Wat komen we doen op aarde? Levensles 4: Menslievendheid
Wat doe ik hier op aarde? Wat is de zin van mijn leven? Weet jij het?
In dit artikel, dat onderdeel uit maakt van een reeks van 12 artikelen, wordt les 4 besproken uit de
levenslessentheorie van Steve Rother*. Les 4 gaat over Menslievendheid.
Als we van de Levenslessentheorie uitgaan, nemen we als uitgangspunt dat we op aarde zijn om
bepaalde levenseigenschappen te leren; denk bijvoorbeeld aan (zelf) liefde, leren accepteren, durven
vertrouwen etc. De aarde is een harde leerschool waardoor we snel kunnen leren. Kijk alleen maar
naar je eigen leven; van de dingen die misgingen, kun je vaak achteraf zeggen dat je daarvan het
meeste hebt geleerd.
Respect en verbinding met onze medemens
De les Menslievendheid gaat erover dat we de connectie die hebben met alle mensen respecteren.
Het gaat niet alleen over geven, maar vooral ook over het leren de verbinding te voelen met
iedereen om ons heen. Door het respect dat we voelen voor onze medemens, handelen we
respectvol. We streven naar harmonie in al onze relaties.
Ik eerst
Belangrijk in deze les is dat we onze eigen energie eerst gecentreerd hebben. Pas wanneer we dit
hebben gedaan, kunnen we ook daadwerkelijk geven. Vergelijk dit met de instructies die we in een
vliegtuig krijgen. Als de luchtdruk wegvalt, moeten we eerst onszelf bedienen van het
zuurstofmasker, voordat we ons kunnen bekommeren om anderen. Dit is belangrijk simpelweg
omdat we zonder adem, niets te geven hebben. Kortom, we moeten onszelf als eerste in de
energiestroom centreren.
Egoïsme versus egocentrisme
Soms wordt verzucht: ‘Ik heb zoveel gegeven, ik ben helemaal leeg.’
Weet dat dit soort mensen mogen leren zichzelf op de eerste plek te zetten, omdat het geven anders
voorwaardelijk wordt: ‘Ik geef je iets, maar ik moet er wel iets voor terug krijgen.’
Dat is geen geven, maar willen ontvangen via de omweg.
We mogen allemaal in ons leven ego-centristisch zijn; onszelf als eerste in de energiestroom
plaatsen, zodat we in staat zijn om vanuit daar te geven. Als wij onszelf niet als eerste plaatsen,
hebben we niets te geven. Bovendien worden we dan een deurmat waar iedereen overheen loopt.
Dit is iets anders dan egoïstisch in het leven staan. Iemand die egoïstisch is, is vooral zelfzuchtig en
houdt geen rekening met het belang van de ander.
Geen verbinding met anderen
De levensles Menslievendheid heeft twee verschillende gezichten. Enerzijds is deze les te herkennen
bij mensen die weinig tot geen verbinding met de mensen om zich heen voelen, waardoor ze zich
vooral op zichzelf richten. Hierdoor lijken ze zelfzuchtig, opportunistisch en vooral erop uit om hun
eigenbelang te dienen. Ze komen onverschillig over en maken zich vooral druk over hun eigen
behoeften en gevoelens. Vaak leven ze geïsoleerd en vinden ze het lastig om betrekkingen aan te
knopen met anderen.
Aardig gevonden willen worden
Het andere gezicht van deze levensles, laat zich juist zien in mensen die overcompenseren in relaties.
Ze proberen te hard om aardig gevonden te willen worden en lijken vaak in het middelpunt te willen
staan. Omdat ze niet aansluiten bij de mensen om zich heen, voelen ze niet goed aan wanneer ze op

moeten houden. Het gevoel dat ze pas zullen krijgen wat ze nodig hebben, wanneer iedereen hen
graag mag, zorgt ervoor dat ze oneindig hard hun best doen. Dit kan de omgeving uiteindelijk een
uitgeput gevoel bezorgen.
Verbinding versterken
Mensen die werken met deze levensles moeten leren dat ze zich mogen gaan verbinden met de
mensen in hun omgeving. Ze mogen deze verbinding echt gaan voelen en vanuit daar leren
respecteren. Wanneer ze de verbinding met iedereen om hen heen versteken, zullen ze steeds meer
empathie voor de ander kunnen voelen. De stap om vervolgens uit te reiken en onbaatzuchtig te
gaan geven, is die hierop heel natuurlijk volgt.
Opengooien van de relatie
Het is belangrijk om echt contact en aansluiting te gaan zoeken in de naaste omgeving; wanneer
iemand die met deze levensles werkt, openhartig vertelt over zijn of haar problemen met het zich
(echt) te verbinden, brengen juist deze woorden de verbinding tot stand. Het opengooien en
bespreekbaar maken van hoe een ander het contact ervaart, zal niet alleen heel nuttig en informatief
kunnen zijn, het kan ook blinde vlekken onthullen.
Iedere keer wanneer het lukt om op onbaatzuchtige wijze het belang van de ander te betrekken in de
relatie, is er weer een belangrijke stap gezet in het meester worden van deze levensles.
Ik wens je een vreugdevolle reis toe!
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*Deze indeling is gebaseerd op het werk van Steve Rother die hij beschrijft in zijn boek de Spirituele
Psychologie.

