weekspreuk 12

Sint Jansstemming

Der wereld schoonheidsglans
Dwingt mij, uit zielendiepten
Van ’t zelfzijn, godenkrachten
Tot vrije wereldvlucht te baren;
Mijzelf nu te los te laten,
Vertrouwend mij alleen te zoeken
In wereldlicht en wereldwarmte

Een mooie zomer!
De voorgaande weken klonk het in de weekspreuken: bereid je voor om los te laten. En nu de zon zijn
hoogste punt bereikt heeft is de consequentie: handel daar dan ook naar, want dichterbij de
goddelijke wereld dan nu, zul je niet komen. Mooi gezegd, maar hoe doe je dat?
De zomer is de tijd van de heroriëntatie, de inspiratie, zoals de winter de tijd is van bewaren en
bevestiging. Dat laatste gaat je vaak makkelijk af: behouden wat je hebt, kiezen voor zekerheid. De
inspiratie maakt het ons lastiger, want die dwingt je een stap in het onbekende te zetten. Dan zijn er
argumenten genoeg om eens over jezelf te lachen en het te laten bij hoe het was.
Goethes Faust verzucht: “Ach, twee zielen wonen in mijn borst.” In de ene heersen onze gewoontes
en ons alledaagse zelfbeeld. Dieper verankerd ligt de kern van onszelf, door de weekspreuk voor de
mid-winter ‘het geesteskind in de zielenschoot’ genoemd. Onze gewoontes beperken ons; ons ikwezen verlangt ernaar ruimte te krijgen. Hoe mooi is het om eens aan dat verlangen toe te geven, de
consequenties eens wèl onder ogen te zien; de mogelijkheden te overwegen. Wat kan het voor
kwaad, je kunt het altijd bij een mooie gedachte laten. Maar geef het ik een kans om zijn wapen in
stelling te brengen: het enthousiasme. Het enthousiasme wakkert het vuur aan dat in de winter
smeulend in onze ziel gelegd is. Als dat vuur oplaait, dan verbrandt dat gewoonten en bekrompenheid.
Het laait op tot in de hemel waar het de warmte van het zomerse zonnelicht ontmoet en kracht geeft
aan ons handelen. Het Sint Jansvuur neemt weg wat ons belemmert en doet ontbranden wat ons vrij
maakt. Dat wordt een mooie zomer!
Een eenvoudige canon zingt dat in twee zinnen, beginnend in de smeulende diepte, overspringend in
de hogere octaaf:

luister naar:
Zuiverend vuur.Mid

