
 
H13 De sterren en onze besl issingen 

 

Naarmate onze waarnemingen nauwkeuriger worden,  
kunnen de relaties tussen het kleine en het grote beter worden gezien. 

 

De juistheid van onze verwachting hangt in belangrijke mate samen met het 
hebben van de juiste visie op het heden en de subtiele ontwikkelingen die 

daarin te zien zijn.  
 

Waar het wezenlijk op aan komt, is een open geest,  
waarmee we subtiele waarnemingen kunnen doen. 

 

Het begrip nen is een aanduiding voor de mate  
waarin wij in staat zijn om het subtiele waar te nemen. Nen, zou je kunnen 

zeggen, is het kleinst mogelijke bewust waar te nemen en te sturen 
aandachtmoment. 

 

Om een nen te bereiken die altijd en op alle gebieden scherp is, hoeven we 
onze lichamelijke conditie en vooral onze geestelijke conditie alleen maar te 

optimaliseren. 
 

Van het feit dat we de hazen niet zien in het veld, zullen we niet wakker liggen. 
 Als we niet horen wie in onze omgeving vals speelt, wordt het al wat lastiger.  

En als we niet eens horen dat we het soms zelf zijn, hebben we een groot 
probleem. 
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