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Samenvatting van de verschillende fasen van de contemplatieve weg 
(derde jaar basiscursus; zoveel mogelijk met formuleringen uit de uitgedeelde schriftelijke 
stukken)         Paul Horbach 
     
Uitgegaan wordt van de zevenvoudige fasering 

Fase 1   De Roeping 
Fase 2   De scheiding tussen hemelse en aardse ‘ikken’ 
Fase 3   Metanoia, dwz het berouw 
Fase 4   Het gebed van inkeer 
Fase 5   Het gebed van vereniging 
Fase 6   De donkere nacht van de ziel; geestelijke mens 
Fase 7   De fase van thuiskomen; hemelse mens  

 
Fase 1 De roeping 
Heilige onrust, verlangen naar iets anders dan de ‘horizontale’ op- en invulling van het leven 
Inzicht: Hoewel ik wel geloofde dat er een God bestond, kwam het niet in mij op God te 
zoeken. Dit verlangen blijkt later geen tekort van de psyche te zijn, maar het verlangen van 
mijn verwaarloosde ziel. 
Roeping:de Heilige trekt aan mij, en maakt mij even wakker uit de slaap van mijn horizontale 
fascinaties. Knagend ‘geweten’ 
Met de ontdekking dat ‘ik’ niets kan en ben, kan de Weg beginnen, want er is enige ruimte 
gekomen voor de invloed van de Heilige.  
In de meditatie stellen wij ons open voor de aanwezigheid van de Heilige. Meditatie betekent 
her-innering (we worden ons weer bewust wat we lang vergeten waren) of aandacht. 
In plaats van ons zelf passief aan alle aardse invloeden te onderwerpen moeten we op een 
actieve manier, ontvankelijk worden voor de Heilige. 
We ontvangen dan ‘hemels voedsel’ waardoor onze geest (Ruach) sterker kan worden. Want 
alleen onder invloed van deze geest kunnen we waarlijk mens worden. Dus niet meer 
uitsluitend vanuit de psyche (Nephesh) leven, dat is een ‘dierlijk’ niveau. 
 
Reflectie toont aan dat we geen heerser over onze stroom van gedachten, gevoelens en 
wilsimpulsen zijn. De oorsprongen ervan moeten buiten ons gezocht worden. 
We hebben wel het kenmerk (proprium) om dit toe te eigenen. Dit proprium is de ik-maker 
dwz de psychologische functie die ons het illusoire gevoel van een stabiele identiteit geeft. 
Als we dit niet doorzien is het onmogelijk onderscheid te maken tussen ervaringen die hun 
bron in de hemelen (dus uiteindelijk van de Heilige) vinden en ervaringen die hun bronnen in 
de aarde of hellen hebben (Klippoth) 
De ‘rationele mens’ (inwendige mens; nous) kan zo’n onderscheid wel enigszins maken 
tussen de invloeden die we ondergaan. Ons onderscheidingsvermogen (intellectus; Hod) en 
onze intenties (voluntas; Netsach) kunnen zich meer en meer op de Heilige richten. Dit duurt 
dikwijls lang. 
 
De contemplatieve weg begint met het serieus nemen van onze ‘roeping’ door de Heilige. 
We bevinden ons in de duisternis, maar de Geest van God, de heilige Geest, wekt een 
beweging in ons op, een emotie. Dit is de eros, een onuitsprekelijk diep verlangen en 
heimwee, een onrust die zich niet laat stillen. 
In onze vroegste jaren waren we nog ontvankelijk voor de hemelen en de Heilige, er zitten in 
ons diep verscholen hemelse ‘sporen’, die in feite structuren zijn die geactiveerd worden als 
de Heilige Geest boven de ‘afgrond’ die we zijn beweegt. 
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In deze eerste fase worden we opgeroepen op zoek te gaan - niet zozeer op zoek naar de 
Heilige, maar op zoek naar onszelf. We worden opgeroepen om de discipline van 
zelfobservatie te doen en tot echte zelfkennis te komen. Dit is ervaringskennis over onze  
geconditioneerde en onbewuste levensstaat: het leven in volsterkte duisternis. Deze discipline 
zorgt ervoor dat we ‘naar binnen keren’ want we richten onze aandacht bewust op onze 
psychologische processen i.p.v. dat onze aandacht zich verliest in die processen. 
Het gaat erom dat ons mystieke hart, onze ziel, gezuiverd wordt. Een spiegel wordt waarin het 
hele universum met al heer bewoners weerspiegeld wordt en dus ook de Heilige. Dit beeld 
van spiegel komen we bij veel mystici tegen. De zuiverheid van deze spiegel wordt bepaald 
door ‘wat wij doen’, d.w.z door de manier waarop wij leven. Bij de zelfobservatie gaan we 
ontdekken dat onze spiegel de werkelijkheid niet weerspiegelt, maar een verzonnen 
werkelijkheid. We zien dat de neiging tot zelfhandhaving ons beheerst, en dat het niets met 
ons wezen te maken heeft. 
De hoogste vorm van zelfkennis is het inzicht dat wij niets maar dan ook niets uit eigen kracht 
kunnen en kennen, maar dat al het ware en goede van de Heilige komt. Dat is een vorm van 
nederigheid die moeilijk eigen wordt. De eerste deugd die moet worden aangepakt en de 
laatste deugd die gerealiseerd wordt, if ever! 
Dan in de tweede fase besluit ‘ik’ mij te gaan inspannen om de tegenwoordigheid van de 
Heilige te leren ervaren. 
 
 
Fase 2  Scheiding tussen hemelse en aardse ‘ikken’. 
Het initiatief voor de Weg komt van de Heilige; de Heilige moet ons ook de kracht of de geest 
schenken om dit omvormingsproces op gang te houden. Dit betekent niet dat wij daarom 
passief zijn, van ons wordt een houding van actieve overgave aan deze geest gevraagd, 
alsmede moed en vertrouwen om ook in diepe duisternis dóór te gaan. 
Ons verlangen naar de Heilige neemt toe, maar tegelijk wordt tevens de ervaring van onze 
onmacht groter. In plaats van vrede en helderheid neemt onze verwarring toe en worden we 
maar ongelukkiger. 
Grote weerstanden en heftige strijd zijn kenmerkend voor deze fase.  
Alleen zeer concrete beelden van onze dood kunnen de tegenkrachten, de aardse ‘ikken’,  tot 
het besef brengen dat ook hun heil eruit bestaat om transparant te worden voor de 
tegenwoordigheid van de Heilige. 
We dienen intensief te streven naar zelfkennis, hiertegen komen vele ‘íkken’ echter in 
opstand, totdat een duidelijke scheiding gaat ontstaan tussen de ‘ikken’ die ernaar verlangen 
de contemplatieve weg te gaan en de ‘ikken’ die zich daar uit alle macht tegen verzetten. 
Indien we deze scheiding en strijd tussen ‘hemel’ en ‘aarde’ beginnen te ervaren, weten we 
dat we aan de tweede fase van de Weg zijn begonnen. 
De ‘geestelijke’ of ‘innerlijke’ kennis (structuren) liggen meestal ingebed in een complex 
netwerk van psychologische structuren (dwz ‘kennis van de wereld’), waardoor hun invloed 
onmiddellijk door allerlei psychologische krachten onschadelijk wordt gemaakt. 
De ‘geestelijke kennis’ vormt de grondslag voor de hemelse ‘ikken’, dwz voor die aspecten 
van de aardse persoonlijkheid die het regeneratieproces willen ondergaan; de ‘kennis van de 
wereld’ vormt de basis voor onze ‘aardse ’ikken’, dwz die aspecten van de persoonlijkheid die 
uitsluitend bestaan dankzij allerlei aardse genoegens en motieven en deze zijn veruit in de 
meerderheid. De hemelse ’ikken’ moeten van de aardse ‘ikken’ worden gescheiden en tot een 
eenheid worden gesmeed, waardoor ze gezamenlijk als eenheid sterker worden. 
Maar dit is slechts het begin van de Weg, want de hemelse ‘ikken’ zijn hun roeping vrijwel 
geheel vergeten en het duurt (lang) voordat deze eenheid ontstaat. (Exodus, 40 jaar woestijn). 
Het gevaar van terugkeer naar  ‘Egypte’(de duisternis) is steeds aanwezig.  
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Het initiatief tot deze scheiding neemt de Heilige. Dan begint het verlangen naar de Heilige in 
ons sterker te worden en kunnen er (korte) momenten zijn waarin we ervaren dat ons innerlijk 
bestaat, dwz waarop we in onszelf het onderscheid tussen innerlijke en uiterlijke mens 
ervaren. Maar alles nog zeer pril en kwetsbaar. Maar meestal gaat het onderscheid in de 
tweede fase aanvankelijk nog om een onderscheid binnen de uiterlijke mens (onderscheid 
onware en ware persoonlijkheid?) 
Pas als we daadwerkelijk ervaren dat de ‘uiterlijke’ mens’ eigenlijk niet-ik is, niet mijzelf 
toebehoor en ik deze niet mag toeëigenen, zijn we waarlijk in de tweede fase terecht 
gekomen. De onrust neemt toe, we zien hoe we de hele dag in ‘zonde’ leven, zonder dat de 
hemelse ‘ikken’ (en dus de Heilige) onze gedachten, gevoelens en handelingen kunnen 
beïnvloeden. En we gaan berouw voelen over deze toestand, dan begint de tweede fase vrucht 
te dragen. 
We gaan het gevoel krijgen een vreemdeling in ons eigen leven te zijn geworden. 
Al deze ervaringen zijn essentiële kenmerken van de tweede fase. 
Al onze psychische processen worden (door de Heilige) op een subtiele manier omgebogen, 
mits we via gebed en meditatie ons steeds weer voor de tegenwoordigheid van de Heilige 
trachten te openen. Kortom we zijn ook hier niet passief, maar dienen mee te werken! 
 
(Maurice Nicholl: innerlijke observatie, waarbij de observatie-ik  zich niet identificeert met 
dat wat het observeert. Dus niet: Ik voel mij beroert, maar: het voelt beroert. We moeten 
bewust zijn van deze observatie-ik op deze manier.) 
 
Fase 3  Metanoia, dwz het berouw 
Als ons geweten begint te knagen en we bewust worden dat we niet juist ‘gericht’ zijn 
(zonde), beginnen we te ontdekken dat er tegengestelde tendensen zijn in ons leven.  
‘Ikken’ die ernaar verlangen goed ‘gericht’ te zijn en ‘ikken’ die alleen maar kunnen gedijen 
als we slapen en die ons actief en subtiel van de weg afhouden en daarnaast ’ikken’ die nog 
vóór, noch tegen zijn , zolang we ze maar met rust laten. 
We worden voor de keuze geplaatst onszelf niet langer met al deze ‘ikken’ te identificeren die 
op een bepaald moment binnen de Ruimte die we zijn de boventoon voeren, maar ons ik-
gevoel alleen te verbinden (dat is geen identificeren) met de ‘werk-ikken’, dwz met ‘ikken’ 
die ernaar verlangen de Weg te gaan. Dit is een langdurig zuiveringsproces.  
Ons motief om de Weg te gaan wordt dikwijls bepaald door ons eigenbelang, omdat we in 
nood zijn, verdriet hebben of in ongeluk verkeren. Zodra het wat beter gaat, is het gevaar dat 
we weer terugvallen, met onze oefeningen en inspanningen stoppen, totdat de onrust weer 
terugkeert enz. Veel mensen brengen zo hun leven door in de eerste twee verblijven van het 
kasteel van de Ziel. (Ruusbroec: gehuurde knechten). 
 
Door de discipline van zelfobservatie, gebed en meditatie gaan we eindelijk begrijpen waarom 
alle contemplatieve tradities ons voorhouden dat wij uit onszelf niets van het ware en het 
goede kunnen voortbrengen, omdat onze uiterlijke mens (ook wel natuurlijke mens genoemd) 
nu eenmaal van nature  ‘zondig’ is. 
 
Als onze’ werk-ikken’ een duidelijke ervaarbare plaats binnen de complexe ‘ik’-structuur van 
onze persoonlijkheid gaan innemen (het Droge), kan de Heilige meer invloed op de uiterlijke 
mens gaan uitoefenen, waardoor nu ook ons geweten de juiste kant op gericht wordt. Dit heeft 
een diep gevoel van berouw tot gevolg en een sterk verlangen om de Weg tot het einde te 
gaan. Aldus ontstaan authentieke goede en ware neigingen in ons (grasscheutjes, zaaddragend 
kruid, vruchtbomen). Door meditatie - en gebedsdiscipline kunnen deze steeds krachtiger 
worden en minder kwetsbaar voor negatieve invloeden.  
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In dit stadium gebeurt het zelden dat we de tegenwoordigheid van de Heilige ervaren. We 
denken al gauw dat deze neigingen daarom uit ons zelf voorkomen, in plaats ze te 
beschouwen als genadegaven van boven. 
 
Soms kunnen we werkelijk voor een enkel moment met heel ons (mystieke) hart aanwezig 
zijn. Het berouw of de ‘bekering’ is echter niet iets dat op één bepaald moment plaatsheeft, 
maar is een blijvend onderdeel van de gehele Weg. Onze bekering gebeurt niet vanzelf, maar 
we dienen ons wel in te spannen om tot ‘penitentie’ te komen (Boehme:  De Penitentia Vera). 
Boehme adviseert als methode creatieve imaginatie waarbij we ons religieuze situaties 
voorstellen en ‘biechten’ dwz onze dagelijkse activiteiten te onderzoeken om na te gaan of en 
in hoeverre ze vanuit de ‘innerlijke’ mens gemotiveerd zijn. Hierdoor blijven we waakzaam 
en kunnen we ons steeds beter tegen de aardse invloeden wapenen. Overigens kunnen we, 
zegt Boehme, deze aardse krachten alleen met hulp van de kracht die we van de Heilige 
ontvangen, bestrijden. 
 
Boetedoen, of metanoia, bestaat uit een actief omgaan met onze verkeerde neigingen. 
Actief berouw, erkennen dat netwerken van oude gedachten en gevoelens nog steeds het 
dagelijks leven in hoge mate bepalen en iedere keer als die gedachten en gevoelens opkomen, 
hen trachten te vervangen door nieuwe gedachten en gevoelens die geïnspireerd zijn door de 
Heilige. Actief berouw is dus het kenmerk van deze fase. Johannes van het Kruis noemt dit de 
actieve nacht van de zintuigen. Deze derde fase wijst ook naar de overgang van ‘gehuurde’ 
knecht naar ‘trouwe’ knecht. 
In deze fase bevinden we ons dus tussen twee vormen van werkelijkheid in: de horizontale en 
de verticale werkelijkheid, waardoor de ziel principieel vrij is. Waar verbindt ze zich mee? 
Er is een metanoia nodig, de keuze voor de horizontale wereld moet omgekeerd gaan worden 
in de keuze voor de verticale wereld: zich over willen geven aan de Wil van de Heilige, zodat 
die Wil geschiedt en niet langer de eigen wil. Elke keer dat we toch weer in slaap zijn 
gevallen en ons hart door de Prins van de Wereld hebben laten bezetten, voelen we berouw en 
vragen om vergeving, waardoor we stap voor stap gezuiverd worden van onze aardse 
neigingen en nieuwe, dwz ‘hemelse’ kleren zullen ontvangen. Onze eigen-wil wordt steeds 
vaker ondergeschikt aan de Wil van de Heilige, en dat in vrije wil. Pas als we voldoende 
gezuiverd zijn kunnen we ons bewust worden van het licht dat in ons innerlijk schijnt. En als 
dat licht op ons kan inwerken is de vierde fase van de Weg begonnen 
 
We zullen zien dat tussen de derde en vierde fase een soort kloof, afgrond bevindt (kleine 
da’ath) die alleen met behulp van de Heilige overbrugd  kan worden. Maar deze hulp kan pas 
gegeven worden  indien we waarachtig trouwe knechten zijn geworden. Daarom zal in de 
derde fase steeds onze ‘getrouwheid’ getoetst worden. Meestal neemt deze toetsing de vorm 
van dorheid aan. Nadat we al lange tijd trouw onze meditaties en gebeden verricht hebben en 
ook hebben vastgesteld dat we rustiger en stiller worden, worden ons deze’ vruchten’ 
ontnomen van de ene dag op de andere. Het lijkt wel of we niets opgeschoten zijn. De twijfel 
die daardoor ontstaat is het werk van de vele ‘ikken’ die graag als gehuurde knechten in dienst 
van de Heilige loon willen ontvangen, nu de beloning achterwege blijft komen ze in opstand. 
In tegenstelling tot de ‘werk-ikken’, de trouwe knechten, die willen dienen omdat ze geroepen 
zijn en niet om een beloning te ontvangen. In zo’n periode van droogte blijken de gehuurde 
knechten nog steeds sterker dan de trouwe knechten. Uiterste waakzaamheid is dus nodig en 
we moeten in alle nederigheid blijven wachten tot de Heilige ons helpt om opnieuw tot 
innerlijke rust te komen. 
Omdat droogte ook lichamelijke oorzaken kan hebben, is hier de rol van begeleid(st)er zeer 
belangrijk. 
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Omdat in de eerste fasen de eigen activiteit nog een grote rol speelt, is het gevaar van 
ijdelheid en zelfingenomenheid groot, zeker indien we soms diepe ervaringen hebben die we 
dan aan onze eigen inspanningen toedichten. De droogte kan dit voorkomen en in plaats van 
hoogmoedig, nederiger te worden. 
Moet ik alles opgeven? Moet ik mijzelf ontledigen, mezelf geheel overgeven? Je zegt dat je 
dat niet kunt, maar je bedoelt dat je dat niet wilt. 
 
Fase 4   Het gebed van inkeer 
In de eerste fase begonnen we in het Licht van de roeping ons zelf te observeren om zo een 
begin te maken met de discipline van zelfkennis, een discipline die we (net als alle andere 
disciplines), in alle fasen blijven onderhouden. 
In de tweede fase beginnen we een scheiding te maken tussen alle ‘ikken’ die naar de roeping 
willen luisteren en ‘ikken’ die zich daartegen verzetten of neutraal zijn. 
In de derde fase slagen we (hopelijk) er steeds vaker in om onze eigen-wil ondergeschikt te 
maken aan de Wil van de Heilige; we leren ons los te maken van de kwade neigingen en 
voelen werkelijk berouw wanneer we ons door die neigingen hebben laten meeslepen. 
 
We kunnen deze drie fasen ook onderscheiden in de ontwikkeling van ons ‘geloof’, waardoor 
de Heilige ons denken, voelen en handelen kan beïnvloeden. 
Op de roep van de Heilige reageren we eerst theoretisch door na te gaan wat de bron van onze 
innerlijke onrust is. Dat is ons geloof dat tot ons geheugen behoort. 
Vervolgens proberen we ons door eigen inspanning op een andere manier te gaan denken, 
voelen en willen. We weten immers dat we zondig zijn en geloven werkelijk dat we op een 
fundamentele manier moeten veranderen. Dit is het ‘geloof’ dat tot het 
onderscheidingsvermogen behoort. Het  resultaat van de derde fase is het geloof in de vorm 
(van een begin) aan overgave aan de Heilige.  
Nu in de vierde fase wekt de Heilige de liefde in ons hart op. Dit is de Zon dat in ons 
ontstoken wordt. Deze liefde is onlosmakelijk met het geloof verbonden, omdat iedere 
authentieke vorm alleen maar kan bestaan als ze het ’ware geloof’ (dwz de psychologische en 
geestelijke structuur die met de structuur van de hemelen correspondeert) van harte bevestigt. 
En als we onvermijdelijk weer in een situatie van dorheid terechtkomen, zal dit geloof ons in 
staat stellen de donkere nacht te doorstaan (Dit wordt dan het ‘kleine licht’ genoemd dat over 
de nacht heerst).  
 
 
We zijn in de vierde fase aan de grens van onze eigen inspanningen gekomen.  
Onze ‘innerlijke Grond’ is als het ware gereed om het Zaad van de Zaaier te ontvangen. 
Daarom noemt Johannes van het Kruis deze vierde fase de passieve nacht van de zintuigen, 
we kunnen niet actief zijn, maar wel actief-ontvankelijk  zoals we dit proberen te zijn in het 
laatste deel van het contemplatieve gebed. 
In de innerlijke mens wekt de Heilige ‘geloof’ en ‘liefde’ en in de uiterlijke mens (dagelijks 
bewustzijn) verschijnen deze als ‘licht’ en ‘warmte’ (Swedenborg). In de meditatie kan het 
voorkomen dat we een stralend licht om ons heen ervaren. En ons hart kan zo warm worden, 
heet worden dat we ervan gaan transpireren. Dit zijn genadegaven, tekenen dat we op de weg 
zijn.  
 
Tussen de derde en de vierde fase bevindt zich een sprong. De eerste drie fasen vormen samen 
het eerste stadium van het contemplatieve Weg, terwijl nu de tweede stadium begint. In dit 
tweede stadium staat onze eigen activiteit niet meer centraal, de enige ‘activiteit’ die van ons 
verwacht wordt is  zoals gezegd de houding van actieve ontvankelijkheid. 
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Wanneer we het onderscheid tussen de ‘uiterlijke’ en de ‘innerlijke mens’ ontdekken, dwz 
tussen onszelf (Psyche , Nefesh) en ’onze’ ziel of geest (Pneuma, Ruach), zullen we geneigd 
zijn te menen dat ‘ik’ deze geest ben, dat ‘ik’ de kwaliteiten van deze geest bezit. 
Maar de geest, de ‘innerlijke’ mens kan ook niets uit zich zelf. Zij kan slechts ontvangen.  
De ‘innerlijke’ mens is liefde omdat de Goddelijke Liefde ontvangen wordt; hij is wijsheid, 
omdat de Goddelijke Wijsheid ontvangen wordt enz. 
‘Ik’ kan soms mediteren, aanwezig zijn, niet omdat ik de bron van die aanwezigheid ben, 
maar omdat ‘ik’ Ruimte heb gemaakt waardoor de Aanwezige ‘in’ mij aanwezig kan zijn en 
zich toont zoals zij of hij zich wil tonen. En deze Aanwezige vloeit via de innerlijke mens in 
mij in, die slechts aanwezig is in de mate waarin ‘ik’ een Ruimte ben. Kortom wij zijn als een 
‘vat’, en een uniek vat (een uniek individu) omdat elk vat zijn eigen structuur, kenmerken en 
eigenschappen heeft als resultaat van erfelijkheid en opgedane ervaringen. 
 
De sprong van niet IK leef, maar het is alleen HIJ die in mij leeft” is de sprong die tussen de 
derde en vierde fase moet plaatsvinden. Een sprong van meditatie (ik mediteer) naar 
contemplatie (het Woord dat via ons Zichzelf beschouwt of kent). 
 
Nogmaals: Het ‘vlees, de uiterlijke mens (Nefesh) moet zich volledig ontledigen (kenosis), 
zich ontdoen van alle identificaties, zich ‘wassen’. Dan is de mens een open ‘vat’ geworden 
transparant voor de naastenliefde die het kenmerk is van de innerlijke (of geestelijke mens) 
(Ruach), die zelf weer transparant is voor de liefde die vanuit de ‘hemelse’ mens (Neshamah) 
in haar vloeit. En deze  ‘hemelse’ mens is op haar beurt het kanaal waarin de goddelijke liefde 
naar de mens kan stromen “God is Liefde’ in de zin van volledige openheid, de ‘volle leegte’ 
die voortdurend stroomt en waarin geen enkele identificatie, geen enkele ‘roof’ optreedt 
 
In deze overgang van derde naar vierde fase is van deze totale kenosis nog geen sprake.  
De mens is nog lang geen ‘hemelse’ mens geworden. Maar bij deze sprong, moeten de eerste 
paradoxale pogingen beginnen: ‘ik’ zelf moet ‘mijzelf’ nu ‘ontledigen’.  
Wat ‘ik’ kan doen is ‘mijzelf’ openen, ruimte maken opdat de wereld, andere mensen en 
vooral de Heilige, zich kunnen tonen zoals zij zich willen tonen en niet zoals ik wil dat zij 
zich tonen. Het is geen intellectueel openen, maar een intensieve hunkering, een liefdevol 
openen voor alles wat zich toont, zonder enig grijpen. Maar of de Heilige mij tegenwoordig 
zal laten zijn, zodat ‘ik’ de Heilige Tegenwoordigheid kan ervaren, moet ‘ik’ verder 
afwachten. We ervaren dat alleen het Zijn bestaat en dat wijzelf een manifestatie van dat Zijn 
zijn, dit is een mystieke ervaring (nirvana, satori, moksha, verlichting) 
We ervaren soms en af en toe een onbegrijpelijke stilte, die ons ook onrust baart. Want deze 
stilte wordt vaak psychologisch geduid als een begin van een depressie: niets is meer in staat 
ons te fascineren; het enige wat we kunnen is wachten… wachten op de Heilige. 
O Heilige, ontferm U over mij. 
 
Fase 5  Het gebed van vereniging 
Vanaf de vijfde fase staat niet langer onze psyche (en onze persoonlijkheid; uiterlijke mens) 
centraal, maar onze ziel en daardoor de Heilige. Van een egocentrische mens beginnen we een 
theocentrische mens te worden. 
Volgens sommigen is de hoogste spirituele ervaring verlichting, ervaring van het Zijn, maar 
binnen de christelijke traditie wordt geleerd dat er een nieuwe individu geboren kan worden, 
niet op een psychologisch niveau, maar op een pneumatisch niveau. Dit is dus niet een 
verlicht uiterlijk mens, nee het is de geboorte van Christus in ons geboren in ons mystieke 
hart. Centrum van ons leven wordt meer en meer door de Heilige ingenomen, onze ‘ikken’  
zijn naar de periferie van de ruimte die we zijn gedrongen. De ervaring dat niet het abstracte 
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Zijn zich door mij heen in het leven uitdrukt, maar dat een ander IK BEN – de Heilige - in mij 
begint te leven. 
Van de uiterlijke en innerlijke mens vraagt dit een voortdurend oefenen in ontlediging en 
gehoorzaamheid, overgave. In de vijfde fase is de uiterlijke mens een intieme vriend 
geworden. 
Ons onderscheidingsvermogen wordt verfijnd dat ons op den duur in staat stelt om bijna 
feilloos vast te stellen of ons drang tot handelen uit de uiterlijke of uit de innerlijke mens 
komt. Het ‘Ruimte zijn’ blijkt in de ervaring dikwijls zeker zo effectief te zijn om onze 
naasten te helpen dan onze uiterlijke handelingen. 
In deze vijfde fase hebben we nog steeds de neiging om ons innerlijk als ons eigen ’hoger 
zelf’, onze eigen ziel, te beschouwen, zodat we alle veranderingen die optreden en de goede 
dingen die we doen uiteindelijk toch uit ons zelf voorkomen. Die illusie raken we pas in de 
zesde fase kwijt.  Maar in deze fase waarbij we actief bij te dragen, ondanks deze neiging, aan 
de groei van de ziel, gaan we steeds dieper beseffen dat wijzelf niet de bron van ‘licht’ en 
‘warmte’ zijn, omdat we tijdens de meditaties zo nu en dan door een ‘golf’ van liefde en 
inzicht worden overspoeld en we de genadekant ervan ervaren. Door die ervaringen zullen we 
langzamerhand in staat zijn om in alles  op de Heilige te vertrouwen en ons aan de Heilige 
geheel over te geven. Dan ‘kleven we vol liefde’ (minne) aan de Heilige. 
 
Omdat de ziel (anima, Ruach) zich op een ander niveau van de werkelijkheid bevindt dan het 
lichaam, onthult onze levende ervaring die via de ziel tot uitdrukking komt, een ander niveau 
van werkelijkheid dan de zintuiglijke ervaring. Ons bewustzijn wordt in het dagelijks leven 
dus meestal gedomineerd door wat de zintuigen ons tonen. We leven dus eigenlijk in een 
soort illusie en ons ‘ik’ is een soort residu van verleden: ‘schaduw’-ervaringen. De functie van 
Openbaringen en de functie van ingewijde leraren is ons uit deze illusie wakker te maken. 
Eerst als we hemelse structuren uit eigen ervaring (Ruach-ervaringen) kennen, zullen we de 
waarheid van zintuiglijke  verschijnselen, de schaduwverschijnselen, begrijpen. 
Plato stelt dat alleen wanneer we op het Goede gericht zijn (waardoor onze ervaring met de 
goedheid gaat corresponderen) zullen we wijs worden, hetgeen betekent dat onze 
ervaringsinhoud met de Waarheid gaat overeenstemmen. We ontdekken dus het onderscheid 
tussen de kwaliteit of  de  zijnstoestand van onze levende ervaring (Goedheid) en de structuur 
of inhoud van die ervaring (de Waarheid).  
Indien we ons leren te openen voor de Heilige worden onze gedachten en gevoelens door de 
Goddelijke Wijsheid (Licht) en de Goddelijke Liefde (Warmte) geïnspireerd. Hierdoor 
worden langzamerhand onze gewone denken en voelen door die hemelse inspiratie gezuiverd 
en kunnen ons meer en meer aan negatieve invloeden onttrekken. Door in vrijheid zich te 
openen voor deze Goddelijke inspiratie wordt de innerlijke mens versterkt en uiteindelijk 
sterker dan de uiterlijke mens. Deze omkering is het uiteindelijke doel van de vijfde fase. 
 
De ziel ervaart dan de Heilige in haar als de Heilige Geest, met haar als de geliefde Zoon en 
boven haar als de Verborgen Vader.  
De Heilige Geest wordt ervaren als de Adem die fysiek tot in de onderbuik (hara) voelbaar is; 
de Geliefde Zoon wordt ervaren vanuit ons geopend mystieke hart en de Verborgen Vader via 
de geopende intuïtie in ons hoofd. Dan en alleen dan zijn wij, deze unieke persoon en geest 
(de ‘uiterlijke’ en ‘innerlijke’ mens), volledig ontvankelijk geworden voor de Heilige en niet 
slechts via één van onze vermogens, zoals dit in de natuurlijke mystiek meestal het geval is. 
 (bv. een natuurlijke extase, waarin we voor een moment metafysisch uitstijgen boven alle 
toevalligheden en onderscheidingen en even een transcendente werkelijkheid ontdekken, het 
Zijn; dit is wat ook in de passieve nacht van de zintuigen, de vierde fase ervaren kan worden)   
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Fase 6  de donkere nacht van de ziel 
Langzaam is op het pad de fascinerende kracht van de soma (uiterlijke mens) kleiner 
geworden en de invloed van de pneuma (innerlijke mens) groter. 
In de zesde fase zijn beide krachten als het ware even groot, er is dan geen ‘bemiddelaar’ 
meer aanwezig tussen Hemel en Aarde, de nous houdt op te bestaan. We worden heen en 
weer geslingerd tussen deze twee ‘werelden’. Soms ervaren we diepe gelukzaligheid en dan 
weer worden we overspoeld met een gevoel van diepe verlatenheid.  
Naarmate ons denkvermogen door de Waarheid wordt verlicht, wordt de tegenstelling tussen 
wat wij doen (door de wil van de uiterlijke mens) en ons inzicht wat en hoe we zouden 
moeten handelen (dankzij de hervorming van ons verstand) steeds groter. Innerlijke strijd, 
ascese, ontstaat hierdoor. Nu moet de wil in overeenstemming met onze ware inzichten 
worden gebracht. Het proces van hervorming betekent niet alleen dat we ons van allerlei 
‘zondige’ activiteiten dienen te onthouden, maar dat we op een passieve manier een aantal 
essentiële deugden moeten ontvangen waardoor we gelijkvormig worden met God. Het beeld 
van God dat we in potentie in ons dragen wordt op die manier geactualiseerd. Door middel 
van ascese worden de waarheden die we hebben ontvangen in de praktijk gebracht en dit 
betekent dat ze verbonden worden met goedheden, waardoor langzamerhand ook onze wil 
begint te veranderen. Tot de ‘waarheden’ behoort alles wat ons denkvermogen en 
onderscheidingsvermogen in overeenstemming met de hemel brengt en tot ‘goedheden’ 
behoort alles wat onze wil en intenties in overeenstemming met deze waarheden brengt. 
Er  wordt een harmonische verbinding gelegd tussen ons onderscheidingsvermogen en onze 
intenties, we worden dan in geestelijk opzicht ‘vruchtbaar’. 
 
De zesde fase is het stadium van verzoeking, omdat we menen totaal aan ons zelf overgelaten 
te zijn. De Aarde heeft ons afgewezen en nu lijkt ook God geheel ons af te wijzen. Ons lijden 
bestaat uit de strijd om nu werkelijk alles los te laten en geen spoortje ‘bezit’ vast te houden, 
ook niet het ‘bezit’ van de Goddelijke Tegenwoordigheid, waar we vooral in de vijfde fase 
steeds bewuster van geworden zijn en die ons steeds meer begon te ‘fascineren’. 
 
Om waarlijk een theocentrisch mens te worden moet elk spoortje van toeëigening in ons hart 
verdwenen zijn en dit ‘wegschuren’ is het pijnlijke proces van deze fase. We kunnen ook een 
persoonlijke ervaring hebben van de Heilige, dat wil zeggen ‘van gelaat tot Gelaat’ (dus dit 
iets anders dan de onpersoonlijke relatie van bijvoorbeeld het ‘Niets’) Dan en dan alleen 
ervaren we de Heilige in de diepten van ons hart als een Levende Tegenwoordigheid, en dan 
begrijpen we werkelijk wat bedoeld wordt dat wij naar het ‘beeld’ van de Heilige zijn 
geschapen. 
 
We merken dat liefde ten diepste geen emotie is, maar een zijnstoestand en onze innerlijke 
structuur wordt deze zijnstoestand. Die houding waarin we Ruimte maken voor de ander, 
zoals zij of hij zélf zich kan tonen of ‘zijn’, zoals hij of zij zelf zich wenst te tonen en te zijn, 
en niet zoals wij dit wensen.  Alleen indien we werkelijk ‘Ruimte’ hebben gemaakt door al 
ons ‘bezit’, al onze identificaties ‘weg te geven’ (zowel van de uiterlijke als van de innerlijke 
mens??), hebben we ‘als vanzelf’ God en onze naaste lief. In de zesde fase zal dus blijken of 
we werkelijk aan dit hoogste gebod kunnen voldoen. 
Het lijden van Jezus aan het kruis is het symbool voor dit ‘sterven’ van sarx en psyche, opdat 
de oude soma geheel afgebroken wordt en transparant wordt gemaakt voor de pneuma. Aldus 
ontstaat, al dan niet letterlijk, na de dood een soma pneumatikus, een ‘geestelijk’ lichaam. 
In dit stadium vindt dus werkelijk een volledige transformatie van de mens plaats.  
In de vijfde fase leven we nog voornamelijk vanuit de psyche, ofschoon we geleerd hebben 
om meer en meer  ‘Ruimte’ te maken voor de pneuma.  
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In de zevende fase, daarentegen, leven we voornamelijk uit de pneuma, waarbinnen de psyche 
de ‘Ruimte’ vindt om te zijn wie hij of zij werkelijk is. 
 
In deze fase zal ook blijken of we werkelijk een vrije wil beschikken en zonder dat we daar 
van buitenaf worden opgewekt een keuze voor het gaan van de weg te gaan. Al onze 
oefeningen leveren letterlijk niets op en alle vruchten van onze inspanningen moeten we 
weggeven, dat misschien jaren lang, elke dag moet de keus gemaakt worden om te doen om 
‘niets’. Dan pas volgen we Jezus, die om ‘niets’, zonder eigen gewin, de ‘zonden’ van de 
mensen op zich nam. Ons handelen is ‘zinloos’ geworden, we doen onze oefeningen alleen 
maar omdat ons gezegd is dat we Hem moeten volgen. Zie hier de ware functie van de 
religieuze geboden. Als er geen enkel doel in ons leven overblijft (zoals in deze zesde fase), is 
het enige wat overblijft de geboden te volgen, omdat dit van ons gevraagd wordt en niet 
omdat we daarmee in de Hemel komen en niet in de hel. En zolang er nog een sprankje hoop 
is dat het volgen van deze geboden ons uiteindelijk toch zal helpen, blijven in deze fase 
steken, want dan is er nog steeds de ‘uiterlijke’ of ‘natuurlijke’ mens die het subject van dit 
handelen is. De angst om dood te gaan, om onszelf volledig te verliezen, houdt de 
‘natuurlijke’ mens in leven en verlengt het stervingsproces steeds weer. 
Dan gaat mogelijk de poort naar de zevende fase open.  
 
 
Fase 7    De fase van thuiskomen 
In de zevende fase van de weg kunnen we ervaren dat de Heilige ons diepste ‘ik ben’ is en dat 
ons persoonlijk ik-besef slechts een vervormde afschaduwing is van deze Tegenwoordigheid. 
Dan zijn we echt een theocentrisch mens, een geestelijk mens, geworden. 
We komen als het ware thuis. Dit is het stadium van de ‘hemelse verloving’, van het gebed 
van volledige vereniging’ waarin van nu af het grenzeloze verlangen van de ziel alles 
bepalend is geworden voor alles wat we doen.  
Dit betekent niet dat onze weg nu voltooid is, nee vóór ons tekent zich opnieuw een 
zevenvoudige weg af waarin ons ‘lichaam’(dus onze persoonlijkheid en ons lichaam) een 
fundamentele transformatie kan ondergaan. Van een ‘geestelijk’ mens kunnen we nog een 
‘hemels’ mens worden. Maar dat onderwerp valt ver buiten ons begripsvermogen en behoort 
tot de Mysteriën van de Wederopstanding. 
Als hemels mens zullen meer en meer ervaren dat onze ‘eigen wil’ gelijkvormig wordt met 
Gods Wil en dat onze eigen wil vervaagt en uiteindelijk verdwijnt en ‘Christus-in-mij” 
bepalend voor alles wordt. Indien ‘we’ vanuit deze ervaring zijn, zijn we het ’eeuwige leven’ 
ingegaan, want ‘Çhristus-in-ons’ is onsterfelijk. 
Zonder de verlossing van ‘Çhristus-in-ons’ zou het voor ons onmogelijk zijn om ooit dit 
zevende stadium te bereiken. Op deze zevende dag keren we terug naar het Paradijs, waarin 
wij geplaatst zijn om die te  ‘bewerken’ en te ‘bewaren’. Dit ‘werk’ is de transformatie van de 
‘geestelijke mens’ tot een ‘hemels mens’, waardoor wij gelijkvormig mogen worden aan de 
Heilige, ‘aan God gelijk’, niet uit eigen kracht en natuur, maar ‘door genade’.  
Dat is de kern, het hart, van elke authentieke religie. 
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Aanhangsel:  elementen uit de leringen van mystici (voorlopig, nog onaf) 
(aan de hand van fragmenten uit het werk van onder meer Ruusbroec, Teresia van Avila, 
Johannes van het Kruis, Jacob Boehme en Emmanuel Swedenborg; derde jaar basiscursus) 
 
Ruusbroec: 
  Vier fasen 
Het eerste werk dat God in de mensen bewerkt, is dat Hij hem/haar roept en nodigt tot Zijn 
vereniging. De mens moet hier gehoor aan geven, anders ontbeert hij alle gaven van God die 
na deze gevolgd zouden zijn. 

- gehuurde knecht 
Hij die zich aan heilige wetten en regels houdt vanuit eigenbelang en uit angst 
voor verdoemenis. Hij heeft geen vertrouwen in God. Zelf realisatie en zelf 
ontwikkeling zijn de motieven, niet de liefde tot de Heilige en tot de naaste. 

- trouwe knecht 
Hij die in al zijn werken God beoogt en bemint 

- intieme vriend 
(vijfde fase) De innerlijke mens – de ziel - staat centraal en niet langer de 
behoeften en verlangens van de uiterlijke mens – de persoonlijkheid- de maatstaf 
voor onze normen en waarden. We moeten ophouden met onze uiterlijke 
activiteiten, niet omdat ze slecht zijn, maar ze behoren bij de trouwe knecht. Maar 
die activiteiten dwingen ons tot een horizontale aandacht en we moeten in dit 
stadium zoveel mogelijk ons uit dergelijke activiteiten terugtrekken. Dit betekent 
geen passiviteit. Nee de intieme knecht is actief in vanuit het hart en niet meer 
vanuit de persoonlijkheid. En dat betekent dat het voortdurend gebed een grote rol 
gaat spelen. Inspireert de Heilige om een bepaalde activiteit te doen, dan moeten 
wij dat ook doen. We hebben de heilige lief met geheel ons hart, geheel ons hoofd 
en geheel onze buik. 

- verborgen zoon 
een vormloos liefde, zonder vormen waaraan we ons hechten. ‘Vormloos verdolen  
in de over-wezenlijke Minne’, waaraan men nimmer einde noch begin, wijze noch 
manier kan vinden. Kunnen we ons hier nog wat bij voorstellen? 

 
Teresia van Avila (Kasteel van de Ziel: een geheel uit zuiver diamant bestaand waarin veel  

verblijven zijn; rondom een verblijf waarin de Koning verblijft) 
- zeven verblijven 
eerste verblijf 

kasteel zoals die eruit ziet als we in doodzonde leven, dwz zodanig leven dat 
we ons helemaal niet bewust zijn van de Heilige en geheel vanuit onze 
persoonlijkheid leven.  Geen duisterheid is dikker, toch blijft in die duisternis 
de schitterende zon van onze ziel aanwezig. Niets kan haar luister beroven. 
We bevinden ons in feite nog buiten het kasteel. We moeten de toegang tot het 
kasteel zoeken, daartoe worden we geroepen. 
We moeten ons opsluiten in de ‘kleine hemel’, we moeten de gewoonte 
ontwikkelen om bij niets stil te staan wat de uitwendige zintuigen wensen; 
geen zorgen hebben over dingen die ons niet aangaan. 

 Tweede verblijf 
De duivel levert een hevige strijd, alleen een volhardend gebed kan ons helpen, 
wat op eigen kracht kunnen we deze kwade en soms heel subtiele invloeden 
niet weerstaan. Giftige dieren willen ons doen geloven dat alleen gehechtheid 
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aan het aardse ons vreugde zal schenken. Teresia adviseert om na te denken 
over onze eigen dood en zo bewust te worden van de vergankelijkheid van alle 
aardse dingen, in tegenstelling tot de onvergankelijkheid van Gods liefde voor 
ons. 

          Vierde verblijf 
Het gebed van ingekeerdheid en van rust, waarbij we als het ware naar binnen 
en naar boven worden getrokken en we niet zelf ons naar binnen of naar boven 
keren. We hebben ons gebed niet langer zelf in de hand, maar ontvangen het. 
We zijn niet langer alleen, maar de Heer ‘spreekt’ rechtstreeks tot ons. 

Vijfde verblijf 
Gebed van rust. Het begin van een unieke liefdesrelatie met de Heilige.. We 
worden door de Heilige ‘naar binnen’ getrokken en het is de heilige geest die 
in ons gebed verricht 

Zesde verblijf 
We ondervinden diepe beproevingen zoals: afkeuring van anderen, lichamelijk 
en geestelijk lijden, biechtvaders (nu therapeuten) die het contemplatieve niet 
begrijpen; bidden en meditaties  ‘werken’ niet meer; opgehangen zijn tussen 
hemel en Aarde; sterven omdat we niet sterven; angst om onszelf te verliezen. 
 

 
Johannes van het Kruis 
 Vier fasen 

- actieve nacht van de zintuigen 
actief berouw, we trachten onszelf op een actieve manier te bevrijden van onze 
gehechtheid aan onze zintuiglijke ervaringen, dwz aan alle ervaringen die door 
de ‘buitenwereld’ worden opgewekt. Indien we ons bewust willen worden van 
de tegenwoordigheid van de Heilige, dienen we door deze donkere nacht van 
de zintuigen heen te gaan. De wijsheid van de wereld is de dwaasheid  voor 
God. 

- passieve nacht van de zintuigen 
 

we kunnen niet actief zijn, maar actief-ontvankelijk zijn zoals we dit proberen 
te zijn in het laatste deel van het contemplatieve gebed. 
De ‘brandende Vlam van de liefde’, teken van de H. Geest. 
Het zintuiglijk niveau van de ziel wordt omgevormd en gelijkvormig gemaakt 
tot een gelijkenis van de Heilige. Daardoor krijgt de ziel een ‘gewaad’ van een 
geheel andere aard dan het ‘kleed’ dat ze droeg voordat de eerste nacht werd 
binnengegaan. In deze nacht kan ons gewone geloof, onzse gewone liefde en 
gewone hoop ons houvast bieden. 

 
- actieve nacht van de geest 

de innerlijke mens is geboren. Er is hier sprake van een innerlijke activitiet in 
plaats van uiterlijke activiteit. We trekken ons zoveel mogelijk terug uit die 
uiterlijke activiteiten die het ons onmogelijk maken onze aandacht en verlangen 
volledig op de heilige te richten.  
De geest moet tot rust worden gebracht. Dus al ons denken, willen en ervaren, alle 
steun aan onze vroegere ervaringen en alle steun die onze verwachtingen bieden, 
moeten worden losgelaten. Op niets, maar dan ook helemaal niets, concreets  
mogen (en kunnen) we in deze nacht onze aandacht richten. Ook ontlenen we nog 
steun aan onze gewone geloof, liefde en hoop. Natuurlijke deugden kunnen ons 
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niet meer helpen. In deze nacht wordt het verstand bevrijd van onze gehechtheid 
aan de ‘natuurlijke’ én ‘bovennatuurlijke’ gehechtheden, dus van alle 
gehechtheden. In deze nacht wordt het verstand bevrijd van onze gehechtheid aan 
de ‘natuurlijke’ én ‘bovennatuurlijke’ gehechtheden, dus van alle gehechtheden. 
Ons geloof moet eerst gezuiverd worden en van een natuurlijk deugd tot een 
theologische deugd worden omgevormd.Ons geloof moet eerst gezuiverd worden 
en van een natuurlijk deugd tot een theologische deugd worden omgevormd.Niets 
is moeilijker dan iedere concrete steun los te laten en onszelf in een soort vrije val 
te verliezen in Aanwezigheid van de heilige. Dit vraagt van ons een zeer groot 
geloof en vertrouwen dat de heilige ons zal dragen en redden.  

- passieve nacht van de geest 
In deze nacht begint het vuur van de goddelijke liefde al het onzuivere te 
verbranden en al het mismaakte zacht te maken. Dit is geen psychologisch, maar 
een pneumatisch proces, vandaar dat dit proces ook na de dood kan plaatshebben 
(hetgeen voor de meeste mensen het geval is), terwijl de nacht van de zintuigen 
alleen maar tijdens dit leven kan gebeuren omdat dit een omvorming van de 
persoonlijkheid bewerkstelligt, waarin naast de pneumatische ook de 
psychologische dimensie een rol speelt. 

 
Swedenborg 
 Drievoudig onderscheid 

- bekering 
-    hervorming 
- wedergeboorte 
(komt overeen met klassieke onderscheid zuivering, illuminatie en vereniging) 
maar ook 
zevenvoudig  
- onderscheid in verband met scheppingsdagen (zie p 135-136 cursus) 

 uitwendige mens (Soma –Sarx; biologische mens; ‘natuurlijke mens) 
geheel ongevoelig voor de invloed vanuit de hemelen; je zou dit ook de 
zintuiglijk aan gestuurd mens kunnen noemen (PH) 

uiterlijke mens (psychologische mens; Soma, Nefesh of Psyche)) 
 vrijwel ongevoelig voor de invloed vanuit de hemelen. 
inwendige mens of rationele mens (Nous,bemiddellaar) 

kan onderscheid maken tussen ervaringen die hun bron in de hemelen hebben 
en ervaringen die hun bron in de aarde en hellen hebben 

 innerlijke mens (Ruach of Pneuma; ontvankelijk geworden voor de hemelse invloed 
(geestelijke en hemelse mens; tastbare aanwezigheid van waarheid en liefde 
Nadat we als inwendige mens bewust zijn geworden van de innerlijke mens, 
begint dit innerlijk steeds meer invloed op ons (dagelijks) leven uit te oefenen. 
Nu beginnen we pas echt te leven, daarvoor reageerden we automatisch op alle 
invloeden die in ons stroomden. 
De Heilige verschijn op een tweevoudige manier, namelijk als ‘warmte’ of 
kracht en als ‘licht’ of vorm. Deze twee aspecten worden respectievelijk 
Chesed (Genade, het gevende) en Geburah (Gestrengheid, het 
Grenzenstellende) genoemd, de rechterkant en de linkerkant van de heilige. 
Dat en wat.Indien we ons buiten de gegeven Goddelijke ordening gaan 
gedragen, hetgeen dank zij onze vrijheid mogelijk is, zullen we vroeg of laat de 
Grenzenstellende kracht van de Heilige voelen, die dan als ‘straffend’ ervaren 
wordt. 
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Het gevende aspect bepaalt de intensiteit van dat wat bestaat, dit wil zeggen 
zijn zijnsniveau. Sommige wezens bezitten een krachtige aanwezigheid en 
stabiliteit, ze blijven ondanks allerlei invloeden van buiten zichzelf. Het 
Gevende aspect (Liefde) kunnen we daarom begrijpen als dat aspect dat 
eenheid brengt, terwijl het Grenzenstellende aspect (Wijsheid) juist 
menigvuldigheid, onderscheidingen, schept. Wanneer beide aspecten in 
harmonie zijn ontstaat een stabiele individualiteit die veel kan geven en 
ontvangen zonder zijn identiteit te verliezen. 

- geestelijke mens (geloof -liefde) 
heeft nog neiging deze invloeden aan zichzelf toe te schrijven 

-     hemelse mens (geloof -liefde; Neshama?)) 
 
Boehme 
 Zevenvoudig onderscheid 

Onze eerste stappen op de Weg naar Christus moet bestaan uit een diep besef 
en berouw voor onze zonden en dienen we de dood voortdurend voor ogen te 
houden. 

 
Bonaventura 
 Drievoudige weg 
 
Hierboven wordt een zevenvoudig perspectief gevolgd. 

Fase 1   De Roeping 
Fase 2   De scheiding tussen hemelse en aardse ‘ikken’ 
Fase 3   Metanoia, dwz het berouw 
Fase 4   Het gebed van inkeer 
Fase 5   Het gebed van vereniging 
Fase 6   De donkere nacht van de ziel; Geestelijke mens 
Fase 7   De fase van thuiskomen; Hemelse mens  
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