Chinese ceremonies
Leven tussen hemel en aarde
In China draait het allemaal om harmonie. Evenwichtig leven met de aarde, de hemel en met
je medemens.
Weet je wat nou zo anders is aan Chinezen en dan bedoel ik niet hun ogen, nee, het is het
'jezelf zijn' in China. Dat is totaal anders dan bij ons. Chinezen zijn degenen die ze kennen.
Ja, een Chinees is zijn relaties, de mensen om hem heen. Dat is echt heel sterk. Dat is dus
niet zoals bij ons waar je toch op de eerste plaats jezelf bent, toch? Mijn ik. Mijn eigenheid.
Ikzelf wordt bepaald door eigenschappen of kwaliteiten die ík heb. Ik ben vriendelijk of
verstandig, omdat ík dat ben. Bij ons is het heel belangrijk om authentiek te zijn. Ja, jezelf
zijn is de opdracht. Nou, voor Chinezen is dat echt helemaal anders. Maf hè?
In China ben je wie je kent. Niet meer en niet minder. Dat maakt ook, dat je in China de
dingen veel gemakkelijker voor elkaar krijgt als je de juiste contacten hebt. Vandaar dat
het superbelangrijk is met wie je omgaat. Ja, alles heeft te maken met hoe je je opstelt
binnen je kennissenkring, je goede relaties. Het gaat erom dat je je plaats kent binnen een
netwerk van mensen. En dat kan soms tot ellenlange discussies leiden over de plaats waar
je zit aan tafel. Ja, je bent de rol die je inneemt. En hoe beter je je doen en laten afstemt op
die rol en op de positie die je inneemt in je omgeving, hoe succesvoller je bent. Of sterker
nog: hoe meer je bent.
Tja, en dat geldt in China niet alleen voor de menselijke contacten, maar ook voor het
contact met de kosmos. Ja, als mens ben je meer en beter als je je op een juiste manier
gedraagt tegenover de hemel en de aarde. Vreemd hè, want hoe doe je dat, je goed
gedragen tegenover de hemel en de aarde? Nou, zo moeilijk is dat niet hoor. Want de hemel
en de aarde spreken in China. Ja, nee, niet met een stem natuurlijk, maar toch spreken ze
en kunnen wij mensen ze verstaan en naar ze luisteren, en naar leven. Ja, een goede
harmonieuze relatie met de hemel en de aarde is de sleutel tot een gezond en succesvol
leven.
Om te weten wat de hemel te zeggen heeft, kun je terecht bij de kalender. En om te weten
te komen wat de aarde wil, moet je je oor te luisteren leggen bij wind en water. Maar
daarover zodadelijk meer. Eerst de Chinese kalender: die is veel meer dan alleen maar een
aanduiding van welke dag het is. Kalenders zijn een soort raadgevers waardoor je te
weten komt wat je op welke dag moet doen. “Vandaag naar de kapper”. “Opgelet: niet in het
huwelijksbootje stappen vandaag!”. “Vandaag is het de dag om je winterkleren op te
bergen”. “Verhuis maar niet vandaag!”. Op reis gaan, zaken doen; al deze praktische
richtlijnen worden door geleerden afgeleid uit de sterren en opgeschreven in de kalender.
Met die sterren zijn Chinezen allang intensief bezig. Het heeft alles te maken met macht.
Ja, dat zit namelijk zo: de Keizer in China was de Zoon van de Hemel. Hij kreeg de opdracht
van de hemel om op aarde te regeren. En de Keizer moest de harmonie van de hemel naar
de aarde zien te brengen. En om dat goed te kunnen doen, moest hij er natuurlijk achter
zijn te komen wat de hemel precies wil. En dat staat nou in de sterren geschreven.

Die keizers hadden heel wat geleerden in dienst die rekenden en interpreteren, en een
gigantische administratie bijhielden om er zeker van te zijn, dat de aanwijzingen van de
kalender in het hele Chinese Rijk werden opgevolgd. “Vandaag ploegen, morgen zaaien” en
ga zo maar door.
Vandaag de dag is dat niet meer zo. Toch hechten de Chinezen nog heel veel belang aan de
kalender. Het is nog steeds een bron voor een goed leven, want door de kalender kom je te
weten wat de hemel wil. Zo zijn er in China heel veel waarzeggers of gelukzeggers, die
interpreteren de sterren voor je en maken die aanwijzingen van de kalender nog
persoonlijker. Die waarzeggers vind je in de tempels.
Toch moet je als Chinees niet alleen naar de hemel luisteren, maar ook naar de aarde. Je
moet rust en harmonie vinden in wat de aarde te vertellen heeft. En ook daarvoor zijn er in
China geleerden: Fengshui-meesters. Ze laten zien hoe je het beste een huis bouwt, op
welke plek je het beste je bed kunt zetten, waar een geschikte plaats is voor een deur
enzovoorts. Ja, zelfs waar je het beste je goudvis neer kunt zetten, want dát zijn ideale
versterkers van je rijkdom. En waar je een stier moet neerzetten, ook goed voor de kracht
en energie in je huis. Chinezen houden overal en altijd rekening met Fengshui. Ja, zelfs tot
in de dood.
Kijk hier: de Fengshui-meesters zetten de kist van de overledene op de goede manier op de
juiste plek. Zo zal de geest van de overledene optimaal profiteren van alle positieve energie
rondom hem.

