Hij mag
trouwens
gewoon náást
Jezus staan
conservatieven aan de macht, zoals Filips
IV van Frankrijk en velen voor en na hem,
dan wordt Baphomet, en alles wat hij vertegenwoordigt, bestempeld als gevaarlijk
en slecht.
Daarom staat hij dus op mijn schouw. Ik
kijk naar hem en voel een soort troost. Juist
door het mysterieuze dat hij uitstraalt zorgt
hij voor een zekere mate van acceptatie van
dat mysterie. Hij is de kosmos, het leven,
de dood, creatie en vernietiging. Hij is de
jaloezie en haat die ik soms voel, evenals de
liefde en het geluk. Hij is mijn zwakke kant
en mijn sterke. Hij is zowel de zorgzame
vader als het driftige beest.
In zekere zin, denk ik, kun je jezelf pas
echt accepteren als je in Baphomet iets
moois ziet. En juist nu, in deze tijden van
polarisering, moralisme en woede, van
hakken in het zand en rotsvast geloof in
eigen identiteit, zou het mooi zijn als Baphomet bij meer mensen op het altaar kon
staan. Hij mag er trouwens gewoon staan
náást Jezus, of náást de chanoekalamp, en
als hij in het zicht staat tijdens het bidden
naar Mekka is dat ook goed. Ook kun je
hem prima gebruiken als boekensteun voor
je filosofieverzameling. Want Baphomet
wijst niet af, Baphomet omvat. Als je de
donkere kanten van jezelf accepteert, als
je eerlijk durft te zijn over je eigen hypocrisie, egoïsme en ijdelheid, dan wordt het
steeds moeilijker om geen begrip voor de
ander te hebben. Volgens mij kunnen we
dat ware begrip voor onszelf en de ander
momenteel wel gebruiken. Ik in ieder
geval wel.
Een beeldje van Baphomet is bovendien
ook nog eens hartstikke low maintanance.
Een maandelijks offer van één schoteltje
bloed volstaat, en dat hoeft niet eens het
bloed van een geit te zijn. Je kunt gewoon
een beetje van je kat aftappen, of van je
kinderen.
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De Witte Tara staat
voor compassie
met alle wezens:
,,Voordat ik met het
taoïsme in aanraking kwam, heb ik
me zes jaar in het
boeddhisme verdiept en me laten
inwijden. De religie
viel met al zijn geloftes en initiaties
lastig samen met
mijn pad naar vrijheid, naar zelf doen
en onderzoeken.
Compassie betekent voor mij dat
je alles in jezelf
kent en omarmt en
van daaruit alle
gestuntel van de
mensheid kent en
omarmt, zoals
Jezus deed. Als je
dat kunt, opent
zich een bron die
groter is dan jijzelf en besef je
in je diepste wezen
dat je vrij bent.”

Birgit
Haberkamp
(59) geeft les aan
de kunstvakhogeschool in Rotterdam en in Healing
Tao. Twee jaar
geleden stelde ze
haar altaar samen.

Witte Buffel Kalf
Vrouw uit de Indiaanse Lakota-traditie: ,,Zij verbindt mij
met de periode dat
ik me verdiepte in
Noord-Amerikaans
sjamanisme. Ik heb
veel in Nederland
getraind, ook bij
Lakota-medicijnmannen. Sjamanisme gaat ervan
uit dat alles een bewustzijn en energieveld heeft. Zijn
ceremonies verbinden ons met de natuurwetten. Net als
bij de beoefening
van de Tao (terug
naar de eenheid,
red.), die zowel fysiek als meditatief
is, kijk je hoe je diep
vanbinnen leeft en
resoneert met dat
wat om je heen is.”

Maria en kindje
Jezus: ,,Als Jezus
nog zou leven, zou
ik hem volgen. Hij
was een revolutionair mysticus. Ik
ben protestants
opgevoed. Als
meisje kende ik al
een diep verlangen
tot God te komen.
Als mijn ouders nog
sliepen, ging ik in
mijn eentje naar de
kerk. Na mijn belijdenis, ik was 12,
verloor ik m’n toewijding, omdat ik de
rituelen te bevroren
vond. Deze icoon
komt uit mijn ouderlijk huis.”

Vijf kaarslichtjes
symboliseren de vijf
elementen uit de
Chinese traditie:
metaal, water, hout,
vuur en aarde. ,,Elk
vertegenwoordigt
een deel van de dynamiek in en om
ons heen. Het principe van de vijf elementen houdt alles
bij elkaar, in de wereld en daarbuiten.”

Kwan Yin: ,,Mijn
altaar weerspiegelt
mijn zoektocht naar
eenheid, het goddelijke. Het gevoel
dat je samenvalt
met de bron. De
godin van de compassie, eigenlijk
vrouwelijk noch
mannelijk, staat
voor de verbinding
tussen hemel en
aarde, het mysterie
en de wereld. De
Tao, het alomvattende, spreekt me
aan omdat er geen
institutie aan vastzit. De Tao komt uit
een eeuwenoude
religieuze en filosofische stroming die
je leert in harmonie
te zijn met wat er is,
je te verhouden tot
de stroom aan verandering. Het kent
geen goed of fout.”

Christel
Peek
(33), docent uit
Utrecht, begon
haar huisaltaartje
twee jaar geleden.
De opstelling wisselt: ,,Zolang de
elementen aarde,
water, vuur, wind
maar zijn vertegenwoordigd. Voor mij
is een altaar een
verzameling van
energieën.”

Theezakjesspreuk:
,,Dankzij mijn gevoeligheid voor
energie kan ik healings geven. De
spreuk op dit theezakjeslabel, ‘Lift
people up to their
potential and higher
self’, zette me ertoe
aan dat te gaan
doen. Ik voel waar
in iemands lichaam
de energie vastzit.
Dan geef ik frisse
energie door en
voer oude af.”

Kelk: ,,De kelk komt
uit een kringloopwinkel. Voor mij
staat-ie symbool
voor het vrouwelijke, de overvloed.
Wie wil dat nou
niet? Soms heb ik
er rozenblaadjes
in. De kelk en de
kaarsenhouder
brengen evenwicht.”

Ganesha en
Lakshmi: ,,Ik kreeg
de hindoegod
Ganesha van een
vriendin, die me
leerde dat er meer
is dan alleen materie. Ik had al jaren
last van mijn schouders, en niks hielp.
Toen zij haar handen op me legde,
voelde ik vanbinnen
ruimte komen voor
een gevoel van innerlijke rust. Zij gaf
me later dit beeld.
Ganesha staat voor
blokkades doorbreken. Hij representeert het mannelijke
en de hindoegodin
Lakshmi het vrouwelijke.”

Engelenkaartjes:
,,Er staan woorden
op als overvloed,
eerlijkheid, bereidwilligheid en doelmatigheid. Die heb
ik op mijn 15de van
mijn moeder gekregen. Ze hebben
lang opgeborgen
gelegen, maar ik
vond ze weer. Deze
combinatie van
kaartjes leidt mij op
mijn spirituele pad.
Eerlijkheid bijvoorbeeld zet mij ertoe
aan om ook mijn
minder mooie kanten als mens te onderzoeken. Vanuit
een balans tussen
het gevende en het
ontvangende in
ons leven sta ik stil
bij de keuzes die
ik maak, en hoe ik
me opstel naar
anderen.”

