Kerst en innerlijk leiderschap..
Iedereen praat over authenticiteit en leiderschap, toch zijn slechts
weinigen bereid de prijs hiervoor in zichzelf te betalen...Iedereen heeft
goed bedoelde tips bv je ego op zij zetten, dat kan helemaal niet, je
creëert hoogstens een extra super ego. Mensen praten over leiderschap
en bedoelen dan eerder vaak collectieve manipulatie....Men geeft dan
allerlei goed bedoelde modellen en processen weer...Trouwens het woord
manipulatie, komt van Mani, de profeet van het licht en is in essentie dus
iemand naar het licht brengen..Echter vaak zitten mensen er net naast,
net als het oude Hebreeuwse zonden begrip: er naast zitten..Vaak zitten
mensen net naast hun talent..Om dit op te lijnen is vaak flink wat
innerlijk werk nodig...Het heeft meer met innerlijke overgave te maken
aan dat kostbaar geschonkene..Net als vele goed bedoelde religies waar
allerlei regels zijn bedacht of gevormd is elk cognitief model niet de
realiteit..
De oude wijsheidscholen onderrichten vaak het volgende: zoek een goed
geslepen spiegel en laat je zien...In de woorden van Levinas: In het
gelaat van de ander kun je je Zelf herkennen..Die ander heeft hopelijk
meer van het innerlijk werk verricht door zijn eigen spiegel te
polijsten..(Vroeger was een spiegel een kostbaar iets dat met de hand
gedurende lang polijsten met toenemende fijnheid het spiegelbeeld naar
voren bracht)..Je moet dus aan jezelf polijsten, werken..Dat is ten
diepste veranderingswerk binnen en hopelijk ook buiten (ter lering ende
spiegeling)...Er zijn geen “shortcuts” en het proces kan vele tientallen
jaren duren...Tegenwoordig zelfs langer dan in de oudheid door onze
toegenomen "ontwikkeling", die moet weer helemaal afgewikkeld worden
om het originele ingeschapen beeld terug te vinden...Kerst is belangrijker
dan ooit en veelal misbegrepen. Men plaatst kerst vaak buiten zichzelf als
een leuk gezinsfeest..(wat natuurlijk ook mag, vier uw feestdagen!!)
Kerst is in essentie een herinnering aan een weg terug. Het is niet zo
simpel en er is geen bevrijdend elixer of theorie, het is hard werken en je
eigen pijnen verteren, zodat wat er onder slaapt, het innerlijke goud, vrij
mag komen, voor jou en voor de wereld.
Dit is ten diepste kerst, een herinnering, dat talentvolle echte goddelijke
kind in jezelf terug geboren te laten worden en dit te leven...Opnieuw te
worden geboren terug van waaruit je bent ontstaan...Dat maakt een
authentiek leider. Iedereen een unieke leider van zijn eigen opgegraven

talenten!
In de woorden van Etty Hillesum, overleden in kamp Westerbork,
Uiteindelijk hebben we slechts
een morele plicht;
het terug-winnen van de grote ruimten van
vrede in onszelf, meer en meer vrede,
om haar te laten weer-spiegelen
op anderen. En hoemeer vrede er in
ons is, hoe meer vrede
in onze onrustige wereld.
Dat wens ik een ieder toe deze kerstdagen,
Kerst als her-innering van dat kostbare in ons allen.
Robbert G. van Leerdam

