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‘de Cirkel – plattegrond van het leven’

De Cirkel is een universeel energetisch model dat inzicht

geeft in je geestelijke wereld, de oorsprong van alles wat zich

uiteindelijk  in  je  fysieke  wereld  manifesteert.  De  Cirkel  is

opgebouwd  als  een  analoog  uurwerk.  Elk  van  de  twaalf

posities vertegenwoordigt een karakter en heeft een positieve

en een negatieve kant. De dertiende positie in het midden is

de ultieme positie van de geest, het Nulpunt, van waaruit je

(weder)geboorte plaats vindt. Contact met je hogere zelf.

Binnen je Cirkel van 333 ervaar je de positieve effecten van

de twaalf  karakters,  de  éénheid,  hier  is  alles  in  harmonie.

Buiten de grens van 333 ervaar je de negatieve effecten van

de twaalf karakters, de dualiteit, hier heersen de chaos en de

hebzucht. De lijn 666 is de uiterste grens, pure materie en

verder niets, ook wel genoemd ‘de antichrist’ of 'het beest'. Je

levenslessen leer je als gevolg van de ervaringen tussen het

Nulpunt en 666.

Vanaf  de zijkant gezien is  de Cirkel  een berg die we weer

moeten  beklimmen  na  onze  “vrije”  val.  Door  hoger  te

klimmen vergroten we ons bewustzijn tot we uiteindelijk op

de  top  zijn  aangekomen  en  we  als  ziel  de  Aardse  sferen

voorgoed kunnen verlaten om de weg naar ‘huis’ in te zetten.
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Ontdek welke van je twaalf karakters negatief zijn. Door je houding te

veranderen kom je binnen je veilige Cirkel terecht en kan je (opnieuw) de

verbinding maken met het midden van je Cirkel, je hogere zelf.

1 Doelgerichtheid
Deze energie helpt je te focussen op het ultieme doel; het behalen van

de top van je berg, poort naar de 5e dimensie. De negatieve zijde van deze

energie laat je focussen op lagere materialistische doelen en resulteert in een

gevoel van behoefte en zelfs verslaving.

2 Uitdaging
Een energie die aanzet tot handelen waardoor je geestelijk groeit. Het

negatieve aspect van deze energie zorgt ervoor dat je de huidige situatie voor

lief neemt zonder geestelijk te groeien.

3 Dienstverlening
In de dienstverlening naar anderen leer je dienstbaar te zijn naar jezelf

zonder jezelf te verliezen. De negatieve kant van deze energie zorgt ervoor

dat je je voornamelijk richt op anderen en jezelf opoffert.

4 Vorm
Via  deze  energie  komt  de  esthetische  waarde  tot  uitdrukking.  Je

houding weerspiegelt deze energie op een positieve of negatieve manier in de

vorm van ‘de bloem of de kogel’. 
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5 Uitstraling
Je eigen energiesysteem straalt in meer of mindere mate als gevolg van

je eigen houding. Wanneer je een ander volgt of aanbidt geef je je eigen

uitstraling weg.

6 Gelijkheid
Elke ziel op Aarde heeft het zelfde doel; het integreren van de twaalf

universele karakters. Dat doel maakt ons allen gelijk. De negatieve kant van

deze energie komt tot uitdrukking in een hiërarchisch systeem, waarbij je

neerkijkt of opkijkt naar anderen.

7 Afstemming
De positieve kant  van deze energie  resulteert  in  de afstemming op

JeZelf in het midden van je Cirkel. De negatieve kant van deze energie zorgt

ervoor dat je je aanpast aan anderen, zonder dat je jezelf goed leert kennen.

8 Integriteit
Als  je  leeft  volgens  de  waarheid  van  je  eigen  intuïtie  zal  dat  de

positieve kant van deze energie reflecteren. Wanneer je geen eigen mening

hebt  of  tegen  beter  weten  in  vasthoudt  aan  je  eigen  ‘waarheid’,  zal  je

gevangen worden door illusies.

9 Intentie
Het is een voornemen, een geestelijk plan waarmee je veranderingen

in je eigen omgeving kunt aanbrengen. Het positieve effect zal leiden tot een

rijk  bewustzijn.  Een  negatief  effect  zal  leiden  tot  materialisme  en  een

beperkt bewustzijn.

5



10 Manifestatie
De positieve kant van deze energie stelt je in staat om je eigen ruimte

in  te  nemen en  te  behouden,  van  het  Nulpunt  tot  de  grens  van  333.  De

negatieve kant van deze energie zal leiden tot onderdrukking en het innemen

van de ruimte van anderen.

11 Bevrijding
Deze energie stelt je instaat je eigen weg te gaan zonder door anderen

iets opgelegd te krijgen. De negatieve kant van deze energie resulteert in

beperkingen van de vrijheid van jezelf en anderen.

12 Samenwerking
Deze energie komt positief tot uitdrukking als het geheel groter is dan

de  som der  delen:  1+1=3.  De  negatieve  kant  van  deze  energie  komt  tot

uitdrukking in zaken als concurrentie en strijd.

13 Aanwezigheid
De dertiende positie in het midden van de Cirkel is aanwezigheid, het

Nulpunt. Vanuit deze positie ben je volledig afgestemd op je intuïtie en heb

je de beschikking over alle twaalf karakters. Het is pure liefde voor JeZelf in

dienst van het grotere geheel.
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