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Voorwoord.

Een denkbeeld is een ‘beeld in het denken’. De inhoud van een
denkbeeld kan zowel iets als een figuur zijn zoals bijvoorbeeld
een letter, een cijfer, een leesteken of een symbool. Maar ook
iets materieels, iets concreets, variërend van een
melkwegstelsel tot een atoomfragment, maar ook iets
theoretisch of abstracts zoals een systeem, theorie, filosofie,
religie of wat dies meer zij. Kortom globaal gesteld: Alles wat
is beschreven is een denkbeeld!
Ieder mens beschikt daardoor over talloze denkbeelden.
Denkbeelden, zelfs al zijn ze identiek, worden toch niet door
iedereen op dezelfde wijze beschouwd. Wat de ene mens juist
of waar vindt, vindt een ander aperte onzin. Datgene waar de
ene wel in gelooft, wordt door een ander niet geloofd. Het
denkbeeld dat door de een wordt aan gehangen, wordt door
een ander verworpen enzovoort. Ieder mens beoordeelt de
denkbeelden waarmee hij in aanraking komt. Soms geschiedt
dat beoordelen echt bewust, maar in zeer veel gevallen gebeurt
het automatisch, dus nauwelijks bewust. Bij zijn
beoordelingsproces hanteert de mens dié set criteria waarvan
hij uit ervaring weet dat die voor hem geschikt is.
Hoewel een groot aantal criteria gebruikt kunnen worden,
maakt de individuele mens echter maar gebruik van een
beperkt aantal, zelden of nooit meer dan vijf. Dat hij juist die
vijf gebruikt vloeit enerzijds voort uit zijn opvoeding, dus uit
de wijze waarop zijn omgeving hem heeft léren werken met
denkbeelden, anderzijds vloeit het voort uit de fase van
ontwikkeling van bewustzijn die de mens heeft bereikt.

In de totaliteit van alle denkbeelden, waarmee een mens in
aanraking kan komen, vormen de vijf belangrijkste
beoordelingscriteria als het ware de grenzen, de randen van

een vijfhoek. Alleen díe denkbeelden die zich binnen de
begrenzing van zijn vijfhoek bevinden, beschouwt de mens als
bruikbaar. De denkbeelden die daar buiten vallen beziet hij voor zichzelf onderbouwd - als onbruikbaar.
De titel ‘Voorbij de derde vijfhoek’ is gerelateerd aan het
proces van groei, van ontwikkeling van bewustzijn. In dit
proces worden zeven verschillende fasen, zeven niveaus
onderscheiden. Ieder van die opeenvolgende niveaus kan
inhoudelijk worden gekarakteriseerd met behulp van een bij
dat niveau behorende specifieke ‘vijfhoek’.
.
De instinctfase, niveau I, is het eerste niveau in het
ontwikkelingsproces. De centrale drijfveer van de mens, van
menstype I, luidt in die fase: Is dit, deze handeling, die actie
goed voor mij? De vijf dominante criteria die daar de vijfhoek
vormen en in het verlengde hiervan zijn denken sturen zijn:
overlevingsdrang, handelen volgens het recht van de sterkste,
bezitsvermeerdering, geweld om het doel te bereiken en
lustbeleving.
De astrale fase, niveau II, is het daaropvolgende niveau van
ontwikkeling. De mens is nu menstype II geworden. Diens
basisgedachte luidt: Dit vóelt goed! De dwingende fixatie op
het eigen “ik” is sterk afgenomen en er is daardoor bij dit
menstype ruimte voor ‘ons’. Waar bij menstype I empathie
ontbreekt is dit bij menstype II wel aanwezig. Zijn denken
wordt gestuurd door de emoties rondom de vijf criteria:
verdriet, vreugde, trots, woede en na-ijver.
De fase die daar op volgt is het mentale niveau, niveau III. De
insteek in het denken van menstype III kan worden getypeerd
als: Het klopt met wat is afgesproken, met wat is uitgedacht!
Diens vijfhoek wordt gevormd door de vijf dominante criteria
in zijn denken, logica, causaliteit, verificatie, falsificatie en de
plausibiliteit!

In de eerste drie niveaus, ook wel beschreven als de niveaus
van
het “ik”, is de wijze van denken van de mens
ééndimensionaal. Dat wil zeggen, in het moment ‘nu’ denkt
hij met één dimensie, één aspect, één facet of kenmerk
tegelijk. Daarnaast is de wijze waarop denkbeelden met elkaar
worden verbónden, de wijze waarop ze elkaar opvolgen, ook
ééndimensionaal. Dat wil zeggen, de verbindingslijn tussen de
denkbeelden bevat slechts één dimensie.
Heel anders is de situatie in de vier daar op volgende fases! De
niveaus IV, V, VI en VII zijn de niveaus van het hoger
bewustzijn. De mens is daar in het moment 'nu' in staat tot
meerdimensionaal denken. Dat wil zeggen, denken met
meerdere dimensies, aspecten, kenmerken tegelijkertijd. Op
die niveaus worden denkbeelden ook met meerdere dimensies
tegelijkertijd verbonden.

In elk van de opeenvolgende vijfhoeken heerst een sterke
kracht, als het ware een middelpuntzoekende kracht. Die
bewerkstelligt dat de gedachten van de mens zich
voornamelijk bezighouden met de denkbeelden bínnen die
vijfhoeken. Het ontwikkelen in bewustzijn geschiedt zeker niet
vanzelf, de mens moet leren zich te de-identificeren, zich te
ontworstelen aan de vele krachten die hem vastkluisteren aan
de fase waarin hij zich bevindt. In de trilogie Weg van het
denken staan de talloze processen die hier spelen uitvoerig
uitgewerkt. Alleen zij die er in slagen zich te de-identificeren
van de vele denkbeelden die hun leven bepalen maken
vorderingen op het spirituele pad.

Tot slot nog dit. Hoewel nergens als zodanig gekarakteriseerd,
speelt het leven van het overgrote deel van de mensen zich af
binnen een van de eerste drie vijfhoeken. Over de
mogelijkheid en de werking van het denken voorbij de derde
vijfhoek is op dit moment vrijwel niets bekend. Daarom heb ik

deze aantekeningen uitgewerkt. De volgorde van de
verschillende beschreven onderwerpen, hoewel niet geheel
toevallig, heeft geen betekenis.
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