormleer van je familie.
Je familie heeft haar eigen persoonlijke overtuigingen, die gebaseerd zijn op de grotere systemen, dit
veld bepaalde o.a. hoe je als kind werd grootgebracht. Je leerde wat juist en fout, goed en slecht was,
gebaseerd op de diverse niveaus van het milieu waarin je opgroeide.
De invloed van je familie, is tot op de dag van vandaag enorm groot. Het bepaalt hoe je op elk
moment van je leven over jezelf denkt en wat je verlangens zijn, totdat je de keus maakt om je eigen
zelfmanagement te creëren.
De overtuigingssystemen waarmee je opgroeide, hebben een heel krachtig effect. Zij hebben een grote
invloed op je, je leerde te leven volgens de spelregels, die je opgelegd werden door de matrix, jij bent
erdoor geconditioneerd.
Vanaf je geboorte werden je gevoelens getraind om te leren wat de spelregels waren. Zo leerde je via
beloningssystemen wat juist was en verkeerd, wat goed was en slecht, hoe je aandacht kon krijgen en
hoe je iets kon krijgen wat je graag wilde hebben.
Denk er maar eens aan hoe je een dier, bijvoorbeeld een jong hondje traint en zo tot huisdier maakt.
Je geeft hem te eten en hij krijgt een complimentje of een beloning wanneer hij doet wat jij wilt.
Je wordt boos op je hondje als hij zijn behoefte in huis doet. Uiteindelijk leert het hondje de regel, als
hij buiten zijn behoefte doet, krijgt hij wat hij wil, een complimentje en een beloning. Kortom, dit is
een soortgelijke manier waarop ook jij geconditioneerd werd.

Als je eenmaal meningen hebt overgenomen, beïnvloeden ze je gevoelens
en zo dus je hele doen en laten

Crisis als kans, de kiemen van gedrag
Waarden en overtuigingssystemen lijken voort te komen uit een natuurlijk evolutionair proces, maar
ontstaan uit een situatie die oplossing vraagt, of creëren zij een situatie die om een oplossing vraagt.
Die waarden en overtuigingssystemen leveren een bijdrage aan wat je denkt en welke gevoelens je
over jezelf en anderen hebt. Deze werden je als kind al, met de pap-lepel ingegoten. Gedurende dat
proces trainden je ouders, familie, cultuur, kerk en andere autoriteiten je in dezelfde overtuigingen die
zij in hun leven volgens hetzelfde patroon verkregen hebben. Deze overtuigingen worden doorgegeven
in de vorm van woorden en daden. Deze woorden en daden leren je hoe je moet leven en liefhebben.
Ze vormen je meningen over goed en kwaad. Als je eenmaal meningen hebt overgenomen,
beïnvloeden ze je gevoelens en zo dus je hele doen en laten.
Er ontwikkelen zich gedragspatronen rondom je overtuigingen en deze bepalen de wijze waarop je
gegeven de ontwikkeling van je neurologisch systeem op de wereld reageert.

Crisis als kans, je leven is een weerspiegeling van je overtuigingen
Alles wat je om je heen ziet, zie je met je eigen ogen, je eigen waarnemingen en je eigen emoties. Wat
voor soort emoties je ook voelt, het zijn altijd je eigen emoties, niet die van de persoon naast je
(andere personen kunnen ze wel bij je oproepen en  ze versterken.) Niemand anders zorgt ervoor dat
je reageert of emoties voelt. Je kunt misschien wel met de vinger naar andere mensen wijzen en

Alles in je leven weerspie-
gelt je overtuigingen en hoe

je in het leven staat.
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zeggen dat ze je boos of gek maken.  Maar de waarheid is dat je gevoelens echt van jou zijn; de
spiegels weerspiegelen jouw eigen gevoelens naar je terug. Als je in de spiegel kijkt en je jezelf je haar
ziet kammen, is het niet de spiegel die jouw haar kamt, jij kamt je haar en dat wordt weerspiegeld in
de spiegel. Alles in je leven weerspiegelt je overtuigingen en hoe je in het leven staat.
Familie kan een echte Powergame zijn waar sterke uitwisselingen van emoties voorkomen. Voor een
spiritueel zelfmanager is een goede relatie met familieleden een grote uitdaging. Maar je mag niet
tegen je eigen gevoelens ingaan door je emoties te onderdrukken. Je moet er alleen voor zorgen niet
gevangen te worden in andermans energie veld, en dan het gevoel krijgen dat je moet reageren.

Crisis als Kans, werk aan je schaduw zelf
Je schaduw zelf is een functie van je ziel die zich ontwikkelt door het proces van conditionering. Hij is
heel gemakkelijk te herkennen als de voortdurende conversatie die zich in je hoofd afspeelt. Deze
‘innerlijke stem’ brengt al dat gebabbel voort dat je hoort wanneer je aan bepaalde dingen denkt of
bezig bent met andere mensen. Hij draagt bij aan het creëren en versterken van emotionele wonden
en zorgt ervoor dat je je ongelukkig voelt.
Je schaduw zelf is de voornaamste bestuurder van je innerlijk. Jij hebt hem gedeeltelijk zelf gecreëerd
en hij groeit door het conditioneringsproces. Hij blijft in leven, doordat hij zich voedt met de emoties
die je bijgebracht werden door conditioneringen zoals verdriet, afgunst, hebzucht en vooroordelen. Hij
leert om de baas te zijn over je zwakke punten en dingen waarvan jij over de rooie gaat. Hij weet
precies hoe hij jou moet manipuleren om je te laten reageren. Hij schept situaties waarin je
automatisch reageert met boosheid, jaloezie, gekwetstheid of verdriet. Wanneer je met een dergelijke
emotie reageert, geef je je energie aan je schaduw zelf. Deze energie wordt verslonden door je
schaduw zelf  die steeds sterker wordt. Naarmate je leven voortschrijdt, wordt je negatieve ik alsmaar
sterker, omdat hij zich blijft voeden met jouw emoties en die emoties blijft creëren door situaties te
scheppen waarop jij reageert.
Je zult misschien niet beseffen dat jij zelf de energie van deze emoties voedt door overgevoelig op
bepaalde situaties te reageren. Als je deze energieën voeding geeft, nemen ze in omvang toe en
worden ze sterker. Het resultaat is dat je jezelf nog dieper onderdompelt in jaloersheid, boosheid,
depressie, zelfmedelijden enzovoort als je steeds maar weer met dit soort emoties reageert.
Als je besluit dat jij je leven wilt veranderen, moet je naar je emoties kijken en naar de dingen die je
eigen gedragspatronen en de overtuigingen in je hoofd in stand houden. Wanneer je een spiritueel
zelfmanager wordt, ben je in strijd met jouw Negatieve ik en de overtuigingen die je hebt aangenomen
door je conditioneringen. Een crisis situatie dwingt je vaak de strijd aan te gaan om de vele jaren van
conditionering te bestrijden waarin dezelfde situaties en dezelfde patronen keer op keer terugkwamen.

Relaties zijn vaak ware powergames, in relaties komen de sterkste
emoties naar buiten

Crisis als kans: WUJI Intuïtief schrijven en verbranden
Voor de Crisis had je het vaak zo druk met overleven en bewaren van de ‘vrede’ met je omgeving dat
je niet toe komt aan echt leven. Overleven is een kwestie van zeer veel moeite; echt leven echter,

Als je geest zich in de
juiste setting bevindt,

bekent je lichaam vanzelf
kleur.
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komt van binnenuit en gaat met moeiteloze-moeite. Als je in harmonie leeft met de basisprincipes van
de Tao, dus van het Leven zelf, kom je in een talentvolle staat, die tegenwoordig FLOW heet.
 Het is de Sluimerende Kracht (Tao) die in je leeft en die zich nooit aan je opdringt, maar die altijd be-
reid is je te steunen bij de creatie van een natuurlijker niveau van bestaan. Om die Sluimerende Kracht
(Tao, de bezieling van het leven) waar te nemen en de stille stem van je innerlijke inspiratie te kunnen
horen,moet je flink aan de slag. Het komt er in essentie op neer dat je alle conditionering en vormleer
en zelfs je kennis moet willen opgeven om een harmonisch deel van het geheel te worden .
Het leven is van nature overvloed, de enige variabele is ons vermogen om die overvloed te ontvangen.
Dat vermogen wordt volledig geregeerd door een variabele: Wie en wat je denkt ZELF te zijn. Wat ge-
loof je bewust en onbewust over jezelf?
Hoe leidt dat tot onbewuste zelf-sabotage en zelf-ontkrachten, en snijd je jezelf langzaam af van de
overvloed van het leven zelf? Door je geest geen eigen keus en denken te gunnen en dit grotendeels
aan anderen over te laten zal ook je lichaam door anderen vorm gegeven worden. Daarom is het van
essentieel belang dat je ‘Eigen keus is het denken waard’ hoog in je zelfmanagement vaandel hebt
staan.

Een Chinese wijsheid zegt:
Als je geest zich in de juiste setting bevindt, bekent je lichaam vanzelf

kleur.
Zhuang tzu zei: vechtkunst introduceert je inderdaad in de Tao.
Ofschoon de vechtkunst maar een kleine Tao is, realiseren de mensen zich zelden dat de academische
theorie eindeloos is. Van degenen die trainen, kunnen alleen degenen met een natuurlijke en onbewo-
gen geest vergeleken worden met de oude meesters en zijn op die manier in staat ware vechtkunst te
leren. Bij Geest-Lichaam training staat het cultiveren van een natuurlijke en onbewogen geest centraal
en daar is volgens mij ook de meeste winst te behalen.
Als ik zelf na meer dan 40 jaar trainen terug kijk, kom ik tot de conclusie:

De moeilijkste uitdaging of opgave op het pad om tot zelfmanagement te komen is dan ook het
‘verslaan’ van een onzichtbare al dan niet opgedrongen of vrijwillig aangeleerde bewustzijn Matrix. Het
lijkt erop dat de Matrix eenvoudigweg gebruik maakt van allerlei mind control, reeds werkzaam in de
wereld van alle dag. Wat de mensen weerhoudt van macht uit oefening over de matrix wereld is de
beschouwing van hun gezond verstand hoe iets zich gedraagt, zoals: als je valt, doe je je pijn. Meer in
het algemeen, wat mensen op één lijn houdt is hun neiging te geloven wat de gemiddelde persoon ge-
looft, en derhalve blijft doen wat men doet of niet doet. Zoals men erwten met een vork eet, en zoals
men geen voedsel op de grond gooit, en dat men door de deur naar buiten gaat in plaats van het
raam. Gelijkvormigheid van je Zelf is je overgenomen laten worden door MEN. Het ontleren van gelijk-
vormigheid was niet alleen de zwaarste en moeilijkste interne en externe vechtkunst uitdaging, maar
ook een avontuurlijke innerlijke archeologische ontdekkingsreis om uiteindelijk tot mijn eigen ZELF
bewust ZIJN te komen.  In Real Life Spiritual Games, hebben we de oude beproefde Taoïstische de
WUJI methode van het intuïtief schrijven en verbranden geïntegreerd. Deze WUJI methode helpt je het
mysterie van de natuurlijke weg; de Tao in jezelf te doen herleven. Met de WUJI methode neutraliseer
je effectief je ingeslepen vormleer en latent aanwezige aandacht vragende herinneringen.

De beste vorm van
discipline is zelfdiscipline!
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Misschien vraag je je als beginnend spiritueel zelfmanager af waarom is het zo belangrijk om ZELF be-
wust te ZIJN? Als je innerlijk meester wil zijn, je eerst moet weten wie jij bent en voor wat en wie jij
verantwoordelijkheid neemt. Kennis over wie je echt bent, is de sleutel tot de hoogste liga van de
vechtkunst en zelfmanagement.
Zelfkennis is hard werken aan jezelf, alle valse personae moeten opgelost of overstegen worden, en dat
vraagt enorm veel moed Als je weet wat je doet, is het echter niet zo moeilijk als het er uitziet, het
vergt alleen veel discipline. Alleen zij die de zelfdiscipline kunnen opbrengen om er ook naar te leven,
komen aan de eindstreep. De beste vorm van discipline is zelfdiscipline. Dat betekent niemands volge-
ling te zijn, maar bewust jezelf waar te nemen, zonder oordelen. Dat betekent niet dat je geen leraar
kunt hebben. Het betekent wel dat je wat je eventueel van een leraar leert, altijd toetst aan je eigen
ervaring. Je neemt niets zomaar aan, van niemand, ook niet van mij en wat je nu aan het lezen bent.
Als je iets anders waarneemt dan wat een bron of leraar zegt, wees dan je eigen autoriteit. Toets wat je
als waardevol ervaart en als het niet klopt met je eigen waarneming: gooi het overboord. Leren, echt
leren vergt passie, de passie om het voor jezelf te ontdekken. Dat vereist vrijheid van conditioneringen,
grote nieuwsgierigheid, intensiteit en directe waarneming en uiteraard ervaring.

Crisis als kans, zelfdiscipline, ga er voor!
Het volledig gewaar zijn van je Zelf helpt je met het aanleren van discipline. Wanneer je genoeg zelf
bewustzijn hebt om te beseffen dat dit de weg is die je wilt volgen, dan is discipline het proces dat je
behulpzaam is om die keus te realiseren. Discipline stelt je in staat je om je eigen woorden zodanig te
respecteren, dat je de handelingen die bij de woorden horen, kunt waarmaken. Wat je ook zegt dat je
gaat doen, discipline zorgt ervoor dat je het afmaakt.

Kennis over wie je echt bent, is de sleutel tot de hoogste liga van de
vechtkunst

Crisis als Kans: Je eerste Hersenbeving
Je ziet de wereld niet zoals hij is, maar zoals je bent! Overtuigingsoorlogen beginnen vaak als een
groep merkt dat haar macht en de invloed van haar bijzondere overtuigingssysteem wordt uitgehold
door de introductie van een concurrerend overtuigingssysteem, dan worden haar jonge mannen en
vrouwen grondig geïndoctrineerd met de overtuigingen van de groep en geronseld voor het leger. Elke
historische studie laat zien dat een aanvankelijke strijd tussen overtuigingen (een geschil!) de funda-
mentele factor is in de conflicten op onze planeet.
Oorlogen gingen zelden over de vraag wiens overtuiging de beste ervaring zou creëren, maar waren
meer een strijd om te bepalen wiens overtuigingen (net als het nageslacht) zouden overleven. Uiteinde-
lijk werd de juistheid van een overtuiging bepaald door het fanatisme van de gelovigen. De ironie van
oorlog is, dat hele beschavingen vechten om overtuigingssystemen in stand te houden die uitmondden
in zelfonderdrukking, waardoor ze meer zelfvernietiging creëren dan de meest dodelijke wapens van de
vijand.
Denk eens na over de vraag: “worden mijn waarden en overtuigingssysteem gevormd door mijn per-
soonlijke ervaringen, of ervaar ik dat gene waarvan ik overtuigd ben.

“Mensen uit verschillende culturen zien de wereld
niet anders, maar denken anders over wat ze zien."
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De heersende Matrix is meedogenloos onder een laagje vernis van
 mededogen

Hoe beter je de overtuigingssystemen van andere culturen begrijpt, hoe beter je de dingen vanuit
hun  perspectief kan zien. Als persoon reageer je echter bijna exclusief vanuit je eigen waarden en
culturele overtuigingssyteem. Hierdoor ben je vaak innerlijk verdeeld. Je bent niet heel, niet geheeld.
Je barst van de innerlijke tegenstrijdigheden. Je onderdrukt allerlei innerlijke conflicten en kan daar-
om alleen maar een verdeelde wereld zien. De wereld bestaat niet, het enige wat bestaat, is je per-
ceptie van de wereld en die is niet objectief. In je vechten ontelbare fragmenten om dominantie. Nu
eens komt een invloed van je vader door, dan weer van je moeder, dan weer van een rolmodel, dan
weer komt de rol door van een personage waar je je in je leven erg tegen verzet hebt en waar van je
dus zeer zeker patronen hebt vastgelegd in je onderbewuste. Nog andere fragmenten van je hebben
te doen met sociale conditioneringen. Weer andere komen voort uit collectieve patronen en overtui-
gingen. Je doet van alles uit gewoonte of omdat je door een soort Matrix ‘osmose’ geleerd hebt dat
het zo hoort. Je wordt in je essentie 'aangelengd' met allerlei onwaarheden en overtuigingen uit aller-
lei bronnen, vooral autoriteiten en sociale ervaringen.  Je wordt steeds minder je ZELF en steeds
meer een conform product van gezinsomstandigheden en de sociaal maatschappelijke vormgeving
van de heersende Matrix.
De heersende Matrix is meedogenloos onder een laagje vernis van mededogen. Je wil daar niet door
geconditioneerd zijn, als je vrijheid, de essentie van het spiritueel zelfmanagement wilt bereiken...

Een doorsnee mens heeft duizenden en nog eens duizenden van dergelijke fragmenten, allemaal met
eigen opinies en eigenaardigheden. Het leven als doorsnee persoon is een enorme energieverslinden-
de bezigheid. Je vraagt je dan af: Waarom heb ik dat nu in godsnaam gezegd?

Of je denkt dingen als:
Ik zou van die gewoonte af willen, maar net is net alsof er een vreemde kracht in mij zit die me dit
laat doen.
Of: ik voel me zo onhandig als iemand belerend tegen me doet.
Of: ik ben zo zenuwachtig als ik telefonische afspraken moet maken.
Allemaal fragmenten. Duizenden en duizenden. Dat is geen leven, dat is een gevecht, een strijd,
overleven. Denk eens goed na, welke waarden en overtuigingen heb je nog nodig en welke niet
meer? Ontdek ze, ruim ze indien nodig op, verfijn je zoekopdracht ga voor verandering.

Als toekomstige meester in spiritueel zelfmanagement moet je vrij zijn van valsvermogen uit het ver-
leden. Je weet intuïtief, vanuit je totaliteit, wat je mogelijkheden zijn en hoeft daarbij niet steeds aan
vroeger te denken. Daarom ben je zoveel wakkerder en sneller. Je bent als een sierlijke danser die
het dansen zelf geworden is. Er is geen vechtkunstenaar van formaat die denkt: Wat moet ik nu
doen? Daarvoor gaat het allemaal te snel in een echt gevecht. Wie goed wil worden moet vrij worden
van de behoefte om te denken. Je handelt dan vanuit je zijn, je zesde zintuig. Het zesde zintuig is
oneindig veel krachtiger dan de som van de andere vijf zintuigen en de hersenen samen. Iemand die
via het zesde zintuig leeft, gaat vanuit een soort synthese met het leven om in plaats van op een
analytische. Analyse gaat altijd over fragmenten. Synthese gaat over het geheel.

Vrij worden van opinies is vrij
worden van het verleden, is vrij
worden van je conditioneringen
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Crisis is: Analyses paralyses. Wie echter gevangen zit in conditioneringen heeft geen toegang tot zijn
intuïtie. Wie geconditioneerd is, is niet vrij.

Crisis als kans, wat is je vrijheid?
Het is niets anders dan het overstijgen van de weerstand van je persoonlijke en vooral van de collec-
tief menselijke conditioneringen.
Wie vrij wil worden, moet wakker worden. Dat vergt een hoop moed. Het is echter een ongekende
vrijheid om niets wat in je waarneming verschijnt te oordelen of te veroordelen.
Je leeft dan zonder weerstand', in zeer diepe   ontspanning. Je kan dan echt waarnemen, echt luiste-
ren.
Omgekeerd: wie niet vrij is, kan niet echt communiceren. Wie niet vrij is kent alleen een flauwe af-
spiegeling van wat echte communicatie is. En dat geldt, in eerste instantie, voor minstens 95% van
ons. De meesten van ons nemen niet waar: we oordelen, we uiten opinies, we redeneren iets weg, we
rechtvaardigen.
We praten en praten, zonder ter zake te zijn in het hier-en-nu, we vergelijken, bewust of onbewust,
alles met wat we reeds weten.
We zeggen constant: dat is goed en dat is fout, dat is dit en dit is dat. Opinies, opinies, opinies. Alle
opinies zijn terug te brengen tot overtuigingen en eigen overtuiging is een vorm van onwetendheid en
onzekerheid. Vrij worden van opinies is vrij worden van het verleden, is vrij worden van je conditio
neringen.

Je wordt vanaf je vroege jeugd, op onbewuste wijze, gevangen in een Matrix van allerlei waarden en
overtuigingssystemen, waarover je je als kind geen eigen idee kunt vormen. De maatschappij kneedt
haar burgers geduldig tot conformisme. Dat is geen oprechte vrijheid, maar uiterst subtiele vorm van
economische overheersing. Onderzoekers van de Stanford Universiteit ontdekten dat de meeste men-
sen voor meer dan 90% geconditioneerd zijn door overtuigingssystemen die ze verworven hebben
voor hun 22ste levensjaar. Ze hebben dan over van alles opinies en waardeoordelen, die echter voor-
namelijk te herleiden zijn tot de 'vroege autoriteiten' in het leven of tot verzet tegen deze zelfde auto-
riteiten. En nog in grotere mate tot de enorme massa collectieve overtuigingen van de menselijke
soort leven ze er maar op los. Dat is geen spirituele vrijheid en zelfmanagement dat is onbewuste
vorm van slaafs de massa volgen.
Toch willen vele mensen niets te maken hebben met enige vorm van bewustwording.
Ze verkiezen het schijnbare comfort van de Matrix zelfs in een crisis.

Crisis als kans, Taoïstische rituelen voor reiniging en gezondheid.
Wil je veranderen, de vraag is hoe diep ga jij het Konijnen hol in?
Zie alles in het licht van de natuurlijke samenhang omdat dat nu eenmaal aan je eigen innerlijke
zienswijze beantwoordt. Kies niet, laat alles door de natuurlijke samenhang beslissen.

Crisis, de ervaring wijst uit dat als je niet
vrijwillig over het leven nadenkt, je er door

het leven wel toe gedwongen wordt.
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Crisis als kans: Wortelen is thuiskomen!
Ga met je wortels diep naar binnen. De sleutel is dat je in een toestand komt van permanente ver-
bondenheid met je innerlijke lichaam, dat je het altijd voelt.
Dat zal je leven heel snel verdiepen en veranderen.
Hoe meer bewustzijn je richt op je innerlijke lichaam, des te hoger de trillingsfrequentie ervan wordt,
zoiets als licht dat helderder wordt als je aan de dimmerknop draait en zo meer elektriciteit toevoert.
Op dat hogere energieniveau heeft negativiteit geen vat meer op je en ga je nieuwe omstandigheden
aantrekken die een afspiegeling zijn van deze hogere frequentie.
Als je je aandacht zo veel mogelijk in je lichaam houdt, wordt je
verankerd in het Nu. Je verliest jezelf dan niet meer in de buitenwereld en ook niet in je verstand.
Gedachten en emoties, angsten en verlangens kunnen er nog wel tot op zekere hoogte zijn, maar ze
nemen je niet over. Het gezond houden van je wortels is je basis voor een gezonde en ongehinderde
groei naar de toekomst.
Crisis, de ervaring wijst uit dat als je niet vrijwillig over het leven nadenkt, je er door het leven wel
toe gedwongen wordt.  In de zorginstellingen bevinden zich een heleboel mensen die plotseling heel
diep over het leven moesten nadenken... Uit veiligheidshalve voorkoming kun je dat vaak veel eerder
doen!

Crisis als kans, natuurlijke intuïtie is de meester van het bewustzijn.
Als je doelbewust beleefdheidsvormen nastreeft, polijst je je natuur en vervlak je je gevoelens; je
ogen kunnen begerig naar iets zijn, maar ze worden door maatregelen bedwongen; je hart kan verzot
op iets zijn, maar je wordt door beleefdheidsvormen ingeperkt. Je gedrag is terughoudend en inge-
perkt, nederig en onderdanig; vet vlees eet je niet, en heldere wijn drink je niet.  Uiterlijk ben je be-
perkt in je optreden, innerlijk ben je bezorgd om je deugden, en zo druk je de harmonie tussen yin en
yang de kop in en remmen je je gevoelens van het leven zelf.  Daarom blijven je je hele leven een
triest mens.  Waarom?  Omdat je verbiedt wat je verlangt zonder door te dringen tot de wortel van
het waarom van je verlangen.  Je mijdt dat waarvan je geniet zonder te achterhalen waarom je ge-
niet.  Dit is alsof je wilde dieren opsluit zonder het hek dicht te doen; proberen hen van eerzucht te
weerhouden is alsof je probeert de krachtige stroom van een rivier met je handen te stoppen.  Daar-
om zegt men dat je ogen openen en je zaken regelen nog niet betekent dat je hele leven veilig bent.
Beleefdheidsvormen belemmeren gevoelens en blokkeren verlangens; door jezelf met plichtsbesef te
beteugelen, zelfs al zijn je gevoelens en je hart verstikt en gekneveld, en lijden je lichaam en natuur
honger en dorst, blijf je jezelf dwingen met de gedachte van noodzaak, zodat je nooit een volkomen
natuurlijk leven kunt leiden.  Beleefdheidsvormen kunnen je verlangens niet afnemen, maar kunnen
ze wel onderdrukken. Zelfs al maak je iedereen zo bang voor straf dat men niet durft te stelen, hoe
valt dat te vergelijken met er zorg voor te dragen dat men geen enkel verlangen heeft tot stelen?  We
weten dan ook dat zelfs de inhalige datgene weigeren waarvan ze weten dat het van geen nut is, en
dat zelfs de pretentieloze niet in staat zullen zijn datgene te weigeren waar van ze weten dat het nut-
tig is.  De reden dat mensen hun land verliezen, door anderen om het leven komen en de hele wereld
tot spot worden, blijkt altijd weer hebzucht te zijn.  Als je weet dat een waaier in de winter en een
leren jas in de zomer van geen nut voor je zijn, zal alles in stof en vuil veranderen. Wanneer je heet

Je gaat met je pen naar jezelf wijzen en in je
eigen lichaam kijken.
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water gebruikt om een ketel van de kook af te brengen, zal hij alleen maar des te meer gaan koken;
als je het wezen van de zaak begrijpt, verwijderen je eenvoudig het vuur.

Crisis als Kans, het pad naar zelfmanagement
De WUJI Intuïtief schrijven methode is een zeer effectief stuk gereedschap om in tijden van crisis, het
verleden met ‘vuur’  te bevrijden, nadat je  je diepste gevoelens met betrekking tot de crisis in de
juiste trefwoorden hebt geformuleerd en op papier op geschreven.  De WUJI methode bevordert direct
je gevoel van zelfcontrole en zelfrespect, want je doet het echt allemaal zelf en voor je zelf, jij brengt
jouw eigen innerlijke leven in beeld, jij belicht jouw situatie en ruimt alle valsvermogen ruis op.

Crisis als kans, vraagt om het versterken van het immuunsysteem
Een voordeel op lichamelijk gebied van dit ritueel is dat je immuunsysteem veel sterker wordt als je
ZELF je lichaam bewoont. Hoe meer vals vermogen je opruimt hoe meer eigen bewustzijn je in je li-
chaam brengt, des te sterker het immuunsysteem wordt. Het is net alsof elke cel aanwezig wordt en
zich verheugt. Je lichaam houdt van je aandacht, het is daarom ook een machtig middel voor regene-
ratie en Zelfgenezing.

Beleefdheidsvormen kunnen je verlangens niet afnemen, maar kunnen ze
wel onderdrukken

Het WUJI schrijf ritueel is op alle terreinen van zelfherovering en zelfgenezing toepasbaar dus ook voor
werk en carrière, sportprestaties of een meer intieme levensuiting zoals de liefde.

Crisis als kans, de Pen als stalker
Jij gaat jezelf stalken met een pen: je schrijft al jouw eigen gedachten, gevoelens, gedragspatronen en
emotionele wonden die je in je leven hebt opgelopen op. Je gaat met je pen naar jezelf wijzen en in je
eigen lichaam kijken. Kluisdeuren die eens gesloten werden, zullen weer opengaan en je gaat
langzaam alle wonden helen, een voor een, zodat je het leven ten volle kunt beleven, het neemt zoals
het is. Het stalken met je pen zal je geleidelijk naar energie transformatie en zelf-heling leiden.
Je zult zien hoe je wonden ontstaan zijn door de overtuigingen of ideeën die je door anderen in de
matrix werden ingegeven.
Overtuigingen zijn besturingsprogramma’s die door anderen in jou geplant werden en worden, door de
kracht van hun woorden en daden. Wanneer je werkelijk in die overtuigingen gelooft, worden je eigen
levenservaringen volkomen beperkt. Dan ben je bang om te leven en je werkelijke zelf tot uitdrukking
te brengen.
Als je de diepere relatie met jezelf aan durft en in de leer gaat bij jezelf, ga je op reis en begin je met
het stalken, hetgeen betekent dat je een krachtig hulpmiddel gebruikt om je leven te transformeren.
Dit ritueel kan je in tijden van crisis helpen om de energie terug te winnen die je gedurende je leven
kwijtgeraakt bent; om een verruimd bewustzijn, innerlijke vrede en voldoening te ervaren. Het is aan
jou om de eerste stap te zetten, en dan de volgende stappen. Vaak zijn er veel moed en volharding

Vaak zijn er veel moed en volharding
voor nodig om jezelf en je eigen

waarheid onder ogen te zien.
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voor nodig om jezelf en je eigen waarheid onder ogen te zien. Als je de moed en de wil hebt om te
veranderen, dan kan dit ritueel een hulpmiddel zijn om je zelf te herschrijven.

Crisis als kans, hoe werkt het?
De weg naar het Nu, door het verleden vrij te laten met vuur.
Als in het oude China iemand ontregeld of ziek was ging hij vaak naar een Taoïstische meester welke
hem of haar op de volgende manier tot  zelfregeneratie en Zelfgenezing aanzette.
Het schrijven van Reiniging Formules:
Neem een aantal vellen papier, een pen of potlood, ga er gemakkelijk voor zitten en ga aan het werk.

• Belofte van verbetering: je overpeinst je leven en schrijft op drie vellen papier alle conditioneringen,
overtuigingen, zwakheden in trefwoorden op, en ‘fouten’  welke in je dit leven gemaakt hebt of nog
steeds maakt.

• En je verklaart in geschreven woord berouw te hebben van je gedrag en belooft jezelf plechtig deze
conditioneringen, overtuigingen, zwakheden en fouten te willen corrigeren.  Je belooft jezelf je zwak-
heden en fouten niet te herhalen, anders straf je jezelf uiteindelijke met ongelukkigheid, ziekte of de
'dood.'

Het stalken met je pen zal je geleidelijk naar energie transformatie en
zelf-heling leiden

• Dit is de zwaarste vorm van belofte, voor ‘lichtere’ zwakheden en fouten of als je niet zo zeker in je
schoenen staat wat je karakter betreft bepaal dan een straf die jij jezelf verantwoord op kunt leggen.
Voorkom met integere beloften het in herhaling vallen, delete valsvermogen en gezondheid consume-
rende eigenschappen.

• Enkele voorbeelden van uitputtend of verzwakkend gedrag zijn bijvoorbeeld:
roken, overdadig alcohol gebruik, drugs, gokken, seksuele uitputting, behaagzucht, onderdanigheid,
werkverslaving, hebzucht, spilzucht, slecht of mateloos eten en andere gezondheid in gevaar bren-
gende gewoonten.

• Hierna schrijf je al je angsten, verdriet, verslaving en bronnen van depressie op en je verzoekt deze
op papier je lichamen en bewustzijnsvormen te verlaten.

• De volgende stap is dat je op de formulieren schrijft dat je alle energie van anderen welke je in je of
om je draagt terug geeft aan de rechtmatige eigenaar.

• Daarna schrijf je op dat je alle energie terug eist welke anderen jou onrechtmatig ontnomen hebben
en 'gevangen' houden.

• Je kunt je ook eerst concentreren op de krediet crisis en recessie.  Schrijft alle denkbare feiten, ge-
voelens en onzekerheden op in trefwoorden. Schrijf eventuele onvrede en onmacht goed van je af,

Wees zorgvuldig in het schrijven van je
‘formules’ en bedenk zeer goed dat hij of zij

die het kan berekenen bepaalt wat er gebeurt
en dat kun je binnen jouw leven beter zelf zijn.
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probeer te voelen hoe het onderwerp je raakt en wat de woorden met je doen. Wees heel heel eerlijk,
neem je situatie en eventueel die van je familie goed onder de loep. Overpeins wat je het diepste
raakt, wat je angsten zijn en waar je kunt en wilt veranderen.

• Loop al het opgeschrevene aandachtig na en controleer of de  trefwoorden de essentie van je emo-
ties raken.

• Als je zeker bent dat dit voor het moment het beste is wat je op papier kunt krijgen, ben je klaar
voor de grote energie regulering/transformatie.

Dan moet:

• een van de formulieren door middel van verbranding ‘de ruimte in gezonden worden,’
• een tweede formulier moet ‘begraven worden in de aarde,'
• een derde formulier moet ‘in de rivier tot zinken gebracht worden.

In oude en de meest moderne culturen zijn dit nog steeds de traditionele en rituele manieren
(cremeren, begraven en een zeemansgraf) van het afscheid nemen van een overledene, oftewel ie-
mand die uit de tijd gegaan is, uit het nu.
Verbranden, begraven en tot zinken brengen zit diep in onze gevoel ervaring verweven als afscheid
ritueel voor iets waar we in de fysieke vorm definitief afscheid van nemen.
Daarom werkt het WUJI reiniging ritueel zo effectief, je overpeinst je leven en neemt werkelijk af-
scheid van herinneringen die uit de tijd gegaan zijn en zaken die in het nu energetisch aan je vreten.

Als je de drie-eenheid van afscheid nemen te omslachtig vindt of dat je je niet in de omstandigheden
bevindt om dit veilig te doen, dan kun je je beperken tot het werken met vuur, verbranden is mis-
schien wel de sterkste vorm van afscheid/afstand nemen.
In bepaalde Taoïstische stromingen wordt zelfs benadrukt dat het zelfs zeer belangrijk is om ritueel
de zwakheden en fouten van de laatste negen generaties te zuiveren.
Dit om je familie karma te zuiveren, oftewel je familie karrenspoor, een voorspoor met alle vormleer
waar je rustig in mee sukkelt. Voor de ware gedreven zelfmanagers onder jullie zeker het overpeinzen
waard is.

Belangrijk is dat je eerst het Nu opruimt en je directe omgeving, daarna ga je langzaam terug in je
eigen verleden en dat van de vorige generaties welke nog in je voort sluimeren. Wat je nu als verle-
den ziet is een herinnering spoor, opgeslagen in je zenuwgestel, van een vroeger nu. Als je het verle-
den herinnert, activeer je een herinnering spoor waardoor je zenuwgestel het verleden als nu beleeft,
je kunt dus nu bang of verdrietig worden voor of van iets uit het verleden dat in het Nu niet meer
bestaat. In het begin zul je merken dan je er een enorme hoeveelheid energie bij krijgt en nieuwe
inzichten en ideeën schijnbaar uit het niets oppoppen.
Als je de eerste lading van tientallen A4’tjes met innerlijke tegenstrijdigheden opgeruimd hebt, komt
er een ongekende rust en ontwikkel je de voor krijgskunsten benodigde natuurlijke en onbewogen
geest. Als je daarna hevige reacties in je zenuwgestel of geest waarneemt, is het makkelijker direct
de oorzaak op te sporen en deze met het schrijf ritueel te neutraliseren. Je zult merken dat het steeds
rustiger wordt in je geest en lichaam en dat je je volledig op het Nu kan blijven concentreren en er
met volle teugen van kan genieten.

Wees zorgvuldig in het schrijven van je ‘formules’ en bedenk zeer goed dat hij of zij die het kan bere-
kenen bepaalt wat er gebeurt en dat kun je binnen jouw leven beter zelf zijn.
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Waarschuwing 1.
Wees zeer voorzichtig met het gebruiken van vuur, zorg dat je alleen met vuur werkt op

een plek die geschikt is om veilig iets te verbranden, zonder schade aan je omgeving aan te
richten. Verantwoording nemen voor je daden is de eerste stap naar zelfmanagement, dus

nogmaals wees voorzichtig.

Waarschuwing 2.
 Als je verandert kan dit ingrijpende invloed op je omgeving hebben!

Ben je er goed van bewust dat familie en vrienden constellaties, maar ook maatschappelij-
ke constellaties zich vaak in een fragiel gewoonte evenwicht bevinden! Als jij jezelf ingrij-
pend verandert zullen de anderen in de     constellatie opnieuw positie moeten kiezen en

dat kan naar beiden kanten erg   verrassend zijn.

Eigen keus is het denken waard, de MartriX organisatie draagt geen verantwoordelijkheid
voor eventuele veranderingen in je persoonlijke leven of in die van je relaties met anderen.

Het is je eigen vrije wil en je eigen vrije keus, om je Zelf te willen veranderen of niet.

Martrix organisatie gaat akkoord met het opslaan, kopiëren en doorgeven van dit PDF file
aan personen en instituten, onder voorwaarde dat er geen veranderingen aan gebracht

worden. Je bent vrij om dit document op je web site te plaatsen.

WWW.MARTRIX.ORG

http://www.martrix.org
http://www.martrix.org


www.martrix.org: Real Life Spiritual Games - pagina  18


