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Hoofdstuk X 
 
 

(…) 
 
8. Panische angst en onmacht… Zijn levende zelfkern wil hem hier iets duidelijk 

maken. Waarom zulk een vrees en gevoel van onmacht ? Hoe op te lossen ? 
 
Antwoord van z’n liefhebbende innerlijke stem komt op het volgende neer : Waar is jouw 
GEZAG ? Neem je scepter op als Mens ! Maak je meester over elke situatie ; laat je niet 
overweldigen. 
Leg de macht over jouw leven nooit bij anderen. Wees steeds Meester over jezelf. 
Op te lossen : Sirius besefte zijn ‘kracht’, geloofde in zijn meesterschap, zijn goedheid… angst 
verdwijnt dan. 
 
9. De dwergen leren hem een les : hoe drukt de Tovenaar dit uit ? 
 
Dat de dwergen helemaal niet gevaarlijk zijn, het lijkt alleen maar zo, maar het heeft te maken 
met de persoonlijke perceptie van Sirius die nog onvoldoende geloofde in zichzelf. Door hun 
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pesterijen1 wordt Sirius gedwongen op zoek te gaan naar zijn Kernkracht. Hij wordt met zijn 
eigen onmachtsgevoel en angst geconfronteerd teneinde hieraan een oplossing te geven. 
 
10. Heel belangrijke stap op weg naar het Geluk… ? 
 
Wanneer een mens in Liefde (zelf-liefde in de eerste plaats) Meester wordt over zichzelf, ervaart 
hij deze liefdeskracht als de Goede Macht. Hierbij verdwijnt alle angst ; het Kwade kan niet meer 
binnen : het kwade dat ‘in’ jezelf, in Sirius zit, nl. de angst, het gevoel van onmacht, wordt 
verdreven in dit Geloof en deze Liefde binnenin het IK. Het gaat erom het zgn. kwade in jezelf 
te verslaan, dan haal je zulke angstaanjagende situaties niet meer naar je toe. 
De Goede Macht heet Liefde, Leven… niets is sterker dan deze macht. 
 

(…) 
 

                                                 
1 Ook wanneer een mens gepest wordt door een ander kan hij hier heel wat uit leren, en Groeien… : lees in Het 
Signalenboek I. 


