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Dirk zijn gerespecteerde alchemiemethode bevat de 

essentie van leven. De methode heeft een grote en 

verrijkende sociale betekenis, kan onze moderne 

manier van leven veranderen en is waardevol voor 

een heel breed publiek. 

 

Tao Meester Cheng Yu Ming 
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VOORWOORD 
 

Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit boekje. 

Het gaat over jouw relatie met de grootsheid van 

leven en hoe jij hier toegang tot kan krijgen op je 

eigen unieke manier. 

 

Alchemie is de kennis en het bewustzijn van hoe 

het leven werkt. Wijsheid is als mens weten hoe het 

leven echt in elkaar zit. Zoals je ziet gaan ze 

eigenlijk over hetzelfde maar vanuit een iets andere 

gezichtshoek. In dit boekje breng ik ze aan de hand 

van quotes en korte teksten samen. Het zijn 

reflecties van mijn weten aangaande de kosmische 

levenswetten. 

 

Alchemie is voor mij de oorspronkelijke 

wetenschap. Die bron waar elke spirituele traditie 

zijn wijsheid uit put. Voor de alchemist is het de 

natuur die de oorspronkelijk eenheidsstaat, het 

meest perfect uitdrukt in een gemanifesteerde 

vorm. Door te luisteren naar de natuur en hier 

opnieuw mee te versmelten, ontdekken we hoe het 

leven werkt. Zo kan er rust, vrede en wijsheid 

ontstaan. Simpel en effectief. 

 

Reeds een 30 tal jaar ben ik geboeid door deze 

spirituele wetenschap en geef ik deze door in mijn 

lessen, workshops en trainingen. Om zo mensen te 

helpen bij hun volle levenspotentieel te komen en 

dit tot uiting te kunnen brengen in hun 

levensproject. 
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Talloze studenten hebben me teruggegeven dat ze 

bepaalde simpele quotes die tijdens mijn lessen 

vaak spontaan opkwamen, vele jaren later nog 

steeds met zich meedroegen en dit een blijvende 

inspiratie was in hun manier van leven. Dit was de 

inspiratie voor dit boekje. Zo zijn we gaan 

rondvragen bij onze studenten welke quotes hen het 

meest geraakt hebben en dit resulteerde in de 

verzameling die je nu in je handen hebt. 

 

Er zijn momenteel vele mooie en verscheiden 

boeken over alchemie en daar ben ik blij mee. Wat 

velen echter vergeten is dat echte wijsheid niet 

enkel uit boeken komt. 

 

Tijdens mijn ontmoetingen met ware meesters viel 

me telkens de stilte en eenvoud op in hun lessen. 

Enkele malen ben ik tot het beschamende besef 

gekomen dat ik veel ‘wist’ over iets, maar totaal 

geen echt 'weten' over de ware natuur en essentie 

van dit onderwerp. 

 

De Chinese meester Lao Tzu sprak zelden en 

weigerde tot het eind van zijn leven om dingen neer 

te schrijven. Pas toen hij zich in de bergen wilde 

terugtrekken als voorbereiding tot zijn hemelse 

overgang, wist een student hem te overhalen om de 

‘Tao Te Ching’ te schrijven. Ware meesters kiezen 

meestal voor subtiele impulsen die het denken vaak 

eerst verwarren, maar als je hierin kan verstillen, 

kunnen ze je helpen de eenheid met de bron 

voelbaar te maken. 
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Dat is waarom we gekozen hebben voor een simpel 

boekje met korte stukjes tekst. Zo kan je het 

gemakkelijk met je meenemen, en telkens als je er 

behoefte aan hebt, laat je deze tekstjes als het ware 

marineren in je bewustzijn.  De bedoeling van dit 

boekje is dus niet om je meer kennis over alchemie 

te verschaffen of om het even snel uit te lezen.  Ik 

geloof wel, dat als je het op de juiste manier 

gebruikt, dit boekje je kan laten proeven van de 

essentie van de alchemistische leer. 
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Hoe kan je dit boekje het best gebruiken? 

 

1) Door het met je mee te dragen en wanneer je er 

de impuls toe voelt, quote per quote door te nemen 

en beetje bij beetje te laten binnen sijpelen. 

 

2) Je kan er ook voor kiezen om eerst even stil te 

staan bij iets waar je mee worstelt in je leven en 

hulp bij nodig hebt. Dan kan je het boekje openen 

met deze intentie en kijken hoe de tekst bij deze 

vraag aansluit. 

 

3) Je kan het boekje intuïtief openen en dan de 

tekst via meditatie laten inwerken. Verbind je eerst 

met de tekst en zink daarna dieper in stilte.  

 

4) Nog een andere manier is om er met iemand die 

hier open voor staat, over uit te wisselen. Deel hoe 

jullie hiernaar kijken en laat de ander zijn 

zienswijze jou inspireren. 

 

Mijn wens is dat dit boekje een inspiratie voor je 

mag zijn om de grootsheid van het ware leven te 

ervaren. Zodat jouw leven rijk wordt aan rust, 

vrede en wijsheid. 

 

Met alchemistische groeten, 

Dirk 


