Inzicht in je levensloop
Volgens de esoterische traditie begint het menselijke leven in de eerste van de zeven
tijdperken. Dit tijdperk staat bekend als Oude Saturnus (dit heeft geen verbinding met
astrologie). Het fysieke lichaam begon op Saturnus als een gedachte. Zo bezien is bewustzijn
de oerbron, de realiteit, waaruit alles is voortgekomen…..
In de Nag Hammadi-bibliotheek is er sprake van een Grote Moeder; zij wordt hier
hoofdzakelijk Sophia genoemd, al draagt zij ook talloze andere namen.
Sophia wordt gezien als de Heilige Geest.
In de westerse esoterische traditie wordt dit geestelijke krachtensysteem 'de Logos'
genoemd of de Goddelijke Geest. In de oosterse traditie – bijvoorbeeld in het hindoeisme –
heet dit krachtensysteem 'Brahma'.
Als Lady Saturnus, de donkere godin van de inwijding is mogen we haar zien als de donkere
moeder van Wijsheid. Gnosis of de kennis van het hart opent de deur om dit mystieke pad en
dit innerlijk proces aan te gaan. Om Bewust te zijn van wat er in het innerlijk en in de
buitenwereld gebeurt. Bewust te zijn van recht en onrecht en keuzes te maken.
Gnosis handelt om Menswording en biografie kunde geeft begeleiding bij levensvragen en
zingeving. Daarbij zijn de donkere moeder van Wijsheid, van Sophia en haar dochter Maria
Magdalena als Tijdbewaarders om ons heen. We kunnen hen beter leren kennen als we zelf
de tijd gaan onderzoeken. Biografiewerk onderzoekt de tijd waarin het mannelijke en het
vrouwelijke elkaar afwisselen, spiegelen en verrijken.
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Ontmoeting, afscheid. Onze herinneringen maken wie we zijn en zitten niet alleen in ons
hoofd; ze leven en werken in ons hele lichaam en bepalen daar de kleur van ons leven, onze
grondstemming.
Het verleden kunnen we niet veranderen ~ wel kunnen we samenhang aanbrengen in onze
herinneringen. Het brengt je leven in samenhang met de wereld voor wie het geluk kent dat
de levensfasen hun geheimen aan je willen prijsgeven.
De vier elementen manifesteren zich als fysiek, etherisch, astraal; biografiekunde richt zich
op het vinden van je kern, een centrum van waaruit de andere drie werkelijkheden bestuurd
kunnen worden. Dat gaat doorheen alle transformaties heen. Drempelervaringen die
weerklank vinden in de herinnering. In de stem van mensen doorheen verhalen, gedichten en
gebeden. Zij werden geleerd door het hart. Inzicht reikt het diepst.
Kom in Flow (afbeelding Maria Magdalena met Isisknoop)

De zevenjaarsfasen
In de tijd van geboorte tot het zevende jaar werkt bij het mensenkind overwegend de
invloed van de maan. De mens is op deze leeftijd nog als een plantenknop. Ook hier zweeft

het wezen er nog buiten om heen en wordt het lichaam gevormd tot een passend werktuig
voor de tijd die komt. Het kind ontwikkelt zich vooral door nabootsing.
In de periode van het zevende tot het veertiende jaar werkt Mercurius. Tot een zeker
niveau is het fysieke lichaam gevormd. Een deel van de krachten, die aan de vorming en de
groei hebben meegeholpen, is nu ontlast van zijn functie en komt ter beschikking van de
ontwikkeling van bewuste vermogens. Het kind wordt op deze leeftijd een kunstenaar. Het
wil tekenen, boetseren, dansen, zingen.
Van het veertiende tot het eenentwintigste jaar staat de mens het sterkste onder
Venus-invloed. Ook in deze fase komen levenskrachten vrij voor het bewuste gebruik in de
nieuwe fase. Deze derde zevenjaarsfasen zien we een grote behoefte om alles te begrijpen
en te beoordelen. Ook neemt de belangstelling voor het andere geslacht een aanvang. De
verborgen liefde krachten weerspiegelen wat er in de eigen ziel werkzaam wordt.
In de tijd van het eenentwintigste tot het tweeënveertigste jaar werkt de zonne-invloed
het sterkst. Zochten we tot dan toe naar een geleidelijke verbinding met de omgeving,
beginnen we nu wat meer reflectief te overwegen wat de invloed van de omgeving dan is
geweest in dienst van onze eigen persoonlijke ontwikkeling.
In de tijd van het tweeënveertigste tot het negenenveertigste jaar is de grootste invloed
van Mars. Dominantie krachten gaan op zoek naar wie nu eigenlijk de acteur is achter al je
rollen. Wat hebben de ervaringen in de puberteit met je gedaan en hoe kun je het anders
gaan doen? Lukt het je om de strijd naar buiten toe om te vormen naar strijd naar binnen?
Generatieconflicten kunnen ontstaan, maar ook maatjes schap op basis van
gelijkwaardigheid.
In de tijd van het negenenveertigste tot het zesenvijftigste jaar is de grote invloed van
Jupiter. Er ontstaat overzicht waardoor samenhangen worden gevonden. Dit is de tijd van de
grootste macht, perspectieven worden wijder en grotere vragen kunnen ons lang
bezighouden. Is er sprake van verdieping of van verharding (starheid) die zich toont in
ontevredenheid.
In de periode van het zesenvijftigste tot het drieënzestigste jaar begint Saturnus te
werken. In deze periode ná het 63e levensjaar heb je voldaan aan je karmische opdracht en
kom je vrij uit de sfeer van de planeten. Het zijn de jaren van een vrijheid: hoe gebruik je
die?
Je mag nu aan de wereld en de mensheid iets teruggeven van het vele dat je hebt ontvangen.
Je mag anderen in vrijheid en wijsheid bijstaan. Wie deze keuze maakt wordt wel een kind
van de goden genoemd.
De zevenjaarsfasen die komen na het 63e levensjaar staan onder invloed van Uranus,
Neptunus en Pluto. Bijzonder is dat deze drie planeetinvloeden ook terug te vinden zijn in
dit artikel over je plek in de kinderrij: https://wp.me/p2XSLz-1Cp van het gezin waarin je
geboren bent. De lerende 63 plusser kan nu in alle vrijheid werken aan het verhogen van
denken, voelen en willen.
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Spiegelingen
Een spiegeling betekent dat bepaalde levensomstandigheden of situaties kunnen
samenhangen met gebeurtenissen en onverwerkte ervaringen uit vroegere levensjaren.
1-7 jaar wordt gespiegeld in de leeftijdsfase van 56 tot 63 jaar
7-14 wordt gespiegeld in de leeftijdsfase van 49 tot 56 jaar
14-21 wordt gespiegeld in de leeftijdsfase van 42-49 jaar

De fase van 63 – 70 jaar is in zekere zin een herhaling van 0-7 jaar
70-77 is in zekere zin een herhaling van 7-14 jaar
77-84 is in zekere zin een herhaling van 14-21 jaar
Tenslotte is het de moeite waard om ook een blik te slaan op de spiegelingen die ontstaan
vanuit de planetensfeer. De maanknoop met het ritme van 18½ jaar, het jupiterritme van 24
jaar en het saturnusritme van 28,9 jaar.
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Op de website vind je meer tools en tips om mee aan de slag te gaan, daar vind je ook je
manier om in contact met mij te komen. Veel plezier!

