
 
 
 
Spiritualiteit is een lastig woord. Je tong struikelt als je het woord wilt uitspreken en de
betekenis ervan is misschien een beetje vaag. Want, wat is spiritualiteit nu eigenlijk? Al
gauw denk je aan Boeddhabeeldjes, wierrook en felgekleurde edelstenen. Maar is dat
dan alles of zit er meer achter? En wat betekenen die spirituele symbolen allemaal en
waar komen ze vandaan? Sommige spirituele onderwerpen komen op school misschien
wel eens ter sprake, maar over het algemeen is spiritualiteit voor veel mensen in
Nederland nog een beetje vaag. Het heeft ook iets zweverigs en mystieks en dat vinden
we in ons koude kikkerlandje al gauw een beetje raar. 
 
Toch raken steeds meer mensen geïnteresseerd in spiritualiteit. Er komen steeds meer
spirituele beurzen en mystieke winkeltjes, veel mensen doen aan Yoga en op sommige
scholen doen ze zelfs aan mediteren. Steeds meer mensen begrijpen dat er meer is
tussen hemel en aarde en zoeken naar antwoorden op vragen als: “Wie ben ik?”, “Waar
kom ik vandaan?”, “Waarom ben ik hier” en “Waar ga ik naar toe”? Het zijn deze
levensvragen die mensen prikkelen om zich toch eens wat meer te verdiepen in
spiritualiteit. Want, via de diverse vormen van spiritualiteit kan je antwoorden op deze
levensvragen vinden. En dat kan je helpen het leven wat beter te begrijpen en er meer
van te genieten. Het leven is immers een fantastische speeltuin waar we allemaal in
mogen spelen en leren.  
 
Spiritualiteit is een verzamelnaam voor heel veel verschillende onderwerpen die te
maken hebben met het begrijpen van je levenspad. In dit boekje heb ik een aantal
onderwerpen die met spiritualiteit te maken hebben bij elkaar gebracht. Elk onderwerp is
als een stukje puzzel. Met alle puzzelstukjes kan je die puzzel van spiritualiteit leggen en
wordt steeds duidelijker wat spiritualiteit nu eigenlijk is. Ik hoop dat het jouw leven, net
zoals de mijne, een stukje mooier maakt.
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A van Astrologie
Je toekomst voorspellen met 
behulp van de sterren

Als je ’s-nachts naar buiten gaat, kan je met een heldere lucht wel duizenden sterren
zien. Hoe langer je kijkt, hoe meer je er ziet. De ene ster is wat helderder dan de andere
en sommige sterren lijken als een groepje bij elkaar te staan. Al duizenden jaren geloven
veel mensen dat de manier waarop deze sterren ten opzichte van de aarde staan het
leven op aarde beïnvloedt. De aarde, de sterren en planeten staan niet stil, alles is in
beweging. Op het moment van jouw geboorte staan de sterren en planeten dus in een
bepaalde en unieke stand. Dit heet een horoscoop - een tekening van de hemel van dat
moment. Deze horoscoop zou je bij je geboorte unieke karaktertrekken geven en zelfs je
toekomst kunnen voorspellen. Er is nooit bewezen dat het voorstellen van de toekomst
met behulp van je horoscoop echt werkt, maar toch geloven er veel mensen in en lezen
ze trouw hun horoscoop in een tijdschrift of een krant. Stiekem is iedereen toch wel
nieuwsgierig en zoeken de mensen naar antwoorden. Ze hopen hun antwoorden te
vinden in een horoscoop. Elke geboortemaand heeft zijn eigen sterrenbeeld. Welk
sterrenbeeld heb jij?
 
Alles op aarde en daarbuiten staat in verband met elkaar. Dus de stand van de sterren
om ons heen heeft ook invloed op het leven op aarde. Het onderzoeken van de
verbanden tussen alles wat er om ons heen in de hemel gebeurt en het leven op aarde
heet astrologie.

Wist je dat: in China andere sterrenbeelden worden gebruikt? Hier wordt jouw
sterrenbeeld bepaald door het jaar waarin je geboren wordt, dus niet zoals in
Nederland in welke maand. In China heb je het jaar van de rat, tijger, draak,
paard, aap, hond, os, konijn, slang, geit, haan en varken.

Hoe zijn de sterrenbeelden eigenlijk vastgesteld?
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Het woord astrologie stamt af van het Griekse woord astrologia. 
Dit betekent de theorie van de sterren.

21 januari – 20 februari
WATERMAN

21 februari – 20 maart
VISSEN

21 maart – 20 april
RAM

21 april – 21 mei
STIER

22 mei – 21 juni
TWEELING

22 juni – 22 juli
KREEFT

23 juli – 23 augustus
LEEUW

24 augustus – 23 september
MAAGD

24 september – 23 oktober
WEEGSCHAAL

24 oktober – 22 november
SCHORPIOEN

23 november – 21 december
BOOGSCHUTTER

22 december – 20 januari
STEENBOK



A van Aura
Iedereen heeft een aura, maar weinig
mensen kunnen hem zien

Ken je dat gevoel dat als er iemand achter je staat, je die persoon niet ziet, maar wel
voelt? Je voelt gewoon dat er iemand achter je staat. Je voelt dan de aura van de ander.
Een aura is een energieveld dat om ons hele lichaam heen zit. Iedereen heeft er één,
maar weinig mensen kunnen hem zien. Een aura bestaat uit verschillende schitterende
kleuren en lagen en zegt iets over hoe je je voelt. Als je verdrietig bent, heeft je aura een
andere kleur dan wanneer je blij bent. Je aura wordt gemaakt door de zeven chakra’s die
in je lichaam zitten. Je aura zit om je hele lichaam heen en kan wel 1 tot 3 meter groot
zijn. Hoe beter je je voelt, hoe sterker je energie en dus je aura is. Ook al kan je
misschien een aura niet zien, je kunt hem dus wel voelen. 
 
Er zijn mensen met een speciale gave die je aura wel kunnen zien. Zij kunnen je
vertellen waar je bijvoorbeeld pijn hebt. Zelf kan je ook proberen bij anderen hun aura te
zien. Laat iemand tegen een witte of zwarte achtergrond staan. Kijk dan iets naast het
lichaam van die persoon. Als het goed is, zie je dan een kleine doorzichtige waas.
Concentreer je dan op deze waas. Als je dit blijft volhouden en oefenen, kan je de
kleuren van de aura van de ander, maar uiteindelijk ook die van jezelf gaan zien. Je zal
je verbazen over de pracht van de kleuren. 
 
Zien is geloven. Dus als je kan zien dat iedereen, jij dus ook, een aura heeft, verandert
dat misschien ook de manier waarop je naar de mensen kijkt. Iedereen heeft een aura
en iedereen is dus gemaakt van energie. Dat hebben alle mensen dus met elkaar
gemeen. We zijn allemaal gemaakt van dezelfde energie.

Wist je dat: ook dieren en planten een aura hebben? De kleur van hun aura is
meestal rood

Bij welke bekende Japanse tekenfilmfiguur speelt de aura een belangrijke rol?
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Het woord aura is overgenomen uit het Latijn en
betekent licht of uitstraling.



B van Bewustzijn

Waarom doe ik de dingen die ik doe?

Bewustzijn zegt iets over hoe jij de wereld om je heen ervaart. Dus wat doet wat je ziet,
voelt, hoort, proeft en ruikt met jou? Welke gedachten komen er in je naar boven? Maakt
het je blij of word je er boos of verdrietig van? Iedereen heeft zijn eigen bewustzijn. Wat
voor de één prettig voelt, kan voor de ander juist niet prettig voelen. Je bewustzijn zegt
iets over jouw gevoelens en gedachten. Bewustzijn zit dus eigenlijk in je hoofd, maar
wordt gevormd door wat je ogen zien, je oren horen, je neus ruikt, je mond proeft en je
lichaam voelt. 
 
Omdat je als mens kan praten, kan je andere mensen vertellen wat er in je hoofd omgaat.
Je kan dus je bewustzijn omzetten in spraak. Je bewustzijn kan je ook uiten in bepaald
gedrag. Lachen geeft aan dat je blij bent. Huilen geeft aan dat je verdrietig bent. 
 
Heel veel dingen in het leven doe echter ook onbewust. Als je bijvoorbeeld op je fiets zit,
ben je er niet bewust van dat je benen aan het trappen zijn en dat je je handen op het
stuur hebt. Je fietst gewoon. Zo ben je vaak ook niet bewust van je ademhaling of dat je
met ogen knippert. Je doet het gewoon. Pas als er iets ongewoons aan de hand is, wordt
je meer bewust. Als je bijvoorbeeld gaat snorkelen op vakantie, ben je wel bewust van je
ademhaling. De situatie is namelijk bijzonder. Met een snorkel ademhalen gaat wat
zwaarder en je moet opletten dat je niet te diep onder water gaat. 
 
Het is mooi als je wat meer bewust bent van je eigen gedachten en gedragingen. Vraag
jezelf eens af waarom je de dingen doet die je doet. Waarom word je verdrietig in een
bepaalde situatie? Waarom zit je nou eigenlijk op school? Die sport die je doet, doe je dat
omdat je het echt leuk vindt of doe je het, omdat je vriendjes dezelfde sport doen en je
erbij wilt horen? Als je meer bewust bent van hoe je je écht voelt, kan je dit ook veel beter
tegen anderen vertellen en betere keuzes maken. Het maakt je leven een stuk prettiger
als je bewuster bent.

Wat gebeurt er met je bewustzijn als je gaat slapen?
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Bewustzijn stamt af van het Latijnse woord Conscientia. 
Dit betekent interne getuigenis.

Wist je dat: er in 1970 een test gedaan is met dieren om te testen of zij ook een
bewustzijn hebben? Er werd een grote spiegel voor de testdieren gezet. De apen,
dolfijnen, orka’s, olifanten en eksters bleken zich bewust te zijn van hun
spiegelbeeld. Honden en katten waren zich echter helemaal niet bewust van hun
spiegelbeeld.



B van Boeddha
Van rijk van buiten, 
naar rijk van binnen

Iedereen kent die Boeddhabeeldjes wel. Ze zijn te koop in winkels en staan bij mensen
thuis in de kast. Maar wie is die Boeddha nou eigenlijk en wat is Boeddhisme? Het
Boeddhisme is een geloof dat begon met de man Siddhartha Gautema. Hij werd bijna
2500 jaar geleden geboren in Nepal. Pas later in zijn leven werd hij Boeddha genoemd.
Boeddha was de zoon van een koning en groeide op in een paleis. Daar leefde hij
negenentwintig jaar in rijkdom, maar toch voelde hij zich helemaal niet gelukkig. Hij was
weliswaar rijk van buiten, maar voelde zich arm en ongelukkig van binnen. Daarom ging
hij regelmatig weg van het paleis en zocht hij naar manieren om zich toch gelukkig te
voelen. Buiten het paleis zag hij pas hoe het leven écht was en schrok hij van het verdriet
en de armoede van de mensen. Veel mensen hadden honger en waren ziek. Hij wilde ze
helpen, maar hij wist niet goed hoe hij dat moest doen. Ook vroeg hij zich af waarom
zoveel mensen, net hij zoals hijzelf ongelukkig waren. Hoe konden zij zich weer gelukkig
voelen? 
 
Boeddha leefde hij een tijd lang helemaal in zijn eentje buiten het paleis en sprak veel
met spirituele leraren. Hij ruilde zijn rijke leven in voor een leven vol armoede. Na een
lange zoektocht vond hij eindelijk de antwoorden via meditatie. Die antwoorden maakten
hem wel gelukkig. Tijdens het mediteren leerde hij namelijk belangrijke levenslessen die
hem vertelden waar het in het leven écht om draait en waarom zoveel mensen
ongelukkig waren. 
 
Boeddha leerde tijdens het mediteren dat álle mensen lijden en pijn hebben. Dat hoort bij
het leven. Maar het gaat erom hoe je daar als mens mee omgaat. Als je accepteert dat
pijn nou eenmaal bij het leven hoort, kan je van die pijn leren en toch gelukkig zijn.
Natuurlijk is het accepteren van deze pijn niet altijd makkelijk. Daarom heeft Boeddha
opgeschreven hoe je dit het beste kan doen. Die lessen heeft hij de rest van zijn leven
aan andere mensen doorgegeven en daar is het Boeddhisme uit voortgekomen.

Hoeveel Boeddhisten denk je dat er in Nederland zijn?
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De naam Boeddha betekent “hij die ontwaakt is”.

Wist je dat: de dikke Boeddhabeeldjes niet Gautama Boeddha uitbeelden, maar
een Chinese Boeddha die Pu-Tai heette? Deze Chinese Boeddha trok door
China heen om de lessen van het Boeddhisme aan de mensen door te geven.
Hij stond bekend om zijn blijdschap en gulheid. Er wordt gezegd dat het extra
geluk geeft als je deze Boeddhabeeldjes over hun buik wrijft.



C van Chakra

Zeven onzichtbare wielen van energie

Ieder mens heeft zeven chakra’s. Een chakra is een onzichtbaar wiel van energie dat in
je lichaam zit. Elke chakra zit op een andere plek in het lichaam en heeft een andere
kleur. Elke plek van de chakra in je lichaam heeft een eigen functie. De chakra’s maken
je aura. Zij zorgen voor de energie in en om je lichaam. Om je goed te blijven voelen, is
het belangrijk dat deze zeven wielen van energie dan ook goed werken. De chakra’s
zorgen ervoor dat de energie goed door je lichaam heen gaat.
 
Als één van de chakra’s niet goed werkt, omdat je bijvoorbeeld teveel piekert, kan dat
lichamelijke of geestelijke problemen geven. Het is dus belangrijk dat de chakra’s goed
blijven werken. Dat kan je doen door goed te mediteren, goed te ademen of Yoga te
beoefenen. Hierdoor blijven de chakra’s goed werken en houden ze je in balans. Zo voel
je je weer prettiger en blijer. Als je ergens in je lichaam pijn of last hebt, kan het dus zijn
dat je chakra niet goed werkt. Buikpijn hoeft dus niet altijd te betekenen dat je iets
verkeerd gegeten hebt. Het zou kunnen betekenen dat je zonnevlechtchakra niet goed
werkt.
 

Naar welke kant draaien de chakra’s? Linksom of rechtsom?
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Wist je dat: de kleuren van de chakra’s overeenkomen met de kleuren van de
regenboog? Rood is bij een regenboog de binnenste kleur en violet de
buitenste kleur.


