
	  

Innerlijke	  vijanden	  2016	  -‐	  basis	  
Werken	  met	  de	  innerlijke	  vijanden	  en	  herinneren	  wat	  je	  bestemming	  

is.	  
Drs	  Loucas	  van	  den	  Berg	  

8	  bijeenkomsten	  van	  1,5	  uur	  op	  de	  maandagen	  te	  beginnen	  4	  april	  
2016	  

voor	  iedereen	  toegankelijk	  
	  
Het	  vermogen	  tot	  anders	  denken	  of	  waarnemen,	  is	  belangrijker	  dan	  de	  kennis	  
die	  men	  heeft	  vergaard	  zei	  de	  natuurkundige	  David	  Bohm	  
	  
Dat	  vermogen	  ontstaat	  door	  een	  crisis,	  angst,	  pijn,	  woede	  of	  verandering	  
aan	  te	  gaan,	  te	  doorgronden.	  De	  controle	  los	  te	  laten	  en	  contact	  te	  maken	  
met	  wat	  er	  is.	  In	  mijn	  situatie	  was	  het	  een	  kwestie	  van	  uithouden	  na	  een	  
ongeval	  in	  2012.	  Door	  de	  pijn	  lag	  ik	  dagen	  op	  de	  bank.	  Eerst	  waren	  er	  
gedachten	  en	  vragen.	  Ook	  de	  omgeving	  oefende	  een	  enorme	  druk	  op	  me	  uit:	  
er	  werden	  vragen	  gesteld	  waar	  ik	  geen	  antwoord	  op	  had:	  en	  ben	  je	  
verzekerd,	  wordt	  je	  uitbetaald,	  hoe	  lang	  gaat	  het	  duren,	  weet	  je	  wat	  je	  moet	  
doen	  met	  een	  whiplash,	  wat	  ga	  je	  met	  je	  bedrijf	  doen,	  kan	  je	  hier	  wel	  blijven	  
wonen?	  
Het	  enige	  dat	  ik	  werkelijk	  beluisterde	  van	  binnen	  waren	  de	  woorden:	  
gewoon	  wachten,	  gewoon	  wachten.	  
Het	  was	  niet	  zo	  dat	  ik	  in	  een	  ledigheid	  of	  desinteresse	  terecht	  kwam.	  Ik	  was	  
me	  ervan	  bewust	  dat	  zich	  naast	  een	  uiterlijke	  verandering	  een	  innerlijk	  
proces	  voltrok	  dat	  ik	  niet	  kon	  versnellen.	  Het	  ging	  er	  meer	  om	  hoe	  ik	  met	  
deze	  tijd	  om	  zou	  gaan.	  Er	  zouden	  tegenslagen	  en	  moeilijke	  perioden	  
aanbreken	  en	  ik	  zou	  ze	  stap	  voor	  stap	  gaan	  bekijken.	  	  
	  
Hoe	  maken	  we	  de	  mind	  stil?	  Hoe	  zetten	  we	  onze	  gedachten	  stop?	  Hoe	  leren	  
we	  los	  te	  komen	  van	  woede,	  angst,	  onzekerheid,	  trots?	  Ik	  will	  jullie	  
meenemen	  in	  het	  omgaan	  met	  innerlijke	  vijanden	  die	  je	  groeiproces	  
belemmeren.	  	  
De	  lessen	  bestaan	  uit	  onderricht	  en	  8	  grote	  oefeningen.	  Deze	  hebben	  tot	  
doel	  het	  bewustzijn	  van	  de	  getuige	  in	  je	  sterker	  en	  sterker	  te	  maken	  zodat	  
je	  je	  niet	  langer	  identificeert	  met	  deze	  vijanden.	  Het	  is	  concreet	  materiaal	  
waar	  je	  steeds	  in	  je	  leven	  naar	  terug	  kunt	  keren	  en	  waar	  je	  anderen	  mee	  
kunt	  helpen.	  De	  8	  innerlijke	  vijanden	  zijn:	  
1	  verlangen	  naar	  wat	  niet	  is	  
2.	  woede	  
3.	  Angst	  
4.	  Gulzigheid	  en	  gierigheid	  
5.	  Afgunst	  en	  jaloezie	  
6.	  Trots	  



	  

7.	  Zorgen	  maken	  
8.	  Projecties	  	  
	  
Door	  te	  oefenen	  met	  deze	  innerlijke	  vijanden	  kreeg	  ik	  een	  standvastig	  
geloof,	  ontwikkelde	  ik	  tevredenheid	  met	  niets,	  werd	  ik	  sterker	  en	  had	  
vertrouwen	  in	  de	  wijze	  waarop	  ik	  moeilijkheden	  op	  de	  weg	  oploste.	  Van	  
binnen	  werd	  ik	  stiller	  en	  stiller.	  Alles	  had	  een	  bepaalde	  energie:	  de	  pijn,	  de	  
geluiden	  om	  me	  heen,	  de	  katten,	  de	  kinderen,	  een	  brief,	  de	  veranderingen,	  
de	  luchten,	  de	  buren,	  de	  regen	  en	  de	  zon,	  de	  keuzes,	  heldere	  gedachten,	  het	  
niet	  weten,	  de	  kunst,	  de	  dood,	  het	  ademen,	  de	  tuin,	  de	  mensen	  die	  
voorbijlopen,	  de	  bel.	  
De	  getuige	  in	  mij	  stond	  op,	  deze	  zei	  dat	  de	  dingen	  zo	  waren	  als	  ze	  waren,	  
dat	  ik	  ze	  kon	  waarnemen	  zonder	  mij	  erin	  te	  verliezen,	  en	  dat	  er	  zo	  een	  
nieuwe	  zelfaanvaarding	  en	  liefde	  in	  me	  kon	  groeien.	  Er	  ontwikkelde	  zich	  
onder	  alles	  een	  enorme	  innerlijke	  stabiliteit.	  Deze	  gaf	  vrijheid	  en	  
daadkracht.	  Ik	  las	  oude	  dagboeken	  door	  en	  herinnerde	  me	  dat	  ik	  keer	  op	  
keer	  veranderingen	  was	  aangegaan.	  Het	  had	  mijn	  luistervermogen	  en	  
creativiteit	  goed	  gedaan.	  
Dit	  is	  wat	  ik	  jullie	  wil	  leren.	  Het	  onderzoek	  naar	  de	  eigen	  bestemming	  en	  
omgang	  met	  de	  innerlijke	  vijanden	  is	  voorbehouden	  aan	  een	  ieder	  die	  
zelfstandig	  wil	  denken,	  nieuwsgierig	  is	  en	  dieper	  en	  dieper	  wil	  graven.	  
	  
De	  lessen	  bestaan	  uit	  bijeenkomsten	  van	  1,5	  uur.	  Te	  beginnen	  op	  maandag	  
4	  april	  2016.	  Aanvang	  11	  uur.	  Inschrijven	  en	  betalen	  per	  omgaande.	  Plaats:	  
AMEG	  Augustinusklooster	  Graafseweg	  247,	  6532	  ZV	  Nijmegen.	  Zie	  
www.ameg.nl	  
Voor	  een	  consultafspraak:	  06-‐46372087.	  Voor	  nieuwe	  deelnemers	  is	  een	  
eerste	  kennismakingsconsult	  verplicht.	  	  
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