
Spiritualiteit is ‘Groeien naar Eenheid’ 
 

 
Januari: Roeping  
Spiritualiteit is een prettige ervaring voor jong en oud vooral als die spontaan in u ontwaakt 
zonder dogma’s en of heilige geschriften. In 1847 ontdekten ook de Fransen deze aangename 
levenshouding. ‘De roeping van de mens is mens te zijn’, aldus Multatuli. Zijn ‘ziel ontwaakte’ 
op 19 jarige leeftijd in Indonesië.  
 
Februari: Aura  
Een geestelijke grondhouding verruimt de geest en denken we positief en diepzinnig. We 
ervaren de waarheid als een adembenemend schouwspel in ons astraal of lichtlichaam (aura). 
De biologie van denken, taal en bewustzijn leert dat wij belangrijke dingen kunnen onthouden 
en onbelangrijke vergeten. We maken onderscheid tussen papiergeld en krantenpapier. Wat 
belangrijk is beslissen onze zenuwcellen (neuronen).  
 
Maart: Onstoffelijkheid  
Onstoffelijkheid is de eenheid tussen het beperkte zelf (de opgesloten ziel) en de almachtige 
Zelf. Een eenheid, en tegelijk de absolute vrijheid. Spiritualiteit integreert onze intrinsieke 
natuur met de natuurwetten in het universum. We moeten gehechtheid aan het leven 
overstijgen, een begeerte die ook voor de wijze moeilijk is om te remmen, door oefening om 
de activiteiten van de geest stil te leggen.  
 
April: Identiteit  
Een geestelijk bestaan helpt ons om onze identiteit met het onvergankelijke Zelf te beseffen. 
Of hoe zorgen onze hersenen ervoor dat wij kunnen praten, rekenen en schrijven? We hebben 
een apart hersengebiedje voor elke functie en kunnen voordelen onderscheiden van nadelen, 
als ook waardevast en inflatie.  
 
Mei: Rust  
De bron van kennis is honing of een bindmiddel van de ware ik. Aangenaam taalgebruik doet 
wonderen zoals lente nieuw leven laat zien in een dor seizoen. Elke schoonheid van onze 
multiculturele samenleving blijft langer op het netvlies gebrand staan en raken sommigen in 
de branding. We moeten bewegingen van het verstand tot rust brengen, alvorens ons te 
concentreren op het innerlijk Zelf.  
 
Juni: Extase  
In extase verlicht ervaren wij spiritualiteit via alle zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken en 
proeven. Immers de mens is een holistisch wezen waarin de totaliteit van het levende, die 
meer is dan de som van de onderdelen.  
 
Juli: Rijkdom 
Spiritueel rijkdom wordt geaccentueerd door een houding van verdraagzaamheid en 
vergeving. Schoonheid is de eigenschap die ertoe bijdraagt een persoon of zaak mooi te doen 
zijn. Een kuiltje in de wangen, een donker schoonheidsvlekje, sproetjes, zwart haar en bruine 
ogen of lichte ogen, amandelvormige ogen en mondhoeken naar boven gelden als de zeven 
schoonheden, de lichamelijke eigenschappen (van vrouwen), die als een bijzonder sieraad 
gelden (‘zeven’ is hierin een conventioneel onbeperkt getal).  
 



Augustus: Body and Mind  
Ons lichaam bestaat uit verschillende onderdelen, zoals het spierstelsel, de bloedsomloop, het 
skelet, organen, gewrichten, bloedvaten en zenuwen. Disharmonie hierin veroorzaakt infectie, 
inefficiëntie en lethargie in het lichaam en krijgen wij een ziekelijke slaapzucht. Dit kunnen we 
zien als de innerlijke verontreiniging. Wees dus spaarzaam met uzelf en met het milieu. Er is 
sprake van (uw) mind en de cosmic mind.  
 
September: Bewustzijn  
Het getal negen omsluit acties of bedrijvende vorm van de getallen die het in zich herbergt. 
Dit aantal moet de perfectie aangeven want 1 plus 8 vormt weer negen en tussen een en 
negen bevinden zich combinaties-totalen van negen. Zij herbergt een synthese van mystiek en 
ascese voor hogere bewustzijnstoestanden en die uiteindelijk leiden tot ‘unio mystica of de 
mystieke vereniging van de ziel met God’. Hiermee komt er een verlossing uit de kringloop der 
wedergeboorten.  
 
Oktober: Energie  
Een spirituele levenshouding maakt ons geestelijk gevoelig en activeert ons. Onze conditie 
blijft stabiel, we krijgen een geestelijk evenwicht en vrede; we zitten in het zonnetje! 
Neutrino’s van de zon passeren en ‘bestuiven’ ons constant. U spreekt de naam neutrino’s uit 
en 100 miljard energiedelen passeren in deze korte tijd uw lichaam, veel sneller en veel meer 
dan de volatiliteit op de financiële markten. Niets kan ze stoppen .  
 
November: Metamorfose  
Meditatie leidt tot evolutie. De metamorfose van de rups bewijst dit. In de eerste fase groeit 
het embryo uit tot een larve. Dan wordt de larve een rups. In een cocon sluit zij zich op om 
een gedaanteverwisseling te ondergaan. En dat lukt. Alle cellen weerklinken op de zelfde 
frequentie in de pop. Iets nieuw! Iets Fantastisch! En in die realisatie is de kreet van de 
geboorte van de vlinder terug te vinden. Zonder de vlinder zouden vele planten uitsterven 
door het ontbreken van bestuiving of voortplanting. O Mens, waar blijft onze evolutie?  
 
December: Innerlijk  
Spiritualiteit is leven in contact met je hart. In je hart, daar is het plekje, waar de geest tot je 
spreekt. Het is luisteren naar je gevoel. Machtig en prachtig! Onpeilbaar, niet onderworpen, 
onderwerpend, met vele ogen, aanschouwen de meest innerlijke (gedachten van de mensen), 
hetzij boos of deugdzaam, hetzij veraf of dichtbij het universele doordringen met lichtstralen. 
Aanschouwend in de harten van levende wezens of mensen die controle hebben over hun 
geest (verlangen).  
 
De tekst van deze kalender is afkomstig van dr. C. Baidjnath Misier. Enkele belangrijke 
publicaties en thema’s van hem zijn:   
 
Bijlage 2 
Boekenoverzicht in schema 
 
HINDUISM AND SPIRITUALITY IN THE NEW ERA (2007)   
ISBN 99914-719-5-2; 231 pag.  
Het boek beschrijft op populaire wijze het  hindoeïsme voor een multiculturele samenleving  met 
bronnen waardoor informatie controleerbaar wordt. Het biedt goede  data aan jongeren omtrent 
achtergrond en cultuur van hindoes waardoor contact met (voor)ouders en het cultureel erfgoed in 
tact blijft. Ook worden hindoe-hoogtijdagen en rituelen hierin inzichtelijk beschreven.   
 
Spiritual Fire, Light and Time (2006)   
ISBN 99914-719-0-1; 200 pag.   
Dit boek geeft praktische tips voor sociale begeleiding in de spirituele wereld. Het  verklaart het 
kosmisch en het eigen bewustzijn; de relatie met het zonnestelsel als  hoofd (f)actor in ons bestaan. 



Sterven moet. Er is geen eeuwig leven op aarde. Maar de  ziel is onsterfelijk. En moet zij terug naar 
de oerbron. Het beschrijft het spiritueel leven  als voorbereiding op het bestaan na de dood.   
 
Spiritual Departure II, How to live with Death (2006)   
ISBN 99914-718-6-3; 250 pag.   
Het boek wil de benadering van dood vooral bij westerlingen aanscherpen; de rol van  de 16 
sacramenten in en na het leven. Het  beschrijft de dood- en plengofferceremonie  in aangename 
stijl. Is dood het einde van leven? Begrijpen we de dood al? Wat zijn de  richtlijnen voor het 
rouwproces? Dit boek behandelt ook hoe het sterven in elkaar zit  en de routekaart naar de hemel. 
Het verwijst naar een betere toekomst in de astrale  wereld in ons astraal- of auralichaam.  
 
Spiritual Departure I, Health and Wealth in Paradise (2006)   
ISBN 99914-718-4-7; 280 pag.   
Het boek is een eye-opener in wijsgerig perspectief voor de sterveling, voor velen een  verrassende 
openbaring van de ervaringen zoals: het oog in oog contact met de dood,  de bijna-dood-ervaring, 
de lichttunnel en het rijk van licht, de niet-verbale communicatie  enz. Vooral in de laatste fase van 
ons leven vertolkt de kunst zich grensverleggend, de  waarneming, beoordeling en waardering is 
verschillend met de fases ervoor. Het boek is een thesis voor Letteren.   
 
The Spiritual Marriage; A Sacrament Impact on Salvation(2005)   
ISBN 99914-718-1-2, 275 pag.   
Volgens dit boek heeft spiritualiteit als doel: een rijk leven waarin een invloedrijke relatie  is tussen 
(inner) mens, maatschappij en natuur, een verwevenheid van cultuur met de  natie en de hele 
wereld. Een echtpaar staat  hierin centraal als ‘kleinste menselijke vereniging’  bij integratie c.q. 
conflict of consensus. Een belangrijke stap naar spiritualiteit is  ‘groeien naar eenheid’, open 
spiritueel gevoel en trouw (Gandharvati) indachtig  de innerlijke goddelijke natuur, de ziel; een 
uitdijingproces (ca ca bhavyam) waarin we samenwerken; kortom, een huwelijk met ‘bed en 
gebed’.   
 
Tsunami, Waves of Spirituality (2005)   
ISBN 99914-718-3-9; 170 pag.  
Een verhandeling over de creatie en ontbinding  door kosmische rampen. De rol van de  mannelijke 
en vrouwelijke energiebronnen in de hemel als hoofdgeneratoren van onze  energie centra, goden 
die goede en slechte  dingen veroorzaken. Supermens, Purusa, de  eerste mens volgens de 
kosmische wetenschap, is de presiderende kracht in alles. De  Veda verklaart het(ge)weten; een 
analyse van de vloedgolframp van 26-12-04, ook met  Bijbelverwijzingen. Een openbaring van de 
relatie tussen Sunam, Sunyat en Tsunami en  hun ‘geestelijke vloed van wijsheid’; een kosmisch 
klap(tsunami) door de cosmic mind.  De internationale beschouwing van deze thesis resulteerde in 
een cum laude.   
 
Love Marriage (2005)   
ISBN 99914-718-2-0, 260 pag.   
Liefde door de maag? Nee toch? Het bed, een  ‘traumabank’ als de liefde eenzijdig wordt  
uitgestort. Moeilijk! Een aantal vrouwen zijn haast niet te bevredigen (Yaksha, enz). Het  matras 
met veren, dons, kapok, zeegras, kaf enz. helpen weinig; peluw, kussens, lakens,  dekens gluren 
angstig het paar. Wat nu? Bodybuilding? Nee. Ontbreken van lichamelijk  genoegen heeft 
psychische gevolgen; zij heeft niet wat haar zeer genoegt. Bevrediging  geeft geestelijke zaligheid 
en vrede (kalmte)in bliksemflitsen. Dit boek beschrijft  bereidwilligheid om deel te nemen aan het 
schoonste spel dat de mens te spelen is  gegeven ter voortzetting van de mensheid. Een 
tandemdiscipline! De schrijver beschrijft  hierin ook de geheimen van liefde, passie en seks o.a. uit 
de Kamasutra en de Kokasastra.   



 
Spiritual Management and Road to Eternity (2005)  
ISBN 99914-718-0-4; 476 pag.   
Kosmische geheimen worden in dit boek ontrafeld. Als een monteur bekijkt de auteur  de spirituele 
wereld en de kenniseconomie. Purusa, de eerste mens, behandelt de  wijsheid van de 
transcendentale energie en de innerlijke groei; de schoonheid van onze  natuur en creatie, fysiologie 
van de ademhaling en haar effect op onze geest en emoties. Begin en eind van alles. 
Adembenemend!  Offers voor onderhoud van de kosmos. Hoe harmoniseren we onze energieën 
voor geestelijk en lichamelijk evenwicht? Een wegwijzer voor de innerlijke schoon-, gezond- en 
jeugdigheid; liefde, sublieme momenten en het sentiment daartussen; het sublieme in de 
schoonheid; bevrijding en versmelting: Sãlokya (wereld van lusten) – Sãyuja  (versmelten als een 
drup in de zee).   
 
World Council of Religieus Leaders, A New Vision (2004)  
ISBN 99914-853-0-9; 84 pag.  
Leiderschap en kosmische wetenschap  hand in hand. De maatschappelijke rol van  wereldleiders 
die rust, vrede en harmonie  in de mondiale samenleving brengen.  Suriname met een mozaïek van 
multi-etnische  bevolkingsgroepen en toch een verdraagzame samenleving. Hoe kan dat? De  
innerlijke groei, de acht bovennatuurlijke en de negen materialistische krachten in relatie  met 
macht en perfectie. Cijfers en letters, batterijen vol energie! Het getal negen omsluit acties, een 
bedrijvende vorm van de  getallen die het in zich herbergt. ‘Mystiek en ascese komen na negen’ als 
bouwput voor hogere bewustzijnstoestanden van het één  naar het al’.   
 
HOY, Offers en Yoga(2000)  
ISBN 90-802196-3-0; 284 pag.   
Een boek, een weg ‘naar wijsheid en innerlijke  rust’. Antibioticum tegen stressmicrobe.  Zowel de 
mens als de atmosfeer staan onder zware druk! Offers correct uitgevoerd,  verschonen de atmosfeer 
en niet andersom. Feit is dat met yoga innerlijke rust wordt  verkregen, ook in het westen. Aspecten 
wet, bezit, seks en verlossing gaan hand in hand  maar vloeien pas in elkaar over bij tactisch en 
didactisch aanpak: dus lerend te werk gaan m.n. als wijsgeer of dichter. Het zijn verplichte vakken 
(plicht, orde, ratio, wijsheid  en spirit) in ons bestaan die ons naar de verlossing ‘vervoeren’.   
 
VIWÃHA(1997)   
ISBN 90-802196-2-2; 143 pag.   
Het boek behandelt het hindoe huwelijk en de rol van de vrouw op wetenschappelijk verantwoorde 
wijze. In een ‘rij, snoer van lichtjes’ (divali) staat ook de vrouw als  licht centraal in het gezin. Wat 
is de mooie, zuivere rol van de vrouw en die van de man? Die vindt u hierin.   
 
$olid(1994)   
ISBN 90-802196-1-4; 94 pag.   
Dit boekwerk bevat financiële data van  de Surinaamse financiële deelmarkt in  Nederland en 
Suriname. Adviezen aan de  overheden van Nederland en Suriname voor  een betere aanpak van het 
zwarte geldcircuit  en om een halt te roepen aan de gierende  inflatie van de Surinaamse munt. 
Hierna kwam er een reorganisatie van de geldhandel  in Nederland (WwK 95) in 1995 en is er nu 
toezicht en controle op wisselkantoren. Indicatoren voor ongebruikelijke transacties moeten nu ook 
door actoren op de markten opgespoord en gemeld worden.   
 
Sur5 (Survive) (1992)   
ISBN 9914-954-6-0; 103 pag.    
Dit boekwerk bevat gegevens over de (il)legale geldmarkt in Suriname. Dank zij deze  gegevens 
kon de illegale geldhandel uit de  taboesfeer worden gehaald en bespreekbaar  worden gemaakt. 



Kort na de verschijning van dit boek werd door de Surinaamse overheid  een aantal wisselkantoren 
op de geldmarkt toegelaten hetgeen van lieverlede leidde tot  sanering van de illegale geldhandel.   
   
Vele memoranda op het gebied van educatie en economie.   
 
 
*) Vrij voor privé gebruik. 
Uitgegeven door: 
   
 


