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Spirituele Handleiding voor de Omertelling

Inleiding
Door Simon Jacobson

Met de mitswa van het tellen van de 49 dagen, bekend als de Sefirat HaOmer , nodigt Tora ons uit voor een
reis in de menselijke psyche, in de ziel. Er zijn zeven fundamentele emoties die de basis vormen van het
spectrum van de menselijke ervaring. Aan de wortel van alle vormen van verslaving ligt een vervorming van
deze emoties. Elk van de zeven weken tussen Pesach en Sjavoe’ot is gewijd aan onderzoek en verfijning van
één daarvan.

De zeven emotionele eigenschappen zijn:

 Chesed – Liefde, goedgunstigheid – Week 1 van de Omer
 Gevoera -- Recht en discipline – Week 2 van de Omer
 Tiferet - Harmonie, medeleven – Week 3 van de Omer
 Netsach – Volharding – Week 4 van de Omer
 Hod – Nederigheid – Week 5 van de Omer
 Jesod – Emotionele binding – Week 6 van de Omer
 Malchoet - Soevereiniteit, leiderschap – Week 7 van de Omer

De zeven weken die deze emotionele eigenschappen representeren, worden verder verdeeld in zeven dagen,
totaal 49 dagen. Daar een volledig funcionele emotie multidemensionaal is, bevat het een mengsel van alle
zeven eigenschappen. Dus de telling van de eerst week, die begint op de tweede nacht van Pesach, waarop
geteld wordt: „Vandaag is het dag één van de Omer,” bestaat uit de volgende structuur met gesuggereerde
meditatie:

„Aan het eind van de 49e dag komen we aan op de 50e dag – de dag van Matan Tora [de ontvangst van Tora].
Nadat we alles bereikt hebben wat we konden volbrengen met behulp van ons eigen initiatief, door iedere
emotionele hoek van onze psyche door te trekken en te verfijnen, ontvangen we een geschenk [‘matan’ in het
Hebreeuws] van boven. We verkrijgen wat we niet zouden kunnen bereiken op uitsluitend onze eigen
beperkte krachten. We verkrijgen het geschenk van ware vrijheid – de capaciteit om uit te stijgen boven onze
menselijke beperkingen en het G-ddelijke aan te raken.

Dag Eén: Chesed van chesed
1e dag van de Omer

Week één – Chesed

Liefde is de krachtigste en noodzakelijke component in het leven. Liefde is de oorsprong en fundering van
alle menselijke interacties. Het is zowel geven als nemen. Het stelt ons in staat om boven en voorbij onszelf
te reiken. Om een ander aan te voelen en om die ander de gelegenheid te geven om ons te ervaren. Het is het
instrument waarmee we leren de hoogste realiteit – G-d – te ervaren. In een enkel woord: liefde is
transcedent.

Dag Eén: Chesed van Chesed

Onderzoek het liefde espect van liefde. De uitdrukking van liefde en zijn niveau van intensiteit. Iedereen heeft
de capaciteit om in zijn hart lief te hebben. De vraag is of en hoe we dat actualiseren en tot uitdrukking brengen.
Vraag jezelf:
Wat is mijn capaciteit om een ander lief te hebben? Heb ik problemen met geven? Ben ik gierig of
zelfzuchtig? Is het moeilijk voor me om iemand anders in mijn leven toe te laten? Heb ik ruimte voor iemand
anders? Geef ik iemand anders de ruimte? Ben ik bang voor mijn gevoeligheid om open te staan voor
anderen en te worden pijn gedaan? Hoe druk ik liefde uit? Ben ik in staat mijn gevoelens vrij te
communiceren? Houdt ik de uitdrukking van mijn liefde tegen uit angst voor de reactie? Of in tegendeel,
druk ik mij vaak te veel en te vroeg uit? Begrijpen anderen mijn bedoelingen verkeerd?
Wie heb ik lief? Houd ik alleen van hen met wie ik mij bemoei en die zich met mij bemoeien? Heb ik de
capaciteit om een vreemdeling lief te hebben, om iemand die ik niet ken te helpen? Geef ik mijn liefde alleen
als het mij goed uit komt?
Waarom heb ik problemen met liefde en wat kan ik daaraan doen? Houdt mijn liefde ook de andere zes
aspecten van chesed in, zonder die welke liefde verwrongen zal zijn en niet in staat om waarlijk gerealiseerd
te worden.
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Dag Twee: Gevoera van Chesed
2e dag van de Omer

Gezonde liefde moet altijd een element van discipline bevatten. Een zekere graad van afstand en respect voor
de ander. Een beoordeling van de capaciteit van de ander om jouw liefde te bevatten. Liefde moet getemperd
worden en op de juiste manier geleid worden. Vraag aan een ouder, die in naam van liefde zijn kind verwend
heeft; of iemand die zijn/haar echtgenoot/ote verstikt met liefde en die de ander geen plaats geeft van
hem/haar zelf. Liefde moet verstandig worden toegepast om te voorkomen dat men het geeft aan wie het niet
toekomt.
Is mijn liefde voldoende gedisciplineerd? Maken anderen misbruik van mijn gulle karakter? Kwets ik
iemand in naam van de liefde? Bezeer ik mijn kinderen door hen mijn waardesysteem op te leggen vanwege
mijn liefde voor hen? Respecteer ik degene die ik lief heb of is het een zelfzuchtige liefde? Ben ik gevoelig
voor de gevoelens en houding van de ander? Zie ik mijn geliefde als een verlengstuk van mijzelf en van mijn
behoeften? Is er in mijn liefde evenveel nadruk op diegene die ik lief heb en zijn vermogen om mijn liefde te
accepteren als er op mij en mijn geven is? Regen is alleen een zegen omdat het in druppels valt en niet het
veld doet onderstromen.

Oefening voor de dag: Help iemand overeenkomstig zijn/haar wensen en niet volgens die van jou. Span je in
voor de specifieke behoefden van die ander, ook al kost dan inspanning.

Dag Drie: Tiferet van Chesed
3e dag van de Omer

Er bestaat liefde en er is mooie liefde. Ware liefde houdt ook empatie en medeleven in, hetgeen er een mooie
liefde van maakt. Liefde wordt vaak gekoesterd in afwachting van wederkerigheid. Ware liefde wordt zelfs
geuit als men er niets voor terug krijgt, zelfs als de ander geen liefde verdient. Tiferet wordt ook gegeven aan
hen die jou gekwetst hebben. Het erkent de discipline van gevoera en zegt dat niettemin barmhartige liefde
iedereen wil helpen.
Oefening voor de dag: Biedt een helpende hand aan een vreemdeling.

Dag Vier: Netsach van Chesed
4e dag van de Omer

Is mijn liefde van blijvende aard? Doorstaat het de uitdagingen van tegenslagen? Kan het de ups en downs
van het leven weerstaan? Hoezeer ben ik bereid te vechten voor de liefde die ik voel? Heeft mijn liefde geest
en moed?
Oefening voor de dag: Doe iets dat een gevecht nodig heeft voor een geliefd persoon.

Dag Vijf: Hod van Chesed
5e dag van de Omer

Je kunt vaak opgesloten raken in liefde en niet in staat zijn je geliefde te vergeven of te buigen of een
compromie te sluiten. Hod introduceert het aspect van nederigheid in liefde; de mogelijkheid om uit te rijzen
boven jezelf en te vergeven of om toe te geven aan degene die je lief hebt, alleen maar uit liefde, zelfs al ben
je er zelf van overtuigd dat je in je recht staat. Arogante liefde is geen liefde.

Vernedert liefde me? Ben ik niettemin arrogant – of soms, omdat ik het vermogen heb om lief te hebben?
Realiseer ik me dat de mogelijkheid om lief te hebben afkomstig is van een hogere plaats, van G-d? En als ik
dat weet, zou ik dan niet moeten toegeven aan een liefde met totale nederigheid, het grote privilege om in
staat te zijn te kunnen liefhebben erkennend? Realiseer ik mij dat ik door liefde meer ontvang dan dat ik
geef? Appreciëer ik dit in degene die ik liefheb?

Oefening voor de dag: Slik je trots in en verzoen je met een geliefde met wie je ruzie of onenigheid had.

Dag Zes: Jesod van Chesed
6e dag van de Omer

Opdat liefde eeuwig blijft bestaan is een emotionele band nodig. Een gevoel van saamhorigheid die de liefde
actualiseert in een gemeenschappelijke inspanning. Een intieme relatie, verwantschap en gehechtheid die
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beide partijen ten goede komt. Deze binding baart vruchten; de vrucht die geboren wordt uit een gezonde
verbintenis.

Oefening voor de dag: Begin aan iets constructiefs, samen met een geliefd persoon.

Dag Zeven: Malchoet van Chesed
7e dag van de Omer

Volwassen liefde komt met – en brengt – persoonlijke waardigheid. Een intiem gevoel van adelijkheid en
koninklijkheid. Je speciale plaats in en bijdrage aan deze wereld kennend. Iedere liefde die verzwakt en de
menselijke geest breekt is in het geheel geen liefde. Opdat liefde compleet zal zijn moet het de dimentie
hebben van persoonlijke soevereiniteit.

Oefening voor de dag: Haal een aspect in je liefde naar voren dat je geest versterkt en je leven
verrijkt heeft – en vier feest.

Dag Eén van Week 2: Chesed van Gevoera
8e dag van de Omer

Week Twee – Gevoera

„Ik heb lief” (chesed) is de basis van het menselijk uitdrukkingsvermogen; discipline (gevoera) is het kanaal
waardoor we de liefde tot uitdrukking brengen. Het geeft ons leven en liefde richting en doel. Neem een
laserstraal: zijn potentie ligt in het brandpunt, een concentratie van licht in één richting, in plaats van
gefragmenteerde lichtstralen die in alle richtingen uiteen waaieren.
Gevoera – discipline en maat – concentreert en richt onze inspanning, onze liefde in de juiste richtingen. Een
ander aspect van gevoera is respect en ontzag. Gezonde liefde vereist respect voor degene die je liefhebt.

Dag Eén van Week 2 (8e dag van de Omer): Chesed van Gevoera

De onderliggende bedoeling van discipline is liefde. Waarom meten we ons gedrag, waarom stellen we
standaarden vast en verwachten we dat mensen daar naar leven? Alleen vanwege liefde. Zelfs de rechtspraak
van de schuldige is alleen maar een uitdrukking van liefde. Met andere woorden, straf is geen wraak, het is
slechts een andere manier om liefde uit te drukken door alles wat tegenstrijdig is aan liefde, te reinigen.
Tolerantie van mensen mag nimmer verwisseld worden met tolerantie van gedrag. In tegendeel: liefde voor
mensen houdt in dat we willen dat zij zo goed zullen zijn als zij kunnen en dat we hen daarbij willen helpen
zich bewust te zijn van alles wat minder is dan een volmaakt gedrag.

Chesed van gevoera is de liefde in discipline; bewustzijn van de intrinsieke liefde die discipline en
rechtspraak voedt. Het is de erkenning dat je persoonlijke discipline en de discipline die je verwacht van
anderen alleen een uitdrukking van liefde is. En dat moet over komen als men disciplineert. Men moet
begrijpen dat we geen recht hebben om anderen te beoordelen, we hebben alleen het recht om hen lief te
hebben en dat houdt in dat we het beste van hen verlangen.

Vraag jezelf eens af: wanneer ik een ander beoordeel en bekritiseer, is dat oordeel of mijn kritiek dan op een
of andere manier getint door mijn eigen geringschatting of irritatie? Voel je misschien een verborgen
voldoening in het falen van de ander, of is je oordeel of kritiek uitsluitend gebaseerd op liefde voor die
ander?

Oefening voor de dag: Voordat je iemand vandaag bekritiseert, denk twee keer na of dat uit zorg en liefde
komt.

Dag Twee van Week 2: Gevoera van Gevoera
9e dag van de Omer

Onderzoek de discipline-factor van discipline. Is mijn discipline gedisciplineerd of is hij excessief? Heb ik
voldoende discipline in mijn leven en in mijn interactie met anderen? Ben ik georganiseerd? Gebruik ik mijn
tijd efficiënt? Waarom heb ik problemen met discipline en wat kan ik daaraan doen? Neem ik iedere dag de
tijd om mijn persoonlijke rekening op te maken en een inventaris op te maken van wat ik bereikt heb die
dag? Houdt mijn discipline ook de andere zes aspecten in, zonder hetwelk discipline niet effectief en gezond
kan zijn?

Oefening voor de dag: maak een gedetailleerd plan van hoe je je dag wilt indelen en kijk aan het eind van de
dag of je volgens je plan geleefd heb.
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Dag Drie van Week 2: Tiferet van Gevoera
10e dag van de Omer

Niet alleen liefde, maar ook medeleven moet de drijfveer zijn van discipline. Liefde komt als men iemands
verdiensten en positieve eigenschappen herkent (discipline kanaliseert en dirigeert die krachten en wiedt de
negatieve uit). Medeleven is onvoorwaardelijke liefde. Het is liefde uitsluitend om lief te hebben, ongeacht
de postitie van de ander. Tiferet is het resultaat van totale onbaatzuchtigheid in de ogen van G-d. Je hebt lief
zonder enige reden. Je hebt lief omdat je een weerspiegeling bent van G-d. Heeft mijn discipline dat aspect?

Oefening voor de dag: Wees meelevend met iemand die je vermaand hebt.

Dag Vier van Week 2: Netzach van Gevoera
11e dag van de Omer

Effectieve discipline moet blijvend en standvastig zijn. Is mijn discipline consistent of alleen
wanneer hij gedwongen wordt? Wordt ik gezien als een zwakke handhaver van discipline?

Oefening voor de dag: Laat het plan dat je gemaakt hebt op dag twee voor een langere periode
voortbestaan, maak een lijst van korte-termijn en lange-termijn doelen en bekijk ze iedere dag en
maak ze up-to-date en zie hoe consistent je bent.

Dag Vijf van Week 2: Hod van Gevoera
12e dag van de Omer

Het resultaat van discipline en macht zonder nederigheid zijn duidelijk. De grootste rampen zijn ontstaan ten
gevolge van mensen die arogant anderen beoordelen. Ben ik arogant in naam van gerechtigheid (althans wat
ik als gerechtigheid beschouw)? Gebeurt het ooit dat ik denk dat ik op een hoger voetstuk sta en anderen als
mijn ondergeschikten mag beoordelen?
Een rechter moet de nederigste van alle schepsels zijn, hij moet inzien dat hij niet dankzij zijn eigen
verdiensten rechtspreekt, maar alleen omdat G-d hem het recht heeft gegeven om recht te spreken over Zijn
kinderen.

Oefening voor de dag: Vel geen oordeel over iemand, tenzij je dat doet uit onbaatzuchtigheid zonder
persoonlijke vooringenomenheid.

Dag Zes van Week 2: Jesod van Gevoera
13e dag van de Omer

Opdat discipline effectief zal zijn, moet het gekoppeld worden aan betrokkenheid en gebondenheid. Zowel
bij het opleggen van discipline voor jezelf als voor anderen moet er een gevoel zijn dat de discipline
belangrijk is voor de ontwikkeling van een sterkere band. Niet dat ik jou discipline opleg, maar dat we het
samen doen voor een wederzijds voordeel.

Oefening voor de dag: Toon je kind of leerling hoe jullie onderlinge band een essentieel ingrediënt is
voor discipline en groei.

Dag Zeven van Week 2: Malchoet van Gevoera
14e dag van de Omer

Discipline, net als liefde, moet persoonlijke waardigheid bevorderen (zie week één, dag zeven). Discipline
die iemand breekt, geeft een terugslag. Gezonde discipline zal zelfrespect versterken en het beste uit iemand
tevoorschijn halen. Het zal zijn onafhankelijkheid bevorderen. En dat zal de discipline niet compromitteren,
in tegendeel, het zal het koesteren en versterken. Verlamt mijn discipline de menselijke geest? Verzwakt het
of versterkt het mij en anderen?

Oefening voor de dag: Wanneer je je kind of leerling disciplineert, versterk dan zijn zelfrespect.

Dag Een van Week 3: Chesed van Tiferet
15e dag van de Omer

Week drie – Tiferet
Tiferet – medeleven – vormt een harmonieus geheel van de spontane liefdesuiting van chesed met de
discipline van gevoera. Tiferet bezit deze kracht door een derde dimensie in te voeren – de dimensie van de
waarheid, die noch liefde, noch discipline is en die daarom in die twee kan integreren.
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Waarheid is toegankelijk door onbaatzuchtigheid: uitrijzen boven je eigen ego en je predisposities
stelt je in staat de waarheid te realiseren. Een duidelijk en objectief beeld van jouw noden en die
van anderen. De onevenwichtigheid van liefde en discipline (en voor wat dat betreft, iedere
vervorming) het resultaat van een subjectief, en dus beperkt perspectief. De introductie van
waarheid, door persoonlijke vooroordelen opzij te schuiven, veroorlooft je je gevoelens te uiten
(met inbegrip van de synthese van chesed en gevoera) op de meest gezonde manier.
Deze eigenschap geeft tiferet zijn naam, hetgeen ‘schoonheid’ betekent: het vermengt de
verschillende kleuren van liefde en discipline en deze harmonie maakt het mooi. Opdat tiferet
compleet zal zijn, moeten de volgende zeven facetten erbij zijn inbegrepen: liefde van medeleven,
discipline van medeleven, medeleven van medeleven, volharding van medeleven, nederigheid van
medeleven, gebondenheid van medeleven en zelfstandigheid van medeleven.

Dag Een van Week 3 (15e dag van de Omer): Chesed van Tiferet
Onderzoek het liefde aspect van medeleven.
Vraag jezelf: Komt mijn medeleven voort uit medegevoel en liefde of uit medelijden? Is mijn sympathie
neerbuigend paternalistisch? Zelfs als mijn bedoelingen anders zijn, ervaren anderen dat dan als zodanig?
Vloeit mijn medeleven over van liefde en warmte? Wordt het uitgedrukt met enthousiasme of is het statisch
en levenloos?

Oefening voor de dag: Wanneer je iemand helpt, span je dan in tot het uiterste, toon een glimlach of een
liefdevol gebaar.

Dag Twee van Week 3: Gevoera van Tiferet
16e Dag van de Omer

Opdat medeleven effectief en gezond kan zijn moet het gedisciplineerd en geconcentreerd zijn. Het vereist
discretie zowel tegenover degene aan wie je je medeleven betoont als in de mate van het medeleven zelf. Het
moet duidelijk zijn wanneer het medeleven moet worden getoond en wanneer het moet worden
teruggehouden of beperkt. Discipline in medeleven wil zeggen dat men moet weten dat men soms het
medeleven moet tegenhouden. Want medeleven is niet een uitdrukking van de noden van de gever, maar van
de ontvanger. Ben ik meer begaan met vreemdelingen dan met vrienden of familie? Zo ja, waarom? Komt
mijn medeleven voort uit een schuldgevoel? Help ik anderen ten koste van mijzelf? Misschien is het
tegendeel het geval: overschaduwt mijn medeleven voor mijn familie en vrienden die noden van anderen? Is
mijn medeleven inpulsief en onverschillig? Taxeer ik de mate van medeleven die noodzakelijk is voor een
gegeven situatie? Staat het in de juiste verhouding tot de behoefte van de ontvanger? Kwets ik hem er
misschien mee? Overstelpt het misschien anderen? Is het respectvol? Geef ik te veel of te weinig? Maken
anderen misbruik van mijn barmhartige aard? Wanneer ik een behoeftige zie, toon ik dan impulsief mijn
medeleven uit schuldgevoel of medelijden zonder enige tact? Bega ik misschien een „misdaad” met mijn
hulp door iemand iets schadelijks te geven (bijvoorbeeld door geld te geven om iets schadelijks te kopen)?
Tracht ik werkelijk die ander op de best mogelijke manier te helpen?

Oefening voor de dag: Druk je medeleven uit op een geconcentreerde en constructieve manier door je te
richten op iemands specifieke behoeften.

Dag Drie van Week 3: Tiferet van Tiferet
17e dag van de Omer

Onderzoek het medeleven van het medeleven. De uitdrukking van medeleven en zijn intensiteit. Ware
medeleven is onbegrensd. Het is geen verlenging van je behoeften en gedefinieerd door je beperkte
perspectief. Medeleven met een ander wordt bereikt door een onbaatzuchtige houding, waarbij je boven
jezelf uit stijgt en je jezelf plaatst in de situatie en ervaring van de ander. Ben ik bereid en in staat om dat te
doen? Zo niet, waarom niet? Voel ik het medeleven en de empathie in mijn hart? Wat verhindert mij om het
tot uitdrukking te brengen? Ben ik in ieder geval gesloten? Is mijn medeleven medelevend of uit
eigenbelang. Is het medeleven die voortkomt uit schuld in plaats van uit zuivere empathie? Hoe heeft dat
invloed op mijn medeleven en vervormt het dat? Test jezelf door na te gaan of je ook medeleven toont als je
je niet schuldig voelt. Komt mijn medeleven van een gevoel van verplichting of is het lichtzinnig? Aan de
andere kant, is mijn medeleven levendig, heeft het vitaliteit, of komt het alleen tot uitdrukking uit
verplichting? Komt mijn medeleven alleen omdat ik een schepsel ben dat zich slecht voelt wanneer anderen
lijden, of probeer ik daadwerkelijk mijn gevoelens te verfijnen en probeer ik ze binnen de grenzen te
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houden? Hoe druk ik mijn medeleven uit? Is mijn medeleven mooi? Is het compleet? Bevat het de andere zes
componenten van tiferet, zonder hetwelk mijn medeleven ongerealiseerd blijft?

Oefening voor de dag: Druk je medeleven op een nieuwe manier uit, die uitgaat boven je vroegere
beperkingen: toon het aan iemand voor wie je ongevoelig was.

Dag vier van Week 3: Netsach van Tiferet
18e dag van de Omer

Is mijn medeleven blijvend en consistent? Is het betrouwbaar of grillig? Heeft het de overhand boven andere
krachten in mijn leven? Heb ik de capaciteit van medeleven, zelfs als ik druk bezig ben met andere
activiteiten of alleen als het comfortabel voor mij is? Ben ik klaar om op te staan en voor een ander te
strijden?

Oefening voor de dag: In het midden van een drukke dag een moment nemen en iemand bellen die een
medelevend woord nodig heeft. Verdedig iemand die behoefte heeft aan sympathie, zelfs als het geen
populair standpunt is.

Dag Vijf van Week 3: Hod van Tiferet
19e dag van de Omer

Medeleven moet nederigheid bevatten, opdat het niet neerbuigend en pretentieus zal zijn. Hod is de
erkenning dat mijn vermogen om medeleven te hebben en te kunnen geven mij niet beter maakt dan de
ontvanger; het is de erkenning en waardering dat G-d, met het scheppen van iemand die medeleven nodig
heeft, mij de gave gegeven heeft om medeleven te schenken. Er is dus geen plaats voor hoogmoed in
medeleven. Voel ik me beter omdat ik mededogen heb? Moet ik naar beneden kijken naar degenen die mijn
mededogen nodig hebben? Ben ik nederig en G-d dankbaar voor het geven van de mogelijkheid tot
medeleven voor anderen?

Oefening voor de dag: Druk medeleven uit op een anonieme manier en neem daar geen persoonlijk krediet
voor.

Dag Zes van Week 3: Jesod van Tiferet
20e Dag van de Omer

Opdat medeleven volledig gerealiseerd kan worden is binding nodig. Het vereist het maken van een verbin-
dingskanaal tussen gever en ontvanger. Een wederkerigheid die uitgaat boven het moment van de behoefte.
Een band die voort blijft bestaan. Dat is het meest dankbare resultaat van waar medeleven. Heb je een band
gesmeed met degene met wie je meeleeft, of blijf je apart? Heeft je interactie iets meer bereikt dan een
enkele handeling van sympathie?

Oefening voor de dag: Verzeker je ervan dat er iets blijvends opgebouwd is ten gevolge van je medeleven.

Dag Zeven van Week 3: Malchoet van Tiferet
21e dag van de Omer

Onderzoek de waardigheid van je medeleven. Opdat medeleven compleet is (en de andere zes aspecten van
medeleven versterkt) moet het individuele soevereinieit erkennen en appreciëren. Het moet zelfvertrouwen
stimuleren en menselijke waardigheid cultiveren, dat wil zeggen voor zowel jouw waardigheid als de
waardigheid van de ander, die profiteert van jouw medeleven. Wordt mijn medeleven op een waardige
manier uitgedrukt? Toon en benadruk ik majesteit in mijn medeleven? Lokt het waardigheid in anderen uit?
Erken ik dat als ik medeleven ervaar als iets waardigs, dat ook waardigheid weerspiegelt bij degene die het
medeleven ontvangt?

Oefening voor de dag: In plaats van iemand liefdadigheid te geven, tracht hem zichzelf te helpen op een
manier die zijn waardigheid versterkt.

Dag Een van Week 4: Chesed van Netsach
22e dag van de Omer

Week Vier – Netsach

Uithoudingsvermogen en ambitie is een combinatie van vastberadenheid en vasthoudendheid. Het is een
evenwicht van geduld, doorzettingsvermogen en lef. Uithoudingsvermogen hebben betekent ook betrouw-
baar en aansprakelijk zijn, hetgeen een gevoel van veiligheid en inzet geeft. Zonder uithoudingsvermogen
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heeft een goede inspanning of voornemen geen kans van slagen. Uithoudingsvermogen betekent te leven om
te worden aangedreven door dat wat telt. Het is de bereidheid om te vechten voor wat je gelooft, om heel de
weg te gaan. Zonder dergelijke overtuiging blijft iedere onderneming plat en leeg. Het is een energie die van
binnenuit komt en voor niets stopt om zijn doelen te bereiken. Dit, natuurlijk, vereist dat uithoudingsvermo-
gen nauw worden onderzocht om te verzekeren dat het wordt gebruikt op een gezonde en productieve wijze.
Vraag jezelf af: hoe belangrijk zijn mijn waarden voor mij? Hoeveel zou ik voor hen vechten? Ben ik
gemakkelijk te beïnvloeden? Welke prijs ben ik bereid om te betalen voor mijn overtuigingen? Is er enige
waarheid waarvoor ik zou bereid zijn om mijn leven te geven?
Effectief uithoudingsvermogen moet de volgende zeven ingrediënten omvatten: liefde, discipline, compassie,
uithoudingsvermogen, nederigheid, gehechtheid en waardigheid. De problemen die mensen met uithoudings-
vermogen en inzet hebben zijn het gevolg van een gebrek aan een of meer van deze zeven componenten.

Dag Een van Week 4: Chesed van Netsach

Opdat iets blijvend is moet het geliefd zijn. Een neutrale of onverschillig houding zal weerspiegelen in een
marginale inzet. Als je problemen ondervindt bij het maken van afspraken, onderzoeken dan hoeveel liefde
je voelt voor het object dat je inzet vereist. Houd ik van mijn werk? Mijn familie? Mijn keuzes?
Opdat uithoudingsvermogen doeltreffend zal zijn heeft het liefde en zorg nodig. Uithoudingsvermogen
zonder liefde kan contraproductief zijn. Rauw uithoudingsvermogen kan als hard en agressief overkomen, en
dat ondermijnt de samenwerking met anderen. Uit de pure vastberadenheid kan men vaak controlerend en
veeleisend worden, hetgeen anderen wegjaagt. Volharding vereist geduld.
Maakt mijn volharding mij inflexibel of lijkt dat zo voor anderen? Maakt mijn gedrevenheid en vastberaden-
heid mij te controlerend? Ben ik te veeleisend? Werken anderen (mijn medewerkers, vrienden, kinderen)
samen met mij uit de enorme kracht van mijn wil en gedrevenheid, of uit liefde? Is mijn uithoudingsvermo-
gen liefdeloos? Zou ik anderen toestaan te worden gekwetst om mijn zin door te kunnen drijven? Geloof ik
dat het doel de middelen heiligt? Zou ik voor niets stoppen om mijn doelen te bereiken? Wanneer mijn
uithoudingsvermogen preveleert en ik de obstakels overwin op mijn manier, ben ik nog steeds geliefd? Ook
wanneer ik mijzelf en anderen verdedig tegen ongezonde invloeden, ben ik dan gedreven door liefde of door
haat (Zie week twee, dag één)?

Oefening voor de dag: Wanneer je vecht voor iets waarin je gelooft, pauzeer dan even om je ervan te
verzekeren dat het op een liefdevolle manier bereikt wordt.

Dag Twee van Week 4: Gevoera van Netsach
23e day van de Omer

Onderzoek de discipline van je uithoudingsvermogen. Uithoudingsvermogen moet gericht worden op
productieve doelen en worden uitgedrukt op een constructieve manier. Is mijn uithoudingsvermogen en vast-
beradenheid gericht om te helpen goede gewoonten te cultiveren en slechte te breken? Of is het andersom?
Komt mijn uithoudingsvermogen voort uit sterkte of uit zwakte? Komt het uit diepe overtuiging of is het
defensief? Ben ik ooit hardnekkig uit koppigheid en onwil om fouten te erkennen? Zit ik vastgeroest in
bepaalde ideeën en ben ik niet bereid om deze te herzien? Gebruik ik mijn uithoudingsvermogen tegen
zichzelf vasthoudend te zijn in mijn gebrek aan vastberadenheid?

Oefening voor de dag: Breek één slechte gewoonte vandaag.

Dag Drie van Week 4: Tiferet van Netsach
24e dag van de Omer

Gezond uithoudingsvermogen, gericht op goede eigenschappen en het wijzigen van slechte, zal altijd
meelevend zijn. Het mededogen van uithoudingsvermogen weerspiegelt een zeer mooie kwaliteit van het
uithoudingsvermogen: een blijvende inzet om een ander te helpen groeien. Uithoudingsvermogen zonder
mededogen is ondoordacht en egoïstisch. Uithoudingsvermogen moet niet alleen liefdevol zijn voor degenen
die recht hebben op liefde, maar ook medelevend met de minder bedeelden. Brengt mijn vastberadenheid
mijn medeleven voor anderen in gevaar? Ben ik in staat om boven mijn ego uit te stijgen en mee te voelen
met mijn concurrenten? Ben ik genadig in de overwinning?

Oefening voor de dag: Wees geduldig en luister naar iemand die jou doorgaans ongeduldig maakt.


