
 

Ontmoeting met Jerry over Seven Eyes 

door Josee Lamers 

 

Het was mooi weer op zondagmorgen 11 juni 2017 
toen we om elf uur bijeen kwamen in de Hofkamer in 
Nijmegen. Vijftien mensen uit alle windstreken van 
Nederland en een vrouw, Jeanique, die via een skype 
verbinding met Nieuw Zeeland, deelnam aan de 
bijeenkomst.  Vier psychotherapeuten onder hen. 
Jerry  vertelde over zichzelf , zijn werk en hoe hij 
geïnspireerd raakte om zich, - na zijn pensioen- als 
nieuwkomer te vestigen in Auroville. Hij was door het 
Working Committee en de Auroville Council gevraagd 
om aan de hand van hun richtlijnen een ontwerp te 
maken voor een geestelijke gezondheidszorg. Dat 
ontwerp, gebaseerd op de Integrale Yoga van Sri 
Aurobindo, is goedgekeurd door het WC en de AV 
Council. Daarna legde hij met voorbeelden en 
ervaringen het model van Seven Eyes uit. In elke fase 
neem je de wereld anders waar en wordt je identiteit 
anders gevormd. Jerry koos voor Eye, dat voor 
Waarnemen staat,  om de relatie uit te drukken met 
de I van Identity. Elke fase in het Eye model markeert 
een andere identiteit. Alle Eyes staan open, de een 
meer of minder dan de ander.  

 Naarmate je dieper in het bewustzijn komt, wordt het 
bereik van je waarneming groter. Dit 
ontwikkelingsmodel leidt van een afgescheiden identiteit 
dat door impulsen wordt beheerst naar een kosmisch 
bewustzijn waarin je bijvoorbeeld inzicht krijgt in de 
samenhang van verschijnselen. Evenals bij de chakra’s 
worden de Eyes geflankeerd door twee stromingen. Aan 
de ene zijde de opwaartse stroom vanuit Moeder Aarde 
die betrekking heeft op de opbouw van je 
persoonlijkheid langs de structuur van de Seven Eyes. 
Aan de andere zijde de neerwaartse stroom die begint 
aan de top en betrekking heeft op de implicaties of 
verwerking van wat je geleerd hebt in het voorgaande 
Eye niveau. Ben je op het zevende niveau gekomen, dan 
stem je je af op je ware zijn die je op het zesde niveau 
hebt ontdekt. Dan worden alle Eye niveaus 
getransformeerd en begin je in een nieuwe ronde met 
de impulsen die nu vanuit het kosmische of het 
Goddelijke komen. Deze fundamentele transformatie 
kan ervaren worden als een derde geboorte, zegt Jerry. 
De overgang van het verstand naar het hart kunnen 
mensen ervaren als een tweede geboorte.  

 



 

Tijdens zijn uitleg kreeg Jerry regelmatig vragen en 
aanvullende opmerkingen en het was voelbaar hoe 
betrokken iedereen er bij was. Hij raakte de draad 
niet kwijt en wist zijn weg steeds opnieuw weer te 
vervolgen. Hij nam ons mee in een meditatie om de 
werking te laten ervaren. Een mooie uitspraak die 
me trof was dat ons lichaam beter voor ons zorgt 
dan wij voor het lichaam. Daarna kreeg Erik Peeters, 
psychotherapeut voor kinderen en jongeren, het 
woord om te reageren en vragen te stellen. Erik, lid 
van de vereniging en thuis in het gedachtengoed 
van Sri Aurobindo, vond Seven Eyes inspirerend en 
kon zich voorstellen dat hij er mee zou kunnen 
werken. Hij wilde graag weten hoe Jerry er als 
psychotherapeut meewerkte, of hij op zoek ging 
naar waar de pijn zit bij een cliënt, en of hij iemand 
zijn eigen proces laat doormaken. Jerry zei te 
luisteren naar iemands verhaal en spiegelend aan 
de  

 Seven Eyes de verteller te vragen waar hij denkt dat  
hij zit, en als hij dat geïdentificeerd heeft, te vragen waar 
hij naar toe wil gaan. Hij illustreerde dat met een 
voorbeeld uit de praktijk om het inzichtelijk te maken.  
Jeanique, via Skype, zei blij te zijn met een 
verklaringsmodel met een spiritueel stuk erin omdat 
duidelijk is dat mensen kunnen vastlopen in hun 
ontwikkeling, ook spiritueel. Ze vroeg hoe kan helpen om 
mensen hun schaduwkant onder ogen te laten zien om 
eruit te komen. De Moeder zegt dat je dat het beste kunt 
doen vanuit het Licht, zodat je eruit kunt stijgen, maar als 
mensen depressief of vastgelopen zijn,en maar weinig licht 
zien, wat dan? Jerry geeft aan dat mensen kunnen 
vastzitten tussen twee Eye niveaus: de oude handvatten 
werken niet meer en die van het nieuwe niveau zijn nog 
niet voorhanden. Maar met  Seven Eyes kun je een 
perspectief voor de groei en de ontwikkeling aanreiken: 
het is veel gedetailleerder.  

 



Behalve de zeven besproken niveaus, heeft elk 
niveau zeven subniveaus en elk subniveau is ook 
weer onderverdeeld in dezelfde 7 niveaus. Het 
model bevat vele lagen. Jerry zei dat hij volgend jaar 
als hij weer in NL is daarover best wel een workshop 
wil geven voor diegenen die erin geïnteresseerd 
zijn. Er waren nog veel meer boeiende vragen en we 
hadden best de hele middag door kunnen gaan. 
Wim adviseerde hem om contact op te nemen met 
Mathijs Cornelissen, oprichter van het Indian  

 Psychology Institute (IPI), die ook eens een inleiding aan 
AVI NL had gegeven over de Indiase Psychologie. Jerry en 
Erik en verder iedereen dankend voor hun betrokken 
deelname en inspirerende inbreng, heb ik toegezegd dat 
mensen die belangstelling hebben voor Seven Eyes contact 
op kunnen nemen met het bestuur. We blijven in contact 
met Jerry en kunnen te zijner tijd een workshop plannen 
als hij weer in Nederland is.  
 
Stuur een e-mail naar: secretaris@auroville.nu.  
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