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Leven vanuit de Ziel in tijden van Transformatie  
Door Roel Crabbé 

 

Het zijn tijden van transformatie. Het is de tijd van de nieuwe ochtend, 
de tijd van ontwaken.  

De oude structuren van de wereld brokkelen af, nieuwe wegen dienen 
zich eindeloos aan. De opeenvolging van veranderingen zit in een 
stroomversnelling. Het is alsof de wereld in een nieuwe fase van 
transmutatie zit: de oude huid is ongemakkelijk geworden en een 
beweging groter dan ons allen, duwt de oude huid weg, ze dient ons 
niet meer. En soms voelt dit overweldigend. Het voelt te groots om te 
bevatten of controleren, en dat is het ook.  

 

In deze evolutie zit ons grootste geschenk. Het is een uitnodiging ons 
opnieuw te richten op de tijdloze dimensie van ons wezen, de wereld 
van de Ziel. Het is een uitnodiging om te leven vanuit onze kern, de 
diepe stille waarheid van ons tijdloze wezen.  

De wereld van vorm wordt geboren uit de spirituele dimensie. Zo is het 
altijd geweest. Dit is wat sjamanen, zieners en wijzen steeds hebben 
geweten en verkend. Hoe je het ook draait of keert, alles komt voort uit 
een fijnstoffelijke impuls. Deze fijnstoffelijke wereld is de ware plek van 
kracht. Ze geeft geboorte aan nieuwe werelden.  

 

De wereld van materie toont ons het spel der wolken, soms vol ochtendgloed, soms duister en dreigend. Zo is 
het ook met de stroom van gedachten, van vormen, van gevoelens. Ze komen en gaan, soms subtiel, soms 
groot. Maar het tijdloze aspect van ons wezen blijft onaangeroerd en aanschouwt dit spel der tijd. Hierin zit 
onze vrede en hierin zit onze kracht.  

Hoe de wolken ook dansen en veranderen, de hemel blijft de hemel, ze is tijdloze ruimte. Ze is enkel zichzelf. 
Ze is aanwezigheid waarbinnen het spel van verandering zich afpeelt.  

 

En vaak zijn het net de stormen van het leven die ons de grootste kans schenken terug te keren naar wie we 
werkelijk zijn. We kunnen terugkeren naar de stille aanwezigheid. Hoe groot de stromen van gedachten ook 
lijken, ze gaan voorbij. Hoe diepgeworteld onze emoties ook voelen, ze zijn tijdelijk. Wanneer we dit besef 
durven omarmen, komt er innerlijke ruimte. We kunnen ons bewust openen voor bronnen van kracht, voor 
inspiratie, voor heelwording.  

 

Het vraagt moed onze blik te onttrekken aan de wereld van materie en de innerlijke dimensie te betreden. 
Maar hoe we het ook bekijken, ware kracht is enkel te vinden binnenin onszelf.  

Op momenten dat we het moeilijk hebben, kunnen we terugkeren naar de stille bron en ons terug 
vereenzelvigen met ons groter wezen. We zien dan, dat we niet de stroom van gedachten zijn, noch de stroom 
van emoties. We zijn de aanwezigheid waarbinnen ze zich afspelen. Deze realiteit brengt ons terug in kracht. 
In momenten van innerlijke turbulentie kunnen we weer aanwezig worden en van daaruit onszelf omarmen. 
Net zoals we een kind omarmen als het huilt. We dragen het, laten het huilen en omhullen het met onze liefde.  
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Het is die tijdloze liefde van aanwezigheid die alle wonden geneest.  

Het is die tijdloze liefde die geboorte geeft aan gedachten en woorden van 
mededogen.  

Het is die tijdloze liefde die het web van vrede weeft.  

Ze is de ochtend van deze nieuwe tijd.  

Ze is het medicijn dat ons gidst doorheen dimensies van afgescheidenheid 
naar dimensies van eenheid, overgave en kracht.  

 

Het leven is groter dan we ooit kunnen bevatten. Wijsheidstradities spreken over “Het Grote Mysterie”, en dit 
zijn wijze woorden.  

In de stilte van ons wezen ervaren we deze grootse kracht. In de stille thuishaven van de ziel ontdekken we 
dat de liefde die we zochten altijd hier was, de helpende hand is hier, de diepe vrede is hier. We zagen ze 
misschien niet, maar ze zijn er altijd. 

 Ze zijn delen van ons wezen, onaangeroerd door het spel van vormen.  

 

Het spirituele pad vraagt moed. Het is een pad van aktie. Het is een pad dat leert waarachtig te zijn. Het is een 
uitnodiging te ontdekken waar je werkelijk in gelooft en waar je dit kostbare leven aan wil wijden, los van de 
tijdelijke impulsen en overtuigingen.  

Wanneer je ontdekt waar je leven om gaat, ontdek je dat het roer van het schip in jouw handen ligt. Hoe hard 
de stormen ook waaien, hou het roer! De storm zal rustig worden en je zal zovelen mensen die meegroeien op 
het pad van je hart in vreugde ontmoeten.  

 

Dit is de tijd waarin we als mensheid ontdekken wat we ooit vergaten: het leven is kostbaar, de liefde is ons 
medicijn, de handen van gratie zijn bij ons, ze zijn in ons, ze werken door ons.  

Alles werkt samen voor onze heelwording.  

 

Dat het roer in jouw handen altijd mag gericht zijn op liefde.  

En dat de winden van goedheid je altijd mogen vergezellen.  

 

Hartegroet,  

Roel  
 
 


