
TTT www eee eee bbb lll aaa ddd iii ggg eee    vvv ooo ooo rrr hhh ooo ooo fff ddd sss lll ooo ttt uuu sss :::    
   
   
111...   HHHeeerrriiinnnnnneeerrr   jjjeee   eeeeeennn   kkkeeeeeerrr   dddaaattt   jjjeee   mmmeeettt   eeeeeennn   ppprrrooobbbllleeeeeemmm   wwwooorrrsssttteeellldddeee   eeennn   dddiiittt   iiinnneeeeeennnsss   
bbbeeegggrrreeeeeeppp   aaalllsss   iiidddeeeeee,,,   gggeeedddaaaccchhhttteee...   
aaa)))   HHHoooeee   vvveeerrrllliiieeeppp   hhheeettt   ppprrroooccceeesss   vvvaaannn   wwwaaaaaarrrnnneeemmmiiinnnggg   tttooottt   aaaaaannn   dddeee   vvvooorrrmmmiiinnnggg   vvvaaannn   eeeeeennn   
vvvoooooorrrsssttteeelllllliiinnnggg   eeennn   tttooottt   eeeeeennn   bbbeeegggrrriiippp...   BBBoooeeetttssseeeeeerrr   aaalllsss   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkk   gggeeebbbaaaaaarrr   eeennn   ppprrroooccceeesss...   
bbb)))   WWWaaattt   vvvoooooorrr   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkk   gggeeebbbaaaaaarrr   mmmoooeeesssttt   jjjeee   mmmaaakkkeeennn   ooommm   hhheeettt   iiidddeeeeee   iiinnn   dddeee   
vvvoooooorrrsssttteeelllllliiinnnggg   ttteee   bbbeee'''gggrrriiijjjpppeeennn'''   vvvaaannnuuuiiittt   dddeee   wwwooorrrsssttteeellliiinnnggg   aaalllsss   ppprrroooccceeesss???   BBBoooeeetttssseeeeeerrr...   
   
   
222...   HHHeeerrriiinnnnnneeerrr   jjjeee   eeeeeennn   kkkeeeeeerrr   dddaaattt   jjjeee   nnnaaa   eeeeeennn   tttiiijjjddd   gggeeewwwooorrrsssttteeelll   iiinnneeeeeennnsss   eeeeeennn   gggrrrooottteee   
sssaaammmeeennnhhhaaannnggg   zzzaaaggg,,,   eeeeeennn   oooeeerrrbbbeeeeeelllddd,,,   dddaaattt   oooppp   vvveeerrrsssccchhhiiilllllleeennndddeee   sssiiitttuuuaaatttiiieeesss   wwwaaasss   tttoooeee   ttteee   
pppaaasssssseeennn...   WWWaaattt   wwwaaasss   hhheeettt   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkkeee   gggeeebbbaaaaaarrr   dddaaattt   jjjeee   mmmaaaaaakkkttteee,,,   vvvaaannnuuuiiittt   hhheeettt   ppprrroooccceeesss,,,   
ooommm   tttooottt   dddaaattt   iiinnnzzziiiccchhhttt   ttteee   kkkooommmeeennn???   BBBoooeeetttssseeeeeerrr   aaalllsss   bbbiiijjj   111...   
   
   
333...   BBBoooeeetttssseeeeeerrr   dddeee   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkkeee   gggeeebbbaaarrreeennn   vvvaaannn   eeeeeennn   ppprrrooobbbllleeeeeemmm   wwwaaaaaarrr   jjjeee   (((nnnoooggg)))   nnniiieeettt   uuuiiittt   
bbbeeennnttt   gggeeekkkooommmeeennn   eeennn   wwwooorrrsssttteeelllttt...   
 
 
 
Deze lotus hangt samen met het heldere en geconcentreerde denken. 
 



Zestienbladige keellotus (opdracht per lotusbloemblad): 
 
1. Herinner je dat je eens de betekenis of boodschap van iets dat je 
waarnam, als beeld doorzag (na een kortere of langere tijd van foutieve 
voorstellingen).  
a) Hoe ging dat in z'n werk? Boetseer als proces. 
b) Wat was de vorm die deze boodschap of inhoud aannam in je 
voorstelling? Boetseer. 
 
2. Herinner je een keer dat je weloverwogen goed doordacht een besluit 
nam.  
a) Hoe kwam dat besluit tot stand; boetseer als innerlijk proces. 
b) Wat voor vorm nam het besluit aan; boetseer als gebaar. 
c) Wat voor ruimte (innerlijk en in je omgeving) schiep het doen hier 
vanuit? Boetseer die ruimte. 
 
3. Herinner je een keer dat je vol betekenis en weloverwogen iemand (of 
een groep mensen) iets wezenlijks, iets inhoudrijks  hebt moeten vertellen.  
a) Hoe ging het verdichten van deze inzichten tot woordbeelden in zijn 
werk als proces? Boetseer. 
b) Wat was de vorm van het vertelde; boetseer als gebaar of beeld. 
c) Wat was het vormende effect hiervan op de toehoorder(s)? Boetseer. 
 
4. Herinner je een moment van topvorm, waarbij je voelde dat je eén was 
met je omgeving en dat je iets deed wat je van jezelf niet gewend was. En 
een keer dat je tegen elke draad inging, binnen jezelf en in de omgeving. 
Hoe voelde dat beide keren? 
Boetseer van beide keren vanuit het wilsgebaar hoe de omgeving erdoor 
al of niet veranderde. Wat veranderde? Dus: 
a) Wat was het wilsgebaar? Boetseer. 
b) Boetseer vanuit het gevoel hoe de omgeving veranderde. 
5. Herinner je een keer dat je je kracht en lichaam forceerde om iets voor 
elkaar te krijgen, bijvoorbeeld omdat je jezelf onder druk wilde zetten iets 
voor elkaar te krijgen. Hoe voelde dat? En een keer dat je door juist 
aandacht voor je fysieke beperkingen te hebben, iets soepel voor elkaar 



kreeg, waardoor je inzicht sprongsgewijze toenam. Wat voor innerlijk(e) 
geba(a)r(en) moest je maken en wat had dat voor gevolg, voor jezelf en 
voor de wereld. Boetseer beide wegen uit, eventueel uitgaand van beide 
gevoelsindrukken. Dus: 
a) Wat was het innerlijke gebaar dat je tot die krachtsinspanning (en de 
overwinning van je eigen beperkingen in ziel en lichaam) moest maken? 
Boetseer. 
b) Wat was het gevoel als gebaar? Boetseer. 
c) Wat was de (ruimtelijke) uitwerking van die krachtsinspanning in de 
wereld? Boetseer. 
 
6. Herinner je een keer dat je vanuit een te hoog gesteld ideaal handelde. 
Ook een keer dat je alle zeilen bij moest zetten, maar je ver-mogens juist 
inschatte om tot de uitvoer van je wil overeenkomstig een ideaal te 
komen. Tracht van beide keren na te gaan wat er innerlijk en uiterlijk 
gebeurde, uitgaand van het gevoel dat het opriep, en wat het ruimte-
ordende effect was op de omgeving. Boetseer van beide keren: 
a) Gevoel als gebaar – bij de eerste keer van het moment dat je je 
realiseerde dat het mis ging. 
b) Het innerlijke proces. 
c) Het ruimtelijke resultaat in je en om je heen. 
 
7. Herinner je een keer dat je je laks of nalatig voelde in de uitvoering 
van een daad (op grond van ideaal en situatie). Herinner je een andere 
keer dat je er nog juist dat schepje bovenop deed, en voelde dat je alles 
deed om de situatie waarin je verkeerde ten goede te zullen keren.  
a) Hoe voelde dat beide keren? Boetseer als gebaar. 
b) Wat voor innerlijk gebaar was nodig om tot volkomenheid te komen 
(of, bij de eerste opdracht, wat je net niet kon of wilde maken) ? 
Boetseer. 
c) Wat was in beide gevallen het ruimtelijke effect in jezelf en in de 
omgeving? Boetseer. 
 
8. Herinner je een keer dat je door een (al of niet herhalende) situatie 
sterk op jezelf bent teruggeworpen en je levenssituatie en ook 



levensprincipes diende te herzien (bijvoorbeeld tegenslag, ziekte, een 
afgebroken relatie, aanhoudende levensomstandigheden zonder uitzicht).  
a) Wat was het aanvankelijke gevoel, ofwel de grondstemming? Boetseer 
als gebaar. 
b) Waar moest je bij jezelf te rade gaan en wat voor innerlijk gebaar 
diende je te maken om tot die verandering te komen? Boetseer als 
proces, en ga na waar in je wezen je moest putten. 
c) Wat was het ruimtelijke effect dat dit in en om je heen schiep? Boetseer 
als proces, eventueel vanuit het innerlijke gebaar en gevoel. 
d) Wat was het uiteindelijke gevoel, ofwel de grondzielestemming nadat 
je eruit was gekomen? Boetseer als gebaar. 
 
 
 
 
 

De zestienbladige lotusbloem hangt samen met het waarnemen van 
vormen, in denkwijzen en natuurwetten; ook met het scheppen van 
vormen, zoals in de spraak. Het waarnemen van gedachten in 
vorm, begrip. 



VVV iii eee rrr bbb lll aaa ddd iii ggg eee    bbb iii jjj --- hhh aaa rrr ttt lll ooo ttt uuu sss    ((( ooo ppp ddd rrr aaa ccc hhh ttt    ppp eee rrr    lll ooo ttt uuu sss bbb lll ooo eee mmm bbb lll aaa ddd ))) :::    
   
111...   HHHeeerrriiinnnnnneeerrr   jjjeee   eeeeeennn   kkkeeeeeerrr   dddaaattt   jjjeee   bbbeeewwwuuusssttt   mmmoooeeeiiittteee   mmmoooeeesssttt   dddoooeeennn   ooommm   ttteee   llluuuiiisssttteeerrreeennn   
nnnaaaaaarrr   wwwaaattt   jjjeee   vvvaaannnbbbiiinnnnnneeennn   aaalllsss   nnnoooooodddzzzaaakkkeeellliiijjjkkk   vvvoooooorrr   jjjeee   ooonnntttwwwiiikkkkkkeeellliiinnnggg   eeerrrvvvoooeeerrr,,,   
ttteeerrrwwwiiijjjlll   dddeee   uuuiiittteeerrrllliiijjjkkkeee   ooommmssstttaaannndddiiiggghhheeedddeeennn   jjjeee   nnnaaaaaarrr   iiieeetttsss   aaannndddeeerrrsss   llleeekkkeeennn   ttteee   wwwiiijjjzzzeeennn...   
BBBoooeeetttssseeeeeerrr:::   

aaa...   HHHeeettt   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkkeee   gggeeebbbaaaaaarrr   dddaaattt   jjjeee   mmmoooeeesssttt   mmmaaakkkeeennn   ooommm   tttooottt   dddaaattt   vvveeerrrssstttiiilllllleeennn   eeennn   
llluuuiiisssttteeerrreeennn   ttteee   kkkooommmeeennn...   

bbb...   WWWeeelllkkk   wwwiiilllsssgggeeebbbaaaaaarrr   ooopppeeennnbbbaaaaaarrrdddeee   zzziiiccchhh   iiinnn   jjjeee...   
ccc...   HHHoooeee   vvveeerrraaannndddeeerrrdddeee   dddiiittt   dddeee   rrruuuiiimmmttteee   dddiiieee   dddeee   ooommmssstttaaannndddiiiggghhheeedddeeennn   jjjeee   bbbooodddeeennn;;;   

iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkk   eeennn   ooommm   jjjeee   hhheeeeeennn...   
   

222...   HHHeeerrriiinnnnnneeerrr   jjjeee   eeeeeennn   kkkeeeeeerrr   dddaaattt   jjjeee   eeerrrvvvoooeeerrr   iiieeetttsss   wwwaaattt   sssttteeerrrkkk   iiinnn   jjjeee   llleeeeeefffdddeee,,,   iiinnn   jjjeee   
ooommmgggeeevvviiinnnggg   ttteee   mmmoooeeettteeennn   vvveeerrrwwweeezzzeeennnllliiijjjkkkeeennn...   BBBoooeeetttssseeeeeerrr:::   

aaa...   WWWaaattt   iiisss   hhheeettt   wwwiiilllsssgggeeebbbaaaaaarrr   vvvaaannn   dddeeezzzeee   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkk   llleeevvveeennndddeee   iiimmmpppuuulllsss...   
bbb...   WWWaaattt   wwwaaarrreeennn   dddeee   uuuiiittteeerrrllliiijjjkkkeee   eeennn   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkkeee   wwweeeeeerrrssstttaaannndddeeennn   ttteeegggeeennn   dddeeezzzeee   

iiimmmpppuuulllsss...   
ccc...   WWWaaattt   vvvoooooorrr   gggeeebbbaaaaaarrr   mmmoooeeesssttt   jjjeee   mmmaaakkkeeennn   ooommm   dddoooooorrr   dddeee   wwweeeeeerrrssstttaaannndddeeennn   hhheeeeeennn   

tttoooccchhh   dddeeezzzeee   iiimmmpppuuulllsss   ttteee   kkkuuunnnnnneeennn   vvveeerrrwwweeezzzeeennnllliiijjjkkkeeennn...   
ddd...   WWWaaattt   vvvoooooorrr   nnniiieeeuuuwwweee   ooofff   vvveeerrraaannndddeeerrrdddeee   rrruuuiiimmmttteee   llleeevvveeerrrdddeee   dddiiittt   oooppp   iiinnn   jjjeee   

llleeeeeefffooommmgggeeevvviiinnnggg...   
 
 
De vierbladige bij-hartlotusbloem reguleert de basale levens en 
orgaanritmen, en stemt deze op elkaar af, zoals bij de hartslag en de 
ademhaling. Werken aan deze lotus brengt hart- en bijhartlotus bij 
elkaar, en opent daarmee de weg naar de toerkomst, waarin we 
geleidelijkaan onze eigen orgaanritmen dienen te gaan reguleren en 
daarmee in de verschillende levenswerelden met ons bewustzijn in 
kunnen groeien. 



Twaalfbladige hartelotus (opdracht per 
lotusbloemblad): 
 
1. Herinner je een keer dat je in je gevoel en geweten geraakt werd door een 
gebeurtenis, gedachte of omstandigheid, en dat je dit in zijn verloop bent gaan 
uitdenken. 
a) Boetseer het eerste gevoel als gebaar dat gewekt werd. 
b) Boetseer als proces het logische verloop van die gedachten.   
c) Wanneer en waar haperde dat proces? Kwam dat door een gevoel of een 
andere storende omstandigheid? Boetseer deze. 
d) Hoe kwam je weer op het logische verloop? Boetseer deze, vanuit het 
innerlijke gebaar dat je diende te maken om tot de logische opbouw te kunnen 
komen. 
e) Hoe was het eindbeeld van de uitgedachte gang van zaken? Hoe het 
beginbeeld? Boetseer beide. Hoe verhouden deze zich tot elkaar? 
 
2. Herinner je een keer dat je je iets voorgenomen had te doen, maar door 
omstandigheden in woede of verdriet verzeild raakte (euforie kan ook) en zo in 
je doen werd gestopt. 
a) Hoe verliep dat proces? Boetseer. 
b) Wat was het gevoel? Boetseer als gebaar. 
c) Hoe veranderde het proces erdoor? 
Herinner je een keer dat je wel tot de uitvoer van een voorgenomen handeling 
kwam. 
a) Hoe verliep dat als proces? Boetseer. 
b) Wat was de vorm en rol van je gevoel(ens) hierbij? Boetseer als gebaar. 
c) Kun je het innerlijk gebaar herinneren dat je aanwendde om wel tot uitvoer 
van dat besluit, ofwel ertoe terug te komen? Boetseer. 
 
3. Herinner je dat je je iets had voorgenomen te doen, over een zekere strekke 
tijds, en dat je er op een gegeven moment achterkwam dat je flink ver van je 
uitgangsbesluit verwijderd was geraakt en moeite had om bij je uitgangsbesluit 
en achterliggende idee (motivatie) of impuls terug te keren. Hoe voelde dat? 
a) Wat was de weg? 
b) Wat was het gevoel dat er ontstond bij afwijking van je oorspronkelijk 
gestelde doel? 
c) Wat was het innerlijke gebaar dat je moest maken om weer op je 
oorspronkelijke spoor terug te kunnen komen? Boetseer. 



Kun je dit gebaar ook voor andere keren herkennen? Boetseer eventueel andere 
lijnen uit waarin je volharding diende te betrachten. 
 
4. Herinner je een keer dat je je flink aan iemand ging ergeren. Hoe ging dat 
innerlijk in  zijn werk als proces? Wat was het gevoel? De oorzaak of reden?  
Herinner je een keer dat je met dezelfde persoon (of in een andere situatie) dat je 
wel zijn aanwezigheid kon hebben, ondanks dezelfde reden voor irritatie. Waar 
moest je uit jezelf putten om deze verdraagzaamheid op te brengen en wat was 
het innerlijke gebaar? Boetseer: 
a) Het innerlijke proces van irritatie. 
b) Het gevoel. 
c) De oorzaak voor irritatie in jezelf. 
d) Het innerlijke gebaar om irritatie om te kunnen vormen tot 
verdraagzaamheid. 
 
5. Herinner je een keer dat je achteraf merkte, of door een ander op je neus 
werd gedrukt, dat je een vooroordeel had. 
a) Hoe werkte het innerlijke gebaar van het vooroordeel in je ziel uit als proces.  
b) Wat waren de blokkades in je ziel die je tegenkwam bij het overwinnen. 
c) Wat voor innerlijk(e) geba(a)r(en) moest je maken voor het overwinnen van 
die vooroordelen? 
Herinner je een keer dat je aan iets begon waarvan je voelde dat het zou lukken. 
a) Waar kwam dat gevoel vandaan en hoe zag het eruit? Boetseer. 
b) Wat was het innerlijke gebaar dat je telkens voort deed gaan? 
c) Hoe veranderde dat je innerlijke en uiterlijke ruimte? 
 
6. Herinner je dat je uit een innerlijk en/of uiterlijk turbulente situatie jezelf in 
evenwicht bracht. 
a) Wat waren de aanvankelijke gevoelens waarin je verkeerde, die tot 
turbulentie aanzetten? Boetseer als gebaren. 
b) Hoe was het innerlijke gebaar waardoor je tot innerlijke rust en tevredenheid 
kwam? Boetseer. 
 
De twaalfbladige lotusbloem geeft een gevoel voor warmte en koude, 
alsook een gevoel voor de gezindheid van andere wezens en dingen. 
Het gevoel als aangrijpingspunt, vanuit het geweten dat huist in het 
hart. 
 



 
 



Tienbladige zonnevlecht- lotusbloem (opdracht per 
blad) 
 
111...   HHHeeerrriiinnnnnneeerrr   jjjeee   eeeeeennn   kkkeeeeeerrr   dddaaattt   jjjeee   iiieeetttsss   nnniiieeeuuuwwwsss   oooppp   ssslllooorrrdddiiigggeee,,,   
hhhaaalllfffgggeeeïïïnnnttteeerrreeesssssseeeeeerrrdddeee   wwwiiijjjzzzeee   aaaaaannnpppaaakkkttteee...   EEEnnn   eeeeeennn   vvvooolllgggeeennndddeee   kkkeeeeeerrr   dddaaattt   jjjeee   hhheeettt   mmmeeettt   
mmmeeeeeerrr   aaaaaannndddaaaccchhhttt   eeennn   tttoooeeewwwiiijjjdddiiinnnggg   dddeeeeeeddd...   BBBoooeeetttssseeeeeerrr:::   
aaa...   WWWaaattt   wwwaaasss   hhheeettt   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkkeee   gggeeebbbaaaaaarrr   vvvaaannn   dddeee   aaaaaannndddaaaccchhhtttiiigggeee   tttoooeeewwwiiijjjdddiiinnnggg???   
bbb...   WWWaaattt   vvvoooooorrr   gggeeevvvoooeeelll   rrriiieeeppp   hhheeettt   dddoooeeennn   hhhiiieeerrrvvvaaannnuuuiiittt   oooppp???   
ccc...   WWWaaattt   mmmaaaaaakkkttteee   dddiiieee   zzziiieeellleeehhhooouuudddiiinnnggg   mmmooogggeeellliiijjjkkk;;;   wwwaaattt   ooopppeeennnbbbaaaaaarrrdddeee   zzziiiccchhh   iiinnn   hhheeettt   
ooonnndddeeerrrwwweeerrrppp   wwwaaaaaarrrmmmeeeeee   jjjeee   jjjeee   bbbeeezzziiiggghhhiiieeelllddd???   
(((ooonnntttwwwiiikkkkkkeeellliiinnnggg   vvvaaannn   tttoooeeewwwiiijjjdddiiinnnggg)))   
   
222...   HHHeeerrriiinnnnnneeerrr   jjjeee   eeeeeennn   kkkeeeeeerrr   dddaaattt   jjjeee   ooonnnvvveeerrrsssccchhhiiilllllliiiggg   eeennn   ooonnngggeeeïïïnnnttteeerrreeesssssseeeeeerrrddd   aaaaaannn   eeeeeennn   
ooonnndddeeerrrwwweeerrrppp   bbbeeegggooonnn,,,   mmmaaaaaarrr   eeerrrdddoooooorrr   (((ooofff   dddoooooorrr   dddeee   mmmeeennnssseeennn   ooommm   jjjeee   hhheeeeeennn)))   wwweeerrrddd   
ttteeerrruuuggggggeeewwweeezzzeeennn   ooofff   wwwaaakkkkkkeeerrrgggeeerrroooeeepppeeennn,,,   bbbiiijjjvvvoooooorrrbbbeeeeeelllddd   dddoooooorrrdddaaattt   jjjeee   nnniiieeettt   vvvoooooorrr   
eeelllkkkaaaaaarrr   kkkrrreeeeeeggg   wwwaaattt   jjjeee   wwwiiillldddeee,,,   eeennn   dddaaattt   jjjeee   vvveeerrrvvvooolllgggeeennnsss   mmmeeettt   mmmeeeeeerrr   eeeeeerrrbbbiiieeeddd   eeennn   
rrreeessspppeeecccttt   ooopppnnniiieeeuuuwww   bbbeeegggooonnn   eeennn   hhheeettt   bbbeeettteeerrr   vvvoooooorrr   eeelllkkkaaaaaarrr   kkkrrreeeeeeggg...   BBBoooeeetttssseeeeeerrr:::   
aaa)))   WWWaaattt   wwwaaasss   hhheeettt   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkkeee   gggeeebbbaaaaaarrr   dddaaattt   jjjeee   mmmoooeeesssttt   mmmaaakkkeeennn   ooommm   tttooottt   mmmeeeeeerrr   
eeeeeerrrbbbiiieeeddd   eeennn   rrreeessspppeeecccttt   ttteee   kkkooommmeeennn???   
bbb)))   WWWaaattt   vvvoooooorrr   gggeeevvvoooeeelll   rrriiieeeppp   dddiiittt   oooppp???   
ccc)))   WWWaaattt   nnnaaammm   jjjeee   bbbeeettteeerrr   wwwaaaaaarrr   aaaaaannn   hhheeettt   vvveeerrrsssccchhhiiijjjnnnssseeelll   ooofff   ooonnndddeeerrrwwweeerrrppp   (((wwwaaattt   wwweeerrrddd   
eeerrrdddoooooorrr   mmmooogggeeellliiijjjkkk   gggeeemmmaaaaaakkkttt)))???   
(((ooonnntttwwwiiikkkkkkeeellliiinnnggg   vvvaaannn   eeeeeerrrbbbiiieeeddd)))   
   
333...   HHHeeerrriiinnnnnneeerrr   jjjeee   dddaaattt   jjjeee   jjjeee   aaaaaannn   eeeeeennn   pppeeerrrsssoooooonnn   eeennn   dddiiieeennnsss   gggeeevvveeennntttiiillleeeeeerrrdddeee   
gggeeedddaaaccchhhttteeennn   (((iiinnn   gggeeesssppprrroookkkeeennn,,,   gggeeesssccchhhrrreeevvveeennn   vvvooorrrmmm   eeetttccc...)))   hhheeebbbttt   gggeeeëëërrrgggeeerrrddd,,,   jjjeee   
aaaaaannnvvvaaannnkkkeeellliiijjjkkk   vvvaaannn   hhheeemmm   ooofff   hhhaaaaaarrr   aaafff   hhheeebbbttt   gggeeezzzeeettt,,,   eeennn   lllaaattteeerrr   bbbeeennnttt   gggaaaaaannn   
wwwaaaaaarrrdddeeerrreeennn)))...   BBBoooeeetttssseeeeeerrr:::   
aaa)))   WWWaaaaaarrr   lllaaagggeeennn   dddeee   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkkeee   wwweeeeeerrrssstttaaannndddeeennn,,,   hhhoooeee   zzzaaagggeeennn   dddiiieee   eeerrruuuiiittt???   
bbb)))   WWWaaattt   wwwaaasss   hhheeettt   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkkeee   gggeeebbbaaaaaarrr   dddaaattt   jjjeee   mmmoooeeesssttt   mmmaaakkkeeennn   ooommm   tttooottt   dddiiieee   
ooommmmmmeeezzzwwwaaaaaaiii   ttteee   zzzuuulllllleeennn   kkkooommmeeennn???   
ccc)))   HHHoooeee   vvveeerrrllliiieeeppp   dddaaattt   ppprrroooccceeesss,,,   eeennn   wwwaaattt   vvvoooooorrr   rrruuuiiimmmttteee   sssccchhhiiieeeppp   hhheeettt   uuuiiittteeeiiinnndddeeellliiijjjkkk,,,   iiinnn   
jjjeee   zzziiieeelll   eeennn   nnnaaaaaarrr   dddiiieee   pppeeerrrsssoooooonnn,,,   iiinnn   hhheeettt   sssoooccciiiaaallleee???   (((vvveeerrreeerrriiinnnggg   vvvaaannn   pppeeerrrsssooonnneeennn)))   



444...   HHHeeerrriiinnnnnneeerrr   jjjeee   eeeeeennn   bbbeeepppaaaaaallldddeee   gggeeedddaaaccchhhttteee   ooofff   gggeeedddaaaccchhhttteeegggaaannnggg   wwwaaaaaarrraaaaaannn   jjjeee   jjjeee   
eeeeeerrrsssttt   fffllliiinnnkkk   hhheeebbbttt   gggeeeëëërrrgggeeerrrddd,,,   eeennn   (((aaalll   ooofff   nnniiieeettt   dddoooooorrr   tttoooeeedddoooeeennn   vvvaaannn   eeeeeennn   aaannndddeeerrr)))   
ssstttaaappp   vvvoooooorrr   ssstttaaappp,,,   bbbeeennnttt   gggaaaaaannn   wwwaaaaaarrrdddeeerrreeennn   eeennn   zzzeeelllfffsss   kkkoooeeesssttteeerrreeennn...   BBBoooeeetttssseeeeeerrr:::   
aaa)))   WWWaaattt   wwwaaarrreeennn   dddeee   wwweeeeeerrrhhhooouuudddeeennndddeee   gggeeedddaaaccchhhttteeennn///gggeeevvvoooeeelllsss///wwwiiilllssshhhooouuudddiiinnngggeeennn   iiinnn   
jjjeeezzzeeelllfff???   
bbb)))   WWWaaattt   mmmoooeeesssttt   jjjeee   dddoooeeennn   ooommm   tttooottt   wwwaaaaaarrrdddeeerrriiinnnggg   eeennn   kkkoooeeesssttteeerrriiinnnggg   ooovvveeerrr   ttteee   gggaaaaaannn,,,   
aaalllsss   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkk   gggeeebbbaaaaaarrr???   
ccc)))   HHHoooeee   vvveeerrrllliiieeeppp   hhheeettt   hhheeellleee   ppprrroooccceeesss   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkk???   
(((vvveeerrreeerrriiinnnggg   vvvaaannn   kkkeeennnnnniiisss)))   
   
555...   HHHeeerrriiinnnnnneeerrr   jjjeee   eeeeeennn   kkkeeeeeerrr   dddaaattt   jjjeee   iiieeemmmaaannnddd   aaaaaannnvvvaaannnkkkeeellliiijjjkkk   zzzeeeeeerrr   ooonnnsssyyymmmpppaaattthhhiiieeekkk   
nnneeeiiigggdddeee   ttteee   vvviiinnndddeeennn   eeennn   aaalllllleeesss   wwwaaattt   dddeeezzzeee   dddeeeeeeddd   iiinnn   eeeeeennn   bbbeeedddeeennnkkkeeellliiijjjkkk   dddaaagggllliiiccchhhttt   
nnneeeiiigggdddeee   ttteee   zzzeeetttttteeennn...   EEEnnn   dddaaattt   jjjeee   lllaaattteeerrr   dddoooooorrr   aaannndddeeerrreeennn   (((ooofff   gggeeebbbeeeuuurrrttteeennniiisssssseeennn)))   oooppp   
pppooosssiiitttiiieeevvveeerrreee   kkkwwwaaallliiittteeeiiittteeennn   wwweeerrrddd   gggeeewwweeezzzeeennn,,,   wwwaaaaaarrrdddoooooorrr   jjjeee   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkk   eeeeeennn   
ooommmmmmeeezzzwwwaaaaaaiii   mmmaaaaaakkkttteee   eeennn   uuuiiittt   bbbeeegggrrriiippp   eeennn   eeeeeennn   aaannndddeeerrr   iiinnnsssccchhhaaattttttiiinnngggsssvvveeerrrmmmooogggeeennn   
dddiiieee   aaannndddeeerrr   bbbeeennnttt   bbbeeegggooonnnnnneeennn   ttteee   wwwaaaaaarrrdddeeerrreeennn...   
aaa)))   WWWaaattt   wwwaaasss   hhheeettt   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkkeee   gggeeebbbaaaaaarrr   dddaaattt   jjjeee   mmmaaakkkeeennn   dddiiieeennndddeee   ooommm   tttooottt   ooommmmmmeeekkkeeeeeerrr   
nnnaaaaaarrr   bbbeeegggrrriiippp   eeennn   sssyyymmmpppaaattthhhiiieee   ttteee   kkkooommmeeennn???   
bbb)))   DDDoooooorrr   wwweeelllkkkeee   gggeeevvvoooeeellleeennnsss   gggiiinnnggg   jjjeee   dddaaaaaarrrbbbiiijjj   hhheeeeeennn???   
ccc)))   WWWaaattt   lllaaaggg,,,   aaaccchhhttteeerrraaafff   gggeeezzziiieeennn,,,   ttteeennn   gggrrrooonnndddssslllaaaggg   aaaaaannn   jjjeee   aaannntttiiipppaaattthhhiiieee???   
(((zzziiieeellleeehhhooouuudddiiinnnggg???)))   
ddd)))   HHHoooeee   iiisss   jjjeee   zzziiieeellleeehhhooouuudddiiinnnggg   nnnuuu   ttteeennn   ooopppzzziiiccchhhttteee   vvvaaannn   dddeeezzzeee   pppeeerrrsssoooooonnn???   
(((hhheeettt   pppooosssiiitttiiieeevvveee   iiinnn   ppplllaaaaaatttsss   vvvaaannn   zzzwwwaaakkkhhheeedddeeennn   ooonnndddeeerrrkkkeeennnnnneeennn;;;   sssyyymmmpppaaattthhhiiieee   aaalllsss   
bbbeeewwwuuusssttt   ooommmvvvooorrrmmmeeennndddeee   dddrrriiijjjfffvvveeeeeerrr   llleeerrreeennn   hhhaaannnttteeerrreeennn)))   
 
 
De 10-bladige lotusbloem helpt een bewuste zieleverbinding te maken 
met verschijnselen in en om ons heen, waardoor we via het gevoel de 
dingen als zielegesteldheden, al of niet in beelden, kunnen leren 
waarnemen.



ZZZ eee sss bbb lll aaa ddd iii ggg eee    nnn aaa vvv eee lll lll ooo ttt uuu sss    ((( ooo eee fff eee nnn iii nnn ggg    ppp eee rrr    bbb lll aaa ddd )))    
   
111...   HHHeeerrriiinnnnnneeerrr   jjjeee   eeeeeennn   kkkeeeeeerrr   dddaaattt   jjjeee   jjjeeezzzeeelllfff   dddoooooorrr   eeeeeennn   gggeeewwwoooooonnnttteeellliiijjjkkk   dddeeennnkkkpppaaatttrrroooooonnn   
iiinnn   jjjeee   hhhaaannndddeeellleeennn   vvvaaassstttzzzeeetttttteee...   BBBoooeeetttssseeeeeerrr:::   
aaa)))   HHHoooeee   gggiiinnnggg   dddaaattt   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkk   iiinnn   zzziiijjjnnn   wwweeerrrkkk???   
bbb)))   HHHoooeee   vvvoooeeellldddeee   dddaaattt???   
ccc)))   WWWaaattt   (((iiinnndddiiieeennn   aaalll   vvvaaannn   tttoooeeepppaaassssssiiinnnggg)))   mmmoooeeesssttt   jjjeee   ooofff   mmmoooeeettt   jjjeee   vvvoooooorrr   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkk   
gggeeebbbaaaaaarrr   mmmaaakkkeeennn   ooommm   dddaaattt   dddeeennnkkkpppaaatttrrroooooonnn   oooppp   ttteee   lllooosssssseeennn,,,   ttteee   vvveeerrraaannndddeeerrreeennn,,,   zzzooodddaaattt   
jjjeee   wwweeeeeerrr   wwweeelll   iiinnn   hhheeettt   dddoooeeennn   kkkwwwaaammm///kkkooommmttt???   
(((cccooonnntttrrrooollleee   ooovvveeerrr   dddeee   gggeeedddaaaccchhhttteeennn)))   
   
222...   HHHeeerrriiinnnnnneeerrr   jjjeee   eeeeeennn   kkkeeeeeerrr   dddaaattt   jjjeee   iiinnn   eeeeeennn   gggeeewwwoooooonnnttteeellliiijjjkkkeee   gggeeevvvoooeeelllssswwwiiijjjzzzeee   ttteeerrreeeccchhhttt   
kkkwwwaaammm,,,   bbbiiijjjvvvoooooorrrbbbeeeeeelllddd   iiinnn   wwwoooeeedddeee   ooonnntttssstttaaakkk,,,   vvveeerrrdddrrriiieeetttiiiggg   ooofff   nnnooossstttaaalllgggiiisssccchhh   wwweeerrrddd...   
BBBoooeeetttssseeeeeerrr:::   
aaa)))   HHHoooeee   vvveeerrrllliiieeeppp   dddaaattt???   
bbb)))   WWWaaattt   wwwaaasss   hhheeettt   gggeeevvvoooeeelll???   
ccc)))   WWWaaattt   mmmoooeee(((sss)))ttt   jjjeee   vvvoooooorrr   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkk   gggeeebbbaaaaaarrr   mmmaaakkkeeennn   ooommm   uuuiiittt   dddiiieee   sssttteeemmmmmmiiinnnggg   ttteee   
kkkooommmeeennn???   
(((cccooonnntttrrrooollleee   ooovvveeerrr   dddeee   gggeeevvvoooeeellleeennnsss)))   
   
333...   HHHeeerrriiinnnnnneeerrr   jjjeee   eeeeeennn   kkkeeeeeerrr   dddaaattt   jjjeee   iiinnn   jjjeee   mmmaaannniiieeerrr   vvvaaannn   dddoooeeennn   wwweeerrrddd   bbbeeellleeemmmmmmeeerrrddd,,,   
bbbiiijjjvvvoooooorrrbbbeeeeeelllddd   dddoooooorrrdddaaattt   jjjeee   kkkeeeeeerrr   oooppp   kkkeeeeeerrr   wwweeerrrddd   gggeeessstttooopppttt   dddoooooorrr   aaannndddeeerrreeennn,,,   dddoooooorrr   
ooommmssstttaaannndddiiiggghhheeedddeeennn,,,   ddduuusss   dddaaattt   jjjeee   dddeeezzzeee   vvveeerrrkkkeeeeeerrrddd   iiinnnsssccchhhaaatttttteee...   BBBoooeeetttssseeeeeerrr:::   
aaa)))   WWWaaattt   wwwaaasss   hhheeettt   wwwiiilllsssgggeeebbbaaaaaarrr   dddaaattt   wwweeerrrddd   gggeeessstttooopppttt???   
bbb)))   WWWeeelllkkk   gggeeevvvoooeeelll   (((ooofff   wwweeelllkkkeee   gggeeevvvoooeeellleeennnsss)))   wwweeerrrddd   hhhiiieeerrrdddoooooorrr   ooopppgggeeewwweeekkkttt???   
ccc)))   WWWeeelllkkkeee   wwwiiilllsssiiimmmpppuuulllsss(((eeennn)))   lllaaaggg   eeerrraaaccchhhttteeerrr???   
ddd)))   WWWeeelllkkk   gggeeebbbaaaaaarrr   mmmoooeee(((sss)))ttt   jjjeee   iiinnnnnneeerrrllliiijjjkkk   mmmaaakkkeeennn   ooommm   wwweeelll   dddiiieee   mmmaaannniiieeerrr   vvvaaannn   dddoooeeennn   
vvvoooooorrr   eeelllkkkaaaaaarrr   ttteee   zzzuuulllllleeennn   kkkrrriiijjjgggeeennn???   
(((cccooonnntttrrrooollleee   ooovvveeerrr   dddeee   hhhaaannndddeeellliiinnngggeeennn))) 

De 6-bladige lotusbloem helpt de weg in de levenswereld in en om 
ons heen te vinden door bewustwording en omvorming van onze 
gewoontelijke denk-, gevoels- en handelswijzen. 



Vierbladige stuit lotusbloem (oefening per blad) 
 
1. Herinner je dat je in een situatie of gebeurtenis ineens schoot in 
zelfgerichtheid (zoals vervuld zijn van jezelf en je eigen kundes) en 
daardoor het overzicht verloor over de situatie. Boetseer: 
a) Hoe ging dat in zijn werk? 
b) Wat was het gevoel dat je er achteraf aan beleefde? 
c) Welk gebaar zou je dienen te maken om dit een volgende keer te 
kunnen voorkomen? 
 
2. Herinner je een keer dat je een impuls tot macht of bezit over 
anderen voelde opwellen. Boetseer: 
a) Wat was het wilsgebaar hiervan? 
b) Wat was het gevoel hiervan? 
c) Wat was de achterliggende intentie? 
d) Wat is er voor innerlijk gebaar te maken om dit te voorkomen? 
 
3. Herinner je een keer dat voelde dat je volledig handelde om het 
goede van de situatie te redden, en dat je een kracht van onderenaf in 
je voelde opstijgen, langs je rug omhoog veriep, die haast bovenper-
soonlijk was en die vervolgens je bewustzijn overspoelde. Boetseer: 
a) De gang van die krachtsroom 
b) Het gevoel waaruit het voortkwam (ook de plaats in je wezen nagaan 
waarvanuit hij opwelde) 
c) Het gevoel dat de uitvoering ervanuit opwekte 
d) Eventueel het moment dat je voelde dat de krachtstroom je verliet, 
bijvoorbeeld doordat je er iets on[ersoonlijks, zelfgerichts mee 
vermengde; hoe ging dat in zijn werk? 
e) Was het je mogelijk om weer terug te komen tot die oorspronkelijke 
stroom, en hoe ging dat in zijn werk? 

De stuitlotus kanaliseert de uit de aarde stromende vier 
levenskrachten. 

Duizendbladige (ofwel achtgelede) kruinlotusbloem  
(ontwikkel ing per blad) 



 
1. Herinner je een keer dat je voor een opgave stond die je voelde te 
moeten uitvoeren, maar dat je innerlijk en uiterlijk in een stuk duisternis 
gehuld was waardoor het leek dat het doelloos was om iets te doen (je 
kon niet overzien waarheen het leidde); en dat je door het toch uit te 
voeren ineens nieuwe dingen mogelijk maakte (alsof het leek dat de 
omstandigheden ineens mee in plaats van tegen gingen werken). 
Boetseer: 
a) Wat was de wilsimpuls van de opdracht. 
b) Wat was het gevoel dat de duisternis opriep. 
c) Wat was het innerlijke gebaar dat je moest maken om toch tot 
uitvoering te komen. 
d) Welke ruimte werd erdoor mogelijk, gezien als proces vanuit de 
duisternis. 
 
2. Herinner je een keer dat je voor een nobele daad werd gesteld, maar 
dusdanig in vervoering raakte van de schoonheid en volmaaktheid van 
het je voorgestelde resultaat, ofwel van de situatie zoals die reeds was, 
dat je opging in die vervoering of in het genot van de je voorgestelde 
uitvoering van die daad, zodat je het op het kritieke moment af liet 
weten (niets deed) omdat de kracht tot die impuls op was. En dat je je 
daarna wist te ontnuchteren en toch tot uitvoering kon komen. 
Boetseer: 
a) Hoe ging de oorspronkelijke impuls tot daad over in vervoering. 
b) Wat zag je als mogelijkheden. 
c) Welk innerlijk gebaar maakte ontnuchtering voor je mogelijk. 
d) Wat zag je toen als werkingen achter de afleiding van de vervoering? 
e) Wat werd door uitvoering mogelijk (wat nam je waar)? 
3. Herinner je een keer dat je warm liep voor een daad of ideaal, maar 
dat deze je naarmate je erover na ging denken, meer en meer zinloos 
toescheen, en je allerlei vluchtgedachten of –gedrag ontwikkelde, zodat 
je onverschillig, kil werd. En dat je je vervolgens bij elkaar moest rapen 
en het toch gedaan kreeg. Boetseer: 
a) Wat was die oorspronkelijke wilsimpuls. 
b) Het gevoel van warmte, enthousiasme. 



c) Hoe verliep het denkproces naar zinloosheid. 
d) Welk innerlijk gebaar moest je maken om toch tot uitvoering te 
komen.  
e) Was het een denk-, gevoels- of wilsgebaar? Zo mogelijk uitsplitsen. 
f) Wat maakte de uitvoering ervan in je mogelijk? (Waarin kreeg je 
inzicht) 
 
4. Herinner je dat je in fysieke omstandigheden gesteld werd waarmee 
je niet tevreden was overeenkomstig je idealen, en dat je er in vrijheid 
voor koos er iets tegen te doen vanuit medeleven met deze 
omstandigheden, wat echter veel van je geduld en wilsinspanningen 
vroeg. Boetseer: 
a) De omstandigheden, gezien als een ruimte. 
b) Je idea(a)l(en). 
c) Je besluit tot verandering als gebaar. 
d) Je gevoel(ens) erbij. 
e) Dat wat je moest doen om die omstandigheden te veranderen. 
f) De omgevormde ruimte die het mogelijk maakte (mogelijk als proces 
van omvorming). 
g) Wat ben je erdoor waar gaan nemen? 



* Ahriman werkt van levenslichaam naar het fysieke (wat bewustzijnsver-duisterend is voor 
ons); het levensbereik is te overwinnen door de wil te offeren en zo meester over de 
werkingen der levenswereld te kunnen worden. Dit door innerlijk actief in de ziel te worden, 
want Ahriman heeft geen ziel, en snoept van onze astrale krachten. Door hem te 
overwinnen, groeien we binnen in de werelden van water en levenskrachten, en leren de 
ritmen te gebruiken voor heling en groei; erachter schuilt de geestelijke wereld (Dynamis, 
Cherubs). Inzichten in sterrenwerkingen als zingeving helpen om Ahriman te doorzien 
(werkingen van de 6-bladige lotus). 
* Lucifer werkt van het levens- (wijsheid) naar het zielelichaam. In ons kan dat uitwerken als 
vervoering, zelf-vervuld-zijnDoor zelfloos inzicht te ontwikkelen kan men in het astrale, 
zielegebied binnen leren treden. Lucifer bindt ons aan onze begeerten, maar door 
zelfloosheid te ontwikkelen, kunnen we ons van hem en hem van zichzelf bevrijden. 
Daarmee groeien we binnen in de werelden van licht en duisternis, van de ziel, het astrale. 
Dat wat achter de lucht huist (Tijdgeesten, Kyriotetes) (werkingen van de 10-bladige lotus). 
* Sorat heeft geen ziel, maar werkt naar het ik toe splitsend. Dit werkt in ons uit als 
gedachten van zinloosheid en kan via onverschilligheid leiden tot wilsverlamming. Door 
zingeving in onze daden te stoppen (dus denken en doen), helen we zijn werkingen, en 
bevrijden we asura’s die niets anders dan gedachtewolken met een wilspuntje naar onderen 
zijn. Hem overwinnen leert ons brengen tot de gebieden van de warmte en energie 
(Vormgeesten) (werkingen van de 1000- naar de 12-bladige lotus). 
* Christus werkt van het Ik Ben naar het fysieke lichaam van mens en aarde toe, en maakt 
zich elke onderaardse laag (en ook van het menselijke bewustzijn, dus vooreerst 
onderbewustzijn) eigen. Hij werkt vanuit vrijheid (zonder bindend karma) de liefde in het 
fysieke bestaan uit, en vormt zo het 5e toekomstige etherrijk in de aarde en door ons hart. 
Doordat we zin en liefde stoppen in werk in en aan het fysieke, ontwikkelen we via het 
fysieke bereik de nieuwe liefdeszin-ether (Serafs). Het zijn de ontkiemingskrachten in ons, die 
als elementwezens door Christus in het aarderijk zijn uitgestort en op omvorming door ons 
wachten (vanuit de 12-bladige via de stuit- naar de kruinlotus, met alles wat daartussen al is 
uitgevormd aan kwaliteiten). 
Werken met deze vier grote geesten en deelnemen aan hun strijd, leidt ons tot de vier 
zijnsbereiken en verder. We openen dan de directe waarneming naar de geest toe en groeien 
er weer mee samen (de volgende opgaven kunnen ook als levensproeven worden gezien, of 
zelfs uitgewerkt). 


