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over weerstanden/tegenstellingen 
  
Martijn: 
Nou, vertel me daar eens wat over...Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Wat ik heel 
sterk tegenkom [verzet], ook op het moment dat de verbindingen worden gelegd – als 
die verbindingen gelegd kunnen worden, hè, want veel mensen hebben de 
bereidwilligheid nog niet om overeenkomsten bij elkaar te brengen, maar blijven vaak bij 
elkaar weg door de zogenaamde ogenschijnlijke verschillen. Dus dat is een mindgame 
dat ze daar nog niet doorheen kunnen prikken. Of [het kan ook zijn] dat ze er dus wel 
'doorheen gaan' en dan worden verbindingen aangegaan, die vervolgens weer worden 
gestopt door manipulatie. En dan komt het er eigenlijk op aan [aanwezig te blijven], ook 
als je elkaars tegenovergestelde lijkt te zijn. Ik merk ook dat mensen de bereidwilligheid 
die in ons gedragen wordt van Dienstbaarheid en Liefde, dus om met elkaar in contact te 
zijn, ook als je elkaars tegenovergestelde lijkt te zijn, aanwezig mag blijven. Want we 
worden op de proef gesteld. Op de proef worden we gesteld door onszelf en door de 
elementen om ons en in ons. Het komt er op aan dat wij, juist als het moeilijk lijkt te 
worden niet een terugtrekkende beweging te maken en de stekker eruit trekken, maar 
dat we op dat moment juist naar elkaar toegaan en hel daadkrachtig aandacht aan elkaar 
besteden en elkaar vertellen van: “Goh, dit is wat ik merk; wat zou ik daarin kunnen 
betekenen voor jou? Heb je daar behoefte aan om daar met mij over te spreken?” Dan 
doorbreek je eigenlijk de barrière die opkomt waardoor mensen uit elkaar worden 
gedreven. Dus het Oorspronkelijk Potentieel om met elkaar te kunnen communiceren. Ja, 
dat is ook een hele grote beweging. Dus er is eigenlijk zoveel beweging, Arjan! 
  
Arjan: 
Dat was afgelopen zaterdag (10 december 2016) ook heel mooi om te zien. Toen hadden 
we samen met Lectorium Rosicrucianum een initiatiefgroep van leerlingen van de 
Rozenkruisers een dag georganiseerd samen met jou en Earth Matters. Dat waren dus 
eigenlijk ook twee verschillende velden, die bij elkaar kwamen. Jij hebt ook best forse 
dingen genoemd, onder andere in de Crowd Powers maar ook in jouw lezingen. Vanuit 



een bepaald oogpunt kun je zien dat dat haaks op elkaar staat, maar we hebben daar 
een hele mooie dag met elkaar gehad, mogen beleven. 
  
Martijn: 
Ja, dat was een hele bijzondere dag geweest; ik draag deze dag ook diep in mijn hart. 
Je merkt ook dat er op het moment verschillende velden bij elkaar komen. Dus het kan 
zijn dat een bepaalde leer ten opzichte van een bepaalde visie die ook een leer genoemd 
zou kunnen worden (ik mag alles een leer noemen of een visie), zodra verschillende 
visies bij elkaar komen, merk ik dat tegenstellingen daarin minder belangrijk zijn dan de 
overeenkomsten. En dat heb ik in Zwolle bij het symposion ook hel goed kunnen zien en 
voelen, dat het én pittig kan zijn, maar ook ontzettend mooi en dat de bloem die daaruit 
voortkomt gedragen kan worden door alle mensen, want uiteindelijk stellen we vast dat 
we allemaal Krachtdragers zijn. En dat vond ik een hele mooie dag. Ik vond het ook een 
dienstbare dag. Ja, heel mooi. 
  
 


