
De vijf zuilen van de Nieuwe Beschaving 
door Searching Deer & Circle of Shamanic Learning  

 

Vanzelfsprekend moeten we kijken of we als mens ook praktisch kunnen bijdragen aan de 
komende transformatie na 2012. Ook hier denk ik dat de kennis die tot ons komt uit de 
Heilige Geometrie ons een weg kan wijzen.  
  
Naast het getal 12 dat de volledige cirkel (zodiac) van krachten en kosmische lessen 
symboliseert, is er een ander symbool dat onze aandacht verdient en dat is het pentagram. 
Het pentagram gold altijd al als het symbool van bescherming en was ook het symbool van 
balans tussen 5 elementen (lucht, vuur, water, aarde en ether). Op menselijk gebied kunnen 
we de principes van de elementen vertalen naar het denken, de wil, de emoties, de 
zintuigen (het lichaam) en ruimte. Ook een symbool als het pentagram kan echter 
in zijn betekenis evolueren. Uit dromen kwamen spirituele aanwijzingen die duidelijk 
maakten dat we het pentagram kunnen gebruiken als een “streefmodel”om het Nieuwe 
Bewustzijn voort te brengen. Je mag ook Maitreya bewustzijn zeggen. 
Het van oudsher bekende symbool is dan als het ware in betekenis geëvolueerd en 
uitgediept. Het symbool van het pentagram heeft namelijk de eigenschap dat het zich kan 
regenereren. (In het pentagram – zit een pentagram – zit een pentagram) Daarmee krijgt het 
een allesdoordringend holografisch karakter. Haar kracht is als een intelligentie die alles 
doordringt en in alles is.  
  
De mensheid zal in de nieuwe komende cyclus van 2000 jaar een stap doen in het 
ontwaken aan dat Nieuwe Bewustzijn, als ze bereid is mee te transformeren. Laten 
we het model verder bekijken.  
  
De punten van het pentagram worden nu tot 5 zuilen en pijlen waarop de Nieuwe 
Beschaving rust. Laten we nu deze 5 punten bezien langs welke lijnen de 
mensheid kan streven om zijn bewustzijn te vernieuwen.  
  
Het denken (element lucht).  
Het denken zal gevoeliger en ontvankelijker worden voor de kosmische wetmatigheden en 
Goddelijke gedachten, die zich ook uitdrukken in getal en Heilige Geometrie. Men leert 
denken vanuit het Grote Geheel. De mens ontwikkelt zich dus naar een Hoger Denken toe.  
  
De wil (element vuur).  
Naast het volgen van de eigen wil en passies ontwikkelt de mens meer gevoeligheid voor wat 
je het Plan, het Goddelijke Plan zou kunnen noemen of ook de Goddelijke Wil. Om dit Plan te 
zien zal hij 3 eigenschappen in zich zelf moeten overwinnen te weten: trots, kritiek en 
afgescheidenheid.  
  
De emoties (het element water). 
Naast de emoties krijgt het element water meer diepte als de mens meer compassie en 
liefde gaat voelen voor zijn medemens. Praktisch zal dit in dit tijdperk uigedrukt kunnen 
worden in het principe van Samen Delen.  
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Het fysieke (het element aarde).  
Het fysieke, de materie kan zich op het menselijke niveau ook uit gaan drukken als 
ondersteunende dienstbaarheid aan de mensheid.  
  
Ether (element ether).  
Kan naast ruimte ook de spirit, de geest of het Zijn betekenen. De mens zal meer gaan 
reageren vanuit het niveau van Wijsheid. Daarvoor zal hij zeker zijn “Ik of 
Zelfbewustzijn”moeten oefenen.  
  
De vijf zuilen van de Nieuwe Beschaving in het kort 
  

1. Het ontwikkelen van het Hoger Denken  
  

2.   Het Goddelijke Plan volgen (loutering van trots, kritiek, afgescheidenheid)  
  

3.   Compassie en samen delen ontwikkelen 
  

4.   Dienstbaarheid aan de mensheid 
  
       5.   Het ontwikkelen van Zelfbewustzijn 
  
Dit zijn de 5 zuilen van transformatie van de mensheid. Het pentagram is een geweldig 
balans en streefmodel voor de mens persoonlijk, maar ook in groepsverband.  
  
Ieder mens zal met deze 5 pijlers kunnen onderzoeken waar en hoe hij zich op dit model kan 
instellen en hoe hij het tot uitdrukking kan brengen in zijn omstandigheden en met zijn 
talenten.  
  
Ieder mens kan immers zijn denken verwijden tot een breder perspectief en een 
belangstelling ontwikkelen die verder gaat dan zijn eigen kleine cirkel. Dit 
leidt vanzelf tot een Spiritueler denken waarin je probeert jezelf te zuiveren 
van kritiek, trots en afgescheidenheid. Je probeert  een Hoger Plan te zien dan alleen je 
eigen plannetjes. Je bent bereid om je rijkdom te delen met anderen of je dienstbaar 
op te stellen en ook te werken aan je Zelfbewustzijn, je mindfulness.  
Je zult ontdekken dat tussen de 5 zuilen (van de beschaving) een samenhang bestaat, 
waarbij het een het ander voortbrengt en ondersteunt.  
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