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Wat ik wil zeggen….(samenvatting)

• Het is eigentijds om het niet meer in de kerk te zoeken: 
(zelfbeschikking en authenticiteit); niemand ontkomt aan de tijdsgeest

• Studie moet (!). Positief consistent gedachtegoed over 
bewustzijnsontwikkeling is (voor mij) vereiste voor spiritueel besef;

• Persoonlijkheidsontwikkeling loopt over in, of is onderdeel van 
spirituele ontwikkeling (psycho-spiritueel); meditatie bemiddelt

• De rol van Christus in bewustzijnsontwikkeling. 
Zelfbewustzijn vanaf begin van onze jaartelling

• Meerwaarde: tegen spirituele achtergrond verrijkt het leven zich met 
aanvullende inzichten en verbanden. 
Zonder deze kennis: geen ‘begrip’ van onze werkelijkheid.  

• Hoogbegaafden hebben de potentie om zich bovengemiddeld te 
ontwikkelen; als “kinderen van de geest” zijn ze misschien al op weg? 

• Hoofd is hun valkuil
• Enkele voorbeelden voor onze weg
• Samen kijken hoe ver ik nu ben wat betreft hoogbegaafdheid.
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Opbouw
Presentatie:

I. Begrippen-verheldering; terminologie 
II. Huidige situatie. ‘God in Nederland’ 
III. Mijn eigen weg 
IV.   Aannamen  

mensbeeld, mensheids-/bewustzijnsontwikkeling
V.     Persoonlijkheidsontwikkeling  
VI. Spirituele ontwikkeling 
VII. Hoogbegaafden & levensbeschouwing

“kinderen van de geest” 

Slot: Samen denken
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I. Begrippen-verheldering

• Levensbeschouwing : Zingeving; Filosofie; 
Ethiek/moraal; Religie; Spiritualiteit; Mystiek

• Religiositeit: diep-menselijke verbinding met het 
hogere

• Godsdienst: inhoudelijke vorm van religie 
(ook Boeddhisme als stroom)

• Kerkgenootschap: sociale structuur binnen een 
godsdienst
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I. Begrippen-verheldering

• Exoterie (Grieks: het uitwendige) 

gegeven, uiterlijk pad van religieuze traditie  
(bv Katholicisme en Protestantisme)

Regels en methoden van kerkgenootschappen 
& instituties, kennis is publiek: 
voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk.

• Esoterie: eigen innerlijke scholingsweg

• Spiritualiteit:  werken met kosmische krachten
(incl. aarde), met en zonder godsbegrip.

Elke religie kent spiritualiteit.
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I. Begrippenverheldering

Esoterie

• Esoterie* (Grieks: het inwendige) 
Het verborgene:

de níet-zintuiglijk-waarneembare aspecten, het wezen van de dingen 
(Begint al bij –Socrates-, Plato en Aristoteles, 450 v Chr.) 

• Kenmerken
Zelfopvoeding/de eigen innerlijke scholingsweg zoeken en gaan

• Veel exoterische stromingen kennen óók een esoterische stroom

------------------------

* Westerse esoterie, naast Islamitische (Soefi) of Joodse (Kabbala), of Tantra?

Voorbeelden Westerse esoterie:
Alchemie, Antroposofie, Gnosticisme, Hermetism,  Mysticisme, Rozenkruisers, 
Theosofie, Vrijmetselarij. 
(Ook: analyticus Carl Gustav Jung, 20-eeuwse esotericus). 
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I. Eeuwenoud ontwikkelingsmodel voor de ziel
(Denken, Voelen, Willen)

Scholingsweg van het sacrament van de Eucharistie  
(heilige communie van de katholieke kerk):

1. Denken: het evangelie: woord

2. Voelen: de offerande: overgave

3. Willen: de consecratie: transformatie, daad, handeling.  

4. Eénwording op een hoger niveau: de communie

7truusvanderkaaij@introweb.nl ©2-4-16



I. Begrippen-verheldering
zinvol     – zinloos

Confucius: wie altijd gelukkig wil zijn moet veranderen

Wetmatigheid van leven: afwisselende dalende en stijgende lijn. 
Leven = groei = verandering = moeite/inspanning!

Wetmatigheid: zónder verandering  gaat de natuurlijke neiging om te groeien, 
over op: versnellen (zonder groei en moeite) 

• Zinvol: meer dan alleen voor eígen lichamelijkheid (ego); naar hoger plan 
(wezenlijk = je wezen ermee kunnen verbinden): 
Zelfkennis; Kiezen; Autonomie; Verantwoordelijkheid; Onszelf overstijgen (Het IK/ Het ZELF)

• Zinloos: alleen versnellen; zonder ontwikkeling; isolatie/geen verbinding;
alleen voor eigen gewin

Intellect wordt door líchaam bemiddeld: veel levenstijd gaat 
“verloren” door intellectuele, abstracte begrippen.

– Bv “dit stuk vlees komt uit de supermarkt”: hieraan be-leven we geen leven
– Bv ‘herstructurering’? 
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II. Huidige situatie

- ‘De verleiding van het nihilisme’ (Beatrice de Graaf)

- ‘Agressieve secularisatie’ (Paus en Patriarch Kirill)

Het brede publiek heeft meer vertrouwen in de combinatie van: 

wetenschap, gezond verstand en universele ethiek 
(Goleman 2015: “De Kracht van het Goede”, de toekomst visie van de Dalai Lama)
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II. Onderzoek ‘God in Nederland’, maart 2016

Onder 2100 Nederlanders (extrapolatie?)
Focus op: Christendom, secularisering, nieuwe spiritualiteit

• 25% atheïst

• 31% ‘ik ben spiritueel’

• 41% seculier

– 25% lid van christelijke kerk

– 5% Moslim

– 2% Hindu, Boeddhist

– 68% buitenkerkelijk
– 17% gelovig, niet naar kerk

– 10% spiritueel, ongelovig

– 41% seculier
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II. Conclusie: los van de kerk, maar: ….

• Diversiteit in religiositeit is enorm: 

‘ietsisten’ (Plasterk):  sprokkelen

• 18% kerkgangers;  82 % komt niet in kerk

• Wel existentiële vragen, continu en sterk!

• We zíjn nog wel spiritueel, maar zijn vergeten dat 
het zo heet

• “Post-seculiere tijdperk”: 
godsdienst merkbaar in samenleving

• Tijd van: ongebonden (niet-institutionele) 
zelf-religiositeit  (Hans Schilderman, Trouw, 26.3.16)
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III. Mijn biografisch ‘verhaal’

Tweeledig: 1. buitenwereld, 2. binnenwereld.

1. Katholiek gezin; persoonlijke ontwikkeling: Engels, Speciaal Onderwijs: 
leerproblemen, dyslexie, Feuerstein. Ouderschap.  17 jaar Remedial 
Teacher op Europese School.
Ongeluk (46  jr), hoogbegaafdheid, filosofie, Dabrowski, …

2.      Antroposofie vanaf 28 jaar: begrijpen van mens en wereld; 
zoeken naar juiste meditatie  (Steiner, oosters, enz. ong. 20 bronnen)

Belangstelling voor: 
• begrijpen van het leven
• geïntrigeerd door diversiteit van de mens (psychiatrie: rode draad)
• positief en consistent gedachtengoed (in breed perspectief)
• waarheid
• bewustzijnsontwikkeling (religiositeit, spiritualiteit)
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IV. Aanname Mensbeeld
Mijn keuze: geest ín de materie

Wereld van de werkzame krachten

Geestelijke wereld - IK-sturing, 
individualiteit

(Humaniora: vruchten van de geest)

Psyche/ziel:  denken, voelen, willen

hoofd, hart, handen

(Psychologie/psychiatrie: ziel)

Wereld van de materie

Fysiek-stoffelijke wereld

(Artsenij: lichaam)
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IV. Aanname Mensbeeld

Mens = vierledig: 
1. Stoffelijk lichaam, fysiek (materie), 

vgl minerale rijk = constitutie (1-7 jr)
2. Energie- of levenslichaam, biologisch/leven, 

vgl plantenrijk = temperament (7-14 jr) 
levenskracht kan gaan naar: lichaam, emoties, omgeving, denken
(1/3 deel, als lichaamsopbouw klaar is)

---------------------------------------------------------------------------
3. Ziele- of gevoelslichaam: 

vgl dierenrijk = karakter, alle diereneigenschappen 
in ons (bv slim als vos) (14-21 jr)

4. IK, zelfbewustzijn, eigen geest = het typisch-menselijke
(moraal, liefde, warmte, rechtvaardigheid, enz.); 
vanaf 21 jr
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IV. Eigentijds: mens van nú is anders dan mens in geschiedenis: 

telkens ontvouwt zich iets, wat al in potentie aanwezig was (wilde orchidee)
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IV.  Innerlijke ontwikkeling
Religie in dienst van bewustzijns-ontwikkeling

Kern van mensheidsevolutie: bewustzijns-ontwikkeling
Volgens vele levensbeschouwelijke opvattingen, o.a.

• Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) Franse paleontoloog, Jezuïet, theoloog, 
filosoof. Evolutionist ipv Creationist

• Ken Wilber (1949 - ..) Amerikaanse filosoof - Integrale theorie van bewustzijn

• Etc.

Zichtbaar aan de hand van de kunst
• Henk van Oort (2014) “The Inner Rainbow - History of human 

consciousness,  from Ancient India to present day ”
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IV. Bewustzijn: diepste kern van mens

Stadia van bewustzijnsontwikkeling:
• Deep trance (mineralenrijk)
• Slapend (plantenrijk)
• Dromend (dierenrijk)
• Wakker (mensheid)
• Toekomst Imaginatief/beeldend!
• Inspiratief/lucht en klank
• Intuïtief/één in geest

HB-kenmerken: 

- imaginatief OE (Dabr.) 
- creatief (inspiratie) 
- sterk intuïtief
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IV. Mensheidsontwikkeling
Farao Chefren

bouwer Piramide van Gizeh 2550 v Chr
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IV. Betekenis van Golgotha
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‘Rond het 
middaguur 
werd het 
donker in het 
hele land 
doordat de 
zon 
verduisterde. 
De duisternis 
hield drie uur 
aan. Toen 
scheurde het 
voorhangsel 
van de tempel 
doormidden’

Lucas 23: 
44-45
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V. Persoonlijkheidsontwikkeling: Dąbrowski
Prof. Kazimierz Dąbrowski (1902-1980) 

Poolse wetenschapper, arts - psychiater, psycholoog , filosoof en sociaal activist. 
Bestudeerde óók:

biografieën, parapsychologie, oosterse studies en antroposofie  
Rudolf Steiner: genoemd in level 5     - gesprek Marlene Rankel-King

“Various schools” 
Esoterie sluit aan bij Dᶏbrowski: 
- streven naar autonomie, 
- positieve onaangepastheid, 
- authenticiteit, 
- ‘de derde factor: een soort wil’

tot groei, 
- eigen persoonlijkheidsideaal, 
- enz.
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V. Persoonlijkheidsontwikkeling

Dabrowski’s Theorie van Positieve Desintegatie

Intensiteit en hooggevoeligheid

Potentie van getalenteerden onderscheidt vijf Overexcitabilities:

1. Psychomotorisch: gedreven, veel energie, veel bewegen, veel 
praten, druk, opgewonden

2. Zintuiglijk: intens beleven van geluid, geur, smaak, beelden, 
huidcontact

3. Intellectueel: leerhonger, drang tot begrijpen, verliefd op 
thema’s (geobsedeerd), zoeken naar waarheid en wijsheid, 
denken over denken

4. Imaginatief: groot voorstellingsvermogen, beeldend denken, 
creatief

5. Emotioneel: sterke emoties, intens meevoelend, geraakt, van 
de kaart
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V. Persoonlijkheidsontwikkeling

Theory of Positive Disintegration
Nederlandse wiki-pagina: theorie van positieve desintegratie  

Ontwikkeling in niveaus

1.Unmoved non-mover (meeste mensen: 65%) 

– Geen zelfreflectie

– Leven naar gegeven regels, aanpassen 

– De ander heeft “het” gedaan, weinig empathie

2. Naar alle kanten getrokken (kan blijvend zijn: 20%):

– Veel emotionele onzekerheid (stress, burn-out, 
psychosomatische klachten, onrust, angsten, 
depressie)
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V. Persoonlijkheidsontwikkeling

Theory of Positive Disintegration

3. Evalueren van het zelf
– Conflict is positief: “Hoe ben ik en hoe wil ik zijn?”.

– “Positief onaangepast”: los van ‘wat hoort’

(Ook existentiële angst en intense morele conflicten)

4. Wat eigenlijk moet …. zal zijn 
– Je weet nu wat je wilt: autonomie en authenticiteit, meer 

empathie

– Je streeft naar perfectie

5. Voorbij de tegenstellingen: compassie, mededogen
– Persoonlijkheidsideaal is bereikt; emotie en cognitie 

versmelten
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Dabrowski’s Theorie van Positieve Desintegratie

Ontwikkeling:  
• van lagere naar hogere waarden
• van egocentrisch naar altruïstisch
• van impulsief en instinctief naar reflectief en zelf-gestuurd
• van “socializen” naar oprecht betrokken zijn op anderen
• van gericht zijn op normen naar gericht zijn op idealen
• van de oorzaak van mijn gedrag ligt: extern, naar intern onderzoek
• Van “wat is” naar “wat idealiter zou moeten”
• van aangepast naar autonoom gedrag
• van wenselijk en automatisch naar authentiek gedrag
• van moreel relativisme naar het hanteren van universele principes
• van rigide naar creatief gedrag
• van bepaald door erfelijkheid en omgeving naar zelf-bepaald leven
• van traditionele religie  (vanuit bescherming, macht of gewoonte) naar 

eigen religieuze en mystieke ervaringen 
• van voorwaardelijke en zelfzoekende liefde naar alles omvattende liefde.

2-4-16 truusvanderkaaij@introweb.nl © 25



V. Persoonlijkheidsontwikkeling

De strijd van het ik….

26

tegen: lichaam- & ziele-
neigingen: instincten en 
aandriften.
- Slang (kwaad, egocentrisme) 
drukt ik weg -> zonder 
bewustzijn krijgen instincten 
kans. 
- Overwinning van de geest op 
het lichaam = vrij zijn; geen 
materialist!

Laocoön-groep, Vaticaan, 1.84 cm, marmer, 40-20 v.Chr., 
gevonden in Rome, gemaakt door Hagesander, 
Polydorus en Athenodorus van Rodos. 
Laocoön: Trojaanse priester
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V. Strijdtoneel.  Let op het HOE!
Obstakels wegnemen voor bewust-wording

“Veredeling” (Dᶏbr.) of verloedering?

1. Vóóroordelen &
Overtuigingen
uit voorkeuren

Sympathie & antipathie

2. Comfortzones

Vaste patronen (automatismen)
in gedrag én denken.

In élke unit van samenleving: 
van gezin tot land-cultuur 

3. Keuzes: 
Waarom?

Welke intenties?

Argumenten?   

4. Blinde vlekken:
Cognitieve dissonantie!

Rollen (gespeeld én verstoten)

Zeven ondeugden

27truusvanderkaaij@introweb.nl ©2-4-16



V. Persoonlijkheidsontwikkeling
Dᶏbrowski over de weg: desintegratie

• Geeft géén plan-van-aanpak !
Echter: in hogere niveaus is “gewerkt”! Hoe en wat?

• “Lange weg van desintegratie” 
Level 1 + 5: integratie. 
Levels 2,3,4: desintegratie. Nog geen harmonie in de ziel!

• Desintegratie: “Lijden is een bijverschijnsel van de hogere ontwikkeling. 
Het is ín de ontwikkeling besloten: geen ontwikkeling zonder lijden, zoals 
geen driehoek zonder hoeken. Onontbeerlijk voor het verwerven van 
inzicht” (Steiner)

• TPD leidt uiteindelijk tot 
“full awareness of responsibility for the higher moral values” 

(zie: Reality in levels) 
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V. Persoonlijkheidsontwikkeling

Pijn en leed – De basis van toekomstige vreugde

• Niets in de wereld kan als genot, als lust ontstaan, wat niet 
als grondslag de smart heeft. 

• Zoals de verzadiging (met haar genot) de honger als 
vóórwaarde heeft, zo heeft alle kennis en ook alle vreugde 
de smart als basis. 

• Daarom geeft in een tragedie het voorgevoel van een 
verwachte verlossing ons voldoening. 

• Alles wat in de toekomst een volkomenheid zal hebben, 
maakt in het heden de leed- en pijntoestand door. Dat 
biedt ons troost omdat wij weten, dat wat nú pijn en leed 
is, in de toekomst volkomenheids-toestanden zullen zijn.

Rudolf Steiner – GA 101. Mythen und Sagen Okkulte Zeichen und Symbole.
Berlijn, 28 oktober 1907 (blz 96)

29truusvanderkaaij@introweb.nl ©2-4-16



V. Persoonlijkheidsontwikkeling 
Laurence Nixon: psychological analysis of mystical lives

(Uit: ‘Theory of Positive Disintegration’, Mendaglio)

Bij Dabrowski : veel over de waarde van meditatie en contemplatie, maar weinig over 
HOE zich te ontwikkelen in dit belangrijke middel 

Zeven adviezen van Dᶏbrowski in level 4: 
1. Bestuderen van mystici* en van vergelijkbare ontwikkelingssystemen 
2. Dagboek, meditatie en ascese (zoals bij sportprestatie): 

“an instinct of partial death”

3. Ontzeggingen en frustraties zijn nodig  (zelf-geïnitieerd en -bestuurd)
4. Ervaringen van verlies en onzekerheid in de buitenwereld zijn nodig.
5. Persoonlijke ambities overwinnen, om anderen te dienen
6. Zelfsturing: meesterschap beoefenen over gemakzucht
7. “Advisor”: belangrijke rol; begeleiding steeds subtieler! Twee fasen: 

1. aanmoediging & uitdaging: weerstand overwinnen; dan: 
2. terugtrekken, voor ontwikkeling van eígen verantwoordelijkheid

* Psycho-spirituele ontwikkeling in autobiografieën van mystici lopen parallel met de 
Levels van TPD van Dᶏbrowski
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V. Persoonlijkheidsontwikkeling

“Various schools” 
Bewustzijnsontwikkeling door meditatie 

• Oude oosterse tradities:   Lichaam. Bewegingen & adem/lucht. 
Destijds bedoeld voor incarnatie 

• Middeleeuwen: Gevoel. Mystiek. 
Bidden en liefdevolle overgave

• Eigentijds:  Begrijpen. Denken/voelen en waarnemen 
(geesteswetenschappen)

Bv.: Meditatie/Contemplatie door middel van zintuiglijke 
waarneming:  o.a. Zajonc; zogenaamde “Bewegingsoefeningen 
voor de zintuigen”: bloem, steen, kleur, geluid, …

Hoe meer variëteit des te gedetailleerder en dieper ons zielelandschap
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V. Persoonlijkheidsontwikkeling

Mens-zijn blijft !

Oosters: The Mind is het probleem!

• Heb je géén problemen: waarom zorgen maken?

• Heb je problemen

• Kun je er iets aan doen, doe het dan:  why worry?

• Kun je er niets aan doen: why worry?

Shanti Deva
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V. Persoonlijkheidsontwikkeling

Hoe “gewerkt”? Obstakels verwijderen!
Resultaat: niveau 5 - Religie – zie handout

Dąbrowski: ‘Religion as I-and-Thou-relationship and universal love’

• Alles-omvattende empathie, zoeken naar overstijgende
hiërarchie: authentiek geloof. Ontstaan door een intuïtieve
synthese van onze persoonlijke relatie met het goddelijke. 
Gekenmerkt door helderheid en eenvoud, gevoed door grote
diepte en complexiteit van religieuze ervaring.

• Poging om de relatie tussen openbaring en transcendentie
begrijpelijk te maken, om God een concrete ervaring te laten
zijn, om met hem een dialoog aan te gaan in plaats van zijn
monoloog. 

• Soms stadium van: ‘the dark night of the soul’ (geloofs-twijfel)

• Het zoeken is kalm maar intens.
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VI. Innerlijke/spirituele ontwikkeling

34

Bergpad. De weg naar de top. 
Christus op de berg = in andere bewustzijnstoestand.

• Het gaat om de weg, op-pad-zijn. 
• Iedereen vanuit ander beginpunt onder 

aan de berg, derhalve: ieder ziet ander 
“landschap”.

• Laat dat verschil geen twistpunt zijn. 
Want als grote geesten (inclusief 
godszoon) en leraren ooit de mens 
introduceerden in verschillende 
tradities en scholingswegen (aangepast 
aan hún tijd en plaats) zien we derhalve 
aanvankelijk dus grote verschillen in 
hun aanbod/in het “landschap”. 

• Maar: bovenop de bergtop schijnt het 
uitzicht voor iedereen hetzelfde. 
De hoogste wijsheid is gelijkvormig.
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VI. Spirituele ontwikkeling

“Kennis van het hart”

“The self”
’The project twins’ – Ierland

• ‘Een mens die naar binnen 
keert, wil aan zijn diepste 
waarheid raken, en dan 
komt hij ook zijn diepste 
angst tegen. 

• Maar je leert door stil te 
durven worden, daar niet 
meer bang voor te zijn; je 
wilt tot je wezenlijke
ik komen.

• Dat is een spiritueel 
verlangen. Het is toekomen 
aan de kennis van het hart.’

Jeanne Traas-Hageman, dominee Twente
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VI. Spirituele ontwikkeling

‘Religie als levende ervaring’ (red. Marcel Messing, 1988)
Bron: blz. 14 

"… De mystieke ervaring lijkt de 
grondeloze onderstroom te vormen 
van ieder godsdienstig stelsel, 
wanneer beeld, vorm en naam hun 
kracht verloren hebben.“

Dit zijn de hoofdtakken van beleving.
("bladeren" : uitingen van de hoofdtak)
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VI. Ervaring: “Ergens-naar-toe-getrokken” (zo nodig herhaaldelijk)

om uit eígen keuze, en op eígen kracht terug te komen 
‘Parabel van de verloren zoon’  (Rembrandt)

Personificatie van spirituele wetmatigheid
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VI. Zeven ondeugden, neigingen
Hoogmoed, afgunst, toorn, luiheid, gierigheid, gulzigheid en onkuisheid 

Navolger Jheronimus Bosch
De Verzoeking van de Heilige Antonius, ca 1530
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VI. Spirituele ontwikkeling

Doel: Transformatie van de ziel
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VI. Spirituele ontwikkeling

Meditatie bemiddelt 
Vruchten:

• Echte zelfkennis. Door oefeningen wordt het hele zielenleven in beroering 
gebracht: de mens leert eigenlijk nu pas zijn ziel kennen
(Onontbeerlijk: strikte zelfbeheersing en krachtige zelfdiscipline) 

• Van sociale-ik tot het zwijgende zelf. Milder, opener, zekerder, evenwichtiger, 
veerkrachtiger, helderder, creatiever, minder zelfzuchtig, gevoeliger voor 
natuur

• Patronen doorbroken, ingesleten denken en handelen, angsten overwonnen

• Ego-identiteit verdwijnt. Universele niet-ego komt tevoorschijn. 
Gedreven door: meelevende interesse in de ander, niet door eigenbelang 

• Opnieuw geboren worden (eerst sterven), Dᶏbrowski spreekt over “second 
birth” (wedergeboorte, die before death, door de dood gaan, ..)
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VI. Voorbeelden: Franciscus van Assisi, Jan van Eyck
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VI. Peace Pilgrim: Mildred Ryder Norman(1908-1981): Toen 44jr, 
na spirituele reis van 15 jaar, waarin ze zichzelf volledig hervormde, 
begon ze haar “roeping" als pilgrim for peace. De volgende 28 jaar

liep ze meer dan 25,000 miles, zonder geld op zak. 
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VI. Voorbeelden  

Proces Peace Pilgrim

Seculiere casus!

12 stappen in 3 fasen (in 15+ jaar)

1. Voorbereiding: juiste houding; juiste plaats in je leven; 

maak leven eenvoudiger, enz.

2. Zuivering: overwin slechte gewoontes, zuiver verlangens, enz.

3. Afstand doen van: je lagere zelf, gevoel gescheiden te 

zijn, sommige relaties, negatieve gedachten, enz.
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VI. Voorbeelden

Martin Luther King (1929 – 1968) 

Van desintegratie naar empathie

Dr. M.L.King : vaak depressief, onaangepast, soms
suicidaal.
‘And his specific disease may have helped him to be so 
extremely empathic, in his personal life and his politics, such, 
that - to the rest of us: normal, non-depressed humans - he seems almost 
superhuman, like the 30 foot monument of him erected in 
Washington DC’

Nassir Ghaemi, M.D., M.P.H.  

Prof of Psychiatry at Tufts Univ.School of Med.,  

Director of the Mood Disorders Program 

at Tufts Medical Center in Boston
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“Beginning at the age of 27, she emerged from a hedonistic phase of life, one might
say unilevel, and began the process of inner transformation. In the short span of about

four years, Etty Hillesum went through the process of spontaneous and organized
multilevel disintegration to reach level V“   (Piechowski, 28, Living with Intensity)
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VII. “Hoe zitten hoogbegaafden in elkaar?”
Mijn speurtocht

• W. Veltman: “kinderen van de geest”

• Jeanne Meijs: ‘een HB is zijn tijd vooruit in:  
aanwezigheid-van-aandacht-in-het-denken’

(aanname: dom = aandacht niet bij gedachten kunnen houden)

• “Hebben levensbeschouwing nodig!” 
Onderzoek: Räsänen, W. Schollaart, James Webb, Rose 

Blancket, Willy Peters, Charles Murray, Armstrong, Nye, 
Dorothy Sisk, Piechowski, Annemarie Roeper, Lovecky, etc.
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VII. Hoogbegaafden “kinderen van de geest”
intens en betrokken 

Verticaal (intens)

• Ik/geest in ziel

• Ziel in lichaam

Horizontaal (betrokken & omgevingsgevoelig)

Sterk naar buiten gericht ->  verliezen zichzelf: crises

(NB.: naar-buiten-gericht-zijn is de trend, 
de lijn van de mensheidsontwikkeling)

Materie

Geest
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VII. Hoogbegaafden

Voelen en willen

Voelen: beslissende factor voor religiositeit!

• Als voelen en willen (psyche) níet (meer) bereikbaar: 
kunnen zij gaan woekeren, of vervallen tot negativiteit.
Vraag: ‘wat vóel je?’; niet: ‘wat dénk je?’

• “Gevarendriehoek” van HB: 
-faalangst en perfectionisme: gevoel-sgevaren?
-onderpresteren: gebrek motivatie, wil-skracht? 

• Drie (bij HB herkenbare) remmende/tegenwerkende krachten  
voor religiositeit

– Twijfel
– Haat, afwijzing
– Angst
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VII. Hoogbegaafden

“Kinderen van de geest” 
existentiële depressie: Christopher 

Zelfmoord tijdens puberteit (in 2004) - zoon van eigenaar Belgisch bier Palm www.HUMO-BE

Vader: 

• Hij was op en top perfectionist, wou dat alles 
klopte, dat alles zin had [zingeving]..

• Hij doorzag dingen waarbij wij niet blijven 
stilstaan [bewust], en dat maakte hem 
kwetsbaar. 

• Slim, gevoelig, perfectionistisch, en ook nog 
eens introvert: het is, weet ik nu, een dodelijk 
cocktail
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VII. Hoogbegaafden

Existentiële depressie
Christopher 

Vader: 

• “Ik ben al zijn boeken gaan lezen – Camus, 
Nietzsche, Darwin, werken over de oerknal en 
de evolutie, over religie en wetenschap. 

• Ik ben met zijn vrienden gaan praten. 

• Ik wou in zijn hoofd raken.”

Twee vaders financieren nu 2 leerstoelen  aan KU Leuven: 
1. suïcide; 2. HB & welbevinden
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VII. Hoogbegaafden
Intelligentie, moraal, levensbeschouwing, meditatie

• Intelligentie gaat hand-in-hand met morele ontwikkeling 
(Silverman)

• Morele ontwikkeling gaat hand-in-hand met meditatie 
(Dąbrowski’s TPD: ook wel  “theorie van morele ontwikkeling” 
genoemd) Meditatie alléén is geen garantie voor hogere moraal

• Dᶏbrowski: meditatie belangrijk instrument voor persoon-
lijkheidsontwikkeling: meditatie impliceert bewustzijnsontwikkeling.

• HB  jongeren (vergeleken met leeftijdsgenoten) tonen: 
geavanceerd moreel denken, meer empathie, sterker 

rechtvaardigheidsgevoel (Boland & Gross, 2007; Lovecky, 1997)

• Piechowski veronderstelt: sommige begaafden ook in 
spiritueel opzicht begaafd (2002, 2015: ‘Mellow out they say, if only I could’-2) 
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VII. Hoogbegaafden: voorhoede?
“There is nothing noble in being superior to your fellow man,

Trúe nobility lies in being superior to your former self”  (Hemingway)

• ‘Cognitieve ontwikkeling is voorwaarde  voor hoog 
moreel besef’ (Kohlberg)

• ‘Hogere moraal is kenmerk van hogere 
ontwikkeling’ (Steiner) 

• ‘Abstract denken is denken zonder begeerte’ (Steiner)

• Ontmoet de wereld van de hoogbegaafden: ‘het 
goede’: Ken McCluskey (Canada, Kentucky university: WCGTC); 
Renzulli; George Betts

• ‘HB zijn meer gewaar’: voorlopers?                                                             
Meer gericht op: groei; levensbeschouwing; idealen; essenties; 
zuivere liefde voor het werk; wereldverbeteraars, kunst?
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VII. Hoogbegaafden: “hoger niveau van bewustzijn” 
(Annemarie Roeper)

• Getalenteerden hebben een hoger Developmental
Potential (Dabr.)

• Hoe hoger het bewustzijn hoe meer sympathie  
[basis voor empathie] (Steiner GA 208)

• Bewustzijn is: besef van eenheid (geest) 
(Donah Zohar)

• Bewustzijn maakt eenzaam (Osho)

• “Ze zijn zo bewust, vanwege hun intelligentie” (Kieboom) 

• Persoonlijkheidsontwikkeling = spirituele ontwikkeling 
= bewustzijnsontwikkeling 
(Peace Pilgrim)
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Slot. Samen denken

Aanleg van de HB/HSP
“Ik wil geen in-mij meer zijn”: Birger Sellin 1993

Stelling
• HB/HSP leven meer in het energie-lichaam (biologische lichaam), 

dán in het stoffelijke lichaam! (slide 13)

(Zie: kenmerken van biologisch-/energie-lichaam)

• Tijdsverschijnsel? ‘¾ van cliënten van GGZ’                                                   
(diagnose lastig: ‘grijze gebied’ tussen kenmerken en symptomen)
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Slot. Samen denken 

Eigentijds?  
• “Ze zijn anders geïncarneerd” ‘Het elastiek tussen lichaam en ziel’:

Psychotherapie: Hans Lemmens

• “Wordt nu normaal wat eens uitzonderlijk was?” 
Ramses van Hees, bedrijfsarts

• “Gek is over 5 jaar heel gewoon. Wordt meer: begrijpen van 
de complexiteit van het probleem in de context van 
persoonlijke ervaringen” (Trouw 28.12.13). 
Jim van Os, hoogleraar psychiatrische epidemiologie, Maastricht UMC

• “Onze planeet lijkt soms net een kamer vol autistische 
kinderen die falen om elkaar te begrijpen” (Trouw, 28.12.13).
Seyla Benhabib, prof. politieke filosofie, Yale 

• ‘Spiritualiteit is wezenlijk voor ze’.
Olga Bogdashina. Psycholoog met autistische zoon.
President of the Autism Society, Oekraïne. 
Consultant Psychologist for Services for Adults with Autism, Doncaster, UK

1. Autisme en de grenzen van de bekende wereld (2013)

2. Autism and Spirituality (2013)
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Slot. Samen denken

Inventariseren/Vergelijk overeenkomsten
Kenmerken: 

1. ‘Bewuste constitutie’ 
Imaginatief (hoger) bewustzijn – ‘Imaginatie’?

(Lemmens & Steiner)

2. Imaginary Overexcitability

(Dąbrowski)

3. Mystieke ervaring
(parallel met levels TPD)
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EINDE

Dank u voor uw aandacht

Eigentijds, autonoom geloven

Studiedag Choochem

2 april 2016

truusvanderkaaij@introweb.nl ©

T 072  5338086
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