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De	  seksuele	  ontwikkeling	  gaat	  door,	  ook	  na	  de	  puberteit:	  
De	  intiem-‐seksuele	  relatie	  van	  24	  tot	  84	  jaar	  

	  

	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  
	  
Het	  is	  vrij	  onbekend	  dat	  er,	  nadat	  men	  de	  volwassenheid	  heeft	  bereikt,	  nog	  een	  
hele	  ontwikkeling	  op	  intiem-‐seksueel	  terrein	  is..	  Dit	  biedt	  talrijke	  mogelijkheden	  
voor	  mensen	  die	  worstelen	  met	  hun	  relatie	  of	  nu	  nog	  denken	  dat	  hun	  seksuele	  
leven	  op	  zijn	  retour	  gaat	  als	  je	  de	  veertig	  bent	  gepasseerd.	  
De	  training	  SGT-‐Advanced,	  ontwikkeld	  door	  Willem	  Poppeliers,	  geeft	  de	  
aanvulling	  op	  bestaande	  theorieën,	  met	  daarbij	  	  veel	  	  nieuwe	  oefeningen	  waarin	  
je	  kan	  ervaren	  wat	  de	  theorie	  daadwerkelijk	  betekent.	  
Voor	  mensen	  die	  de	  SGT-‐Basis	  hebben	  gedaan,	  zal	  dit	  vertrouwd	  zijn.	  
Toch	  nog	  even	  samengevat:	  
	  
SGT	  heeft	  als	  doel	  de	  oorspronkelijke	  levensenergie	  weer	  vrij	  te	  maken,	  
door	  aarding	  in	  de	  seksualiteit	  te	  brengen.	  
Dit	  gebeurt	  door	  de	  verbinding	  tussen	  hart	  en	  genitaliën	  en	  tussen	  genitaliën	  en	  
hart	  te	  herstellen	  en	  dit	  te	  harmoniseren	  in	  	  het	  gehele	  lichaam.	  Hiermee	  ontstaat	  
er	  een	  stabiele	  stroom	  van	  opwinding	  en	  liefde	  in	  jezelf,	  waardoor	  	  	  je	  de	  ander	  
kan	  benaderen	  vanuit	  autonomie.	  De	  geliefde	  wordt	  niet	  langer	  het	  substituut	  
van	  de	  ouder	  met	  alle	  verwikkelingen	  die	  dit	  tot	  gevolg	  kan	  hebben.	  Door	  tal	  van	  
oefeningen	  leer	  je	  om	  je	  verantwoordelijkheid	  te	  nemen	  voor	  je	  eigen	  seksuele	  
energie	  en	  opwinding.	  Je	  ontwikkelt	  zowel	  je	  mannelijke	  als	  je	  vrouwelijke	  kant.	  
Je	  brengt	  deze	  vanuit	  polarisatie	  in	  de	  jongere	  jaren	  naar	  harmonisatie	  in	  de	  
middenleeftijd.	  Dan	  is	  het	  mogelijk	  om	  naar	  de	  transformatiefase	  te	  gaan	  op	  
oudere	  leeftijd.	  
Door	  alle	  jaren	  heen	  geldt	  dat	  het	  kind	  altijd	  centraal	  staat	  binnen	  de	  Sexual	  
Grounding	  Therapie.	  Zowel	  terugkijkend	  naar	  je	  eigen	  opvoeding	  als	  dat	  je	  als	  
ouders	  nu	  kinderen	  hebt,	  de	  focus	  blijft	  altijd	  op	  het	  kind	  gericht.	  
	  
De	  aarding	  in	  de	  seksualiteit	  wordt	  mede	  verkregen	  door	  verbinding	  te	  maken	  
met	  de	  generatielijnen.	  Het	  ervaren	  vanuit	  het	  hele	  systeem,	  zowel	  van	  jezelf	  als	  
van	  je	  partner,	  geeft	  verdieping	  in	  je	  relatie	  en	  geeft	  kinderen	  daardoor	  een	  
veilige	  bedding	  om	  zich	  seksueel	  te	  ontwikkelen.	  
	  
Hierna	  volgt	  een	  samenvatting	  van	  de	  essentie	  per	  leeftijdsfase.	  
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24 tot 34  Genitaal-relationele volwassenheid 
Het	  onderhouden	  van	  de	  twee-‐relatie	  komt	  nu	  centraal	  te	  staan.	  
De	  focus	  ligt	  nu	  op	  het	  experimenteren	  en	  het	  ontdekken	  in	  
relatieverband.	  	  
	  
Losgekomen	  uit	  de	  driehoek	  met	  de	  ouder	  onderzoekt	  de	  jong	  volwassene	  hoe	  
het	  is	  om	  seksualiteit	  te	  beleven	  in	  relatie	  met	  een	  vaste	  partner.	  De	  intiem-‐
seksuele	  relatie	  krijgt	  dankzij	  de	  relatie	  een	  nieuw,	  gezamenlijk	  perspectief	  van	  
verleden	  en	  toekomst.	  	  
	  
In	  de	  relatie	  zoeken	  en	  vinden	  de	  partners	  een	  onderlinge	  verbinding	  met	  en	  
tussen	  hun	  harten	  en	  geslachten.	  Het	  volledig	  aanwezig	  zijn	  in	  
contact	  met	  de	  ander	  is	  een	  belangrijk	  aspect	  van	  deze	  fase.	  Wanneer	  de	  
verbinding	  zich	  gaat	  verdiepen	  ontstaan	  er	  vaak	  problemen.	  Voor	  de	  verdieping	  
is	  er	  veiligheid	  nodig	  in	  de	  relatie.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  je	  echt	  voor	  elkaar	  kiest.	  
Bij	  onveiligheid	  in	  de	  relatie	  kunnen	  onveilige	  hechtingsstijlen,	  die	  zijn	  ontstaan	  
op	  	  jonge	  leeftijd,	  hun	  intrede	  doen	  bij	  één	  van	  de	  partners	  en	  dat	  bevordert	  de	  
relatie	  meestal	  niet.	  	  
Bij	  problemen	  in	  de	  relatie	  is	  het	  belangrijk	  om	  bewust	  te	  worden	  wat	  er	  speelt.	  
Vaak	  is	  er	  een	  zogenaamd	  “derde	  punt”	  in	  de	  relatie.	  
Het	  “derde	  punt”	  kan	  het	  werk	  of	  de	  computer	  zijn,	  maar	  ook	  verliefdheid	  op	  een	  
andere	  persoon	  buiten	  de	  relatie	  zijn	  of	  tal	  van	  	  andere	  mogelijkheden.	  Restanten	  
van	  onopgeloste	  kwesties	  met	  je	  ouders	  kunnen	  ook	  ervoor	  zorgen	  dat	  je	  één	  van	  
je	  ouders	  projecteert	  op	  je	  partner.	  
Hier	  bewustwording	  op	  te	  verkrijgen	  en	  samen	  of	  individueel	  te	  onderzoeken	  
waardoor	  dit	  veroorzaakt	  wordt,	  kan	  dit	  oplossen	  zodat	  de	  verbinding	  zich	  
verder	  kan	  verdiepen.	  	  
	  
Schoonouders	  zijn	  de	  bronnen	  van	  je	  partner.	  Hen	  te	  accepteren	  is	  
essentieel	  voor	  het	  accepteren	  van	  je	  partner.	  
	  
Door	  verbinding	  aan	  te	  gaan	  met	  je	  schoonouders,	  ga	  je	  verbinding	  aan	  met	  de	  
oorsprong	  van	  je	  partner.	  Door	  hen	  te	  accepteren	  hoe	  ze	  zijn,	  wordt	  het	  ook	  
gemakkelijker	  om	  je	  partner	  te	  accepteren	  hoe	  hij	  of	  zij	  is.	  Hoe	  de	  ouders	  en	  
schoonouders	  kunnen	  relateren,	  heeft	  invloed	  op	  de	  relatie	  van	  jou	  en	  je	  partner.	  	  
	  
In	  de	  uitwisseling	  van	  liefde	  en	  seksualiteit	  gaat	  men	  ervaren	  hoe	  groot	  het	  
verschil	  is	  tussen	  het	  uitleven	  van	  de	  eigen	  opwinding	  in	  een	  gerichtheid	  op	  het	  
bereiken	  van	  een	  orgasme	  en	  het	  beleven	  van	  een	  seksueel	  contact	  waarin	  de	  
opwinding	  in	  relatieverband	  van	  beide	  partners	  alle	  ruimte	  krijgt.	  Het	  is	  het	  
verschil	  tussen	  masturberen	  en	  genitaal	  relateren.	  
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34	  tot	  44	  Genitaal-‐reproductieve	  rijping	  
	  
Aarding	  in	  de	  relatie.	  Deze	  wordt	  gevonden	  in	  de	  balans	  die	  groeit	  
tussen	  twee	  mannelijke-‐	  en	  vrouwelijke	  complete	  personen.	  
	  
Als	  twee	  mensen	  een	  intiem	  seksuele	  relatie	  hebben,	  dan	  wil	  er	  een	  “derde	  
punt”	  ontstaan,	  veelal	  in	  de	  vorm	  van	  een	  kind.	  
	  
In	  deze	  periode	  waarin	  de	  kinderen	  en	  de	  loopbaan	  veel	  aandacht	  en	  energie	  
vragen,	  is	  het	  van	  belang	  dat	  de	  relatie	  een	  steun	  vormt	  voor	  beide	  partners	  en	  
daarmee	  zijn	  bestendigheid	  toont.	  Alleen	  wanneer	  men	  in	  staat	  is	  elkaars	  anker	  
te	  zijn,	  heeft	  de	  relatie	  een	  goed	  toekomstperspectief.	  
	  
De	  onderlinge	  steun	  bestaat	  natuurlijk	  	  uit	  praktische	  hulp	  en	  het	  bieden	  van	  een	  
luisterend	  oor,	  maar	  	  is	  er	  ook	  op	  gevoelsmatige	  basis,	  in	  liefde	  die	  zich	  uit	  in	  
aanraking	  en	  seksualiteit.	  
	  
De	  mannelijke	  en	  vrouwelijke	  energie	  van	  beide	  partners	  vormt	  de	  basis	  van	  
de	  binding	  binnen	  de	  relatie.	  
	  
Er	  is	  bereidheid	  om	  samen	  allerlei	  nieuwe	  ervaringen	  op	  te	  doen,	  om	  het	  
innerlijke	  kind	  de	  ruimte	  te	  geven	  tot	  experimenteren.	  Als	  de	  partners	  elkaar	  de	  
gelegenheid	  geven	  om	  zich	  volledig	  genitaal	  uit	  te	  drukken,	  met	  verbinding	  van	  
hart	  en	  geslacht,	  stimuleren	  zij	  elkaar	  om	  verder	  te	  gaan	  op	  dit	  pad,	  zich	  genitaal	  
te	  ontwikkelen	  en	  zodoende	  de	  relatie	  te	  versterken.	  	  
	  
Vragen	  die	  hierbij	  relevant	  zijn,	  luiden:	  
-‐Hoe	  beleef	  ik	  de	  genitale	  verhouding	  met	  mijn	  partner?	  
-‐Hoe	  beleeft	  mijn	  partner	  de	  genitale	  verhouding	  met	  mij?	  
	  
Voor	  het	  bestendigen	  van	  de	  relatie	  is	  het	  belangrijk	  dat	  beide	  partners	  hetzelfde,	  
zware	  gewicht	  toekennen	  aan	  het	  beantwoorden	  van	  bovenstaande	  vragen.	  
	  
Voor	  paren	  die	  nu	  ouders	  zijn	  geldt	  dat	  ze	  als	  mannelijke	  en	  vrouwelijke	  
bronnen	  de	  beschermende	  en	  spiegelende	  rol	  krijgen	  naar	  hun	  kind.	  
	  
De	  toenemende	  volledigheid	  in	  mannelijkheid	  en	  vrouwelijkheid	  in	  beide	  
partners	  voorkomt	  dat	  de	  ene	  ouder	  in	  de	  verhouding	  met	  het	  kind	  (en	  de	  ouder)	  
van	  het	  andere	  geslacht	  geïsoleerd	  komt	  te	  staan.	  	  
De	  ouders	  scheppen	  vanuit	  hun	  open	  gemeenschappelijke	  ouderband	  naar	  elk	  
kind	  een	  eigen	  individuele	  band.	  	  
Houdingen	  van	  de	  ouders	  m.b.t.	  seksualiteit	  worden	  overgenomen,	  ook	  
door	  pubers	  die	  zich	  in	  alles	  tegen	  de	  ouders	  lijken	  te	  verzetten.	  	  
	  
Voor	  relaties	  die	  geen	  kinderen	  krijgen	  of	  waarin	  een	  miskraam	  of	  abortus	  is	  
geweest,	  is	  de	  aandacht	  voor	  het	  ongeboren	  kind	  belangrijk.	  Het	  effect	  op	  de	  
intiem-‐seksuele	  relatie	  en	  het	  hele	  systeem	  kan	  groot	  zijn.	  



	  

MS	  09-‐04-‐2013	  

44	  tot	  54	  Genitaal-‐relationele	  rijping	  
	  
Het	  uitbalanceren	  van	  mannelijkheid	  en	  vrouwelijkheid	  is	  in	  deze	  
levensfase	  van	  belang,	  zowel	  in	  je	  zelf	  als	  naar	  buiten	  in	  je	  relatie.	  
	  
Het	  gaat	  op	  deze	  leeftijd	  om	  de	  fijne	  afstemming.	  Echt	  ontdekken	  hoe	  de	  ander	  is	  
en	  je	  eigen	  persoonlijkheid	  inbrengen.	  Slagen	  partners	  hierin,	  dan	  kunnen	  ze	  
leven	  in	  een	  sterke	  harmonie.	  Ontbreekt	  de	  balans	  geheel	  of	  gedeeltelijk,	  dan	  
kunnen	  er	  problemen	  in	  de	  relatie	  blijven	  optreden	  vanwege	  (te)	  mannelijk	  of	  
(te)	  vrouwelijk	  gedrag.	  
	  
Het	  is	  je	  eigen,	  individuele	  verantwoordelijkheid,	  die	  alleen	  kan	  worden	  
waargemaakt	  door	  werkelijk	  genitaal	  voor	  elkaar	  open	  te	  staan	  in	  de	  relatie	  en	  
ook	  open	  te	  zijn	  voor	  de	  mannelijke	  en	  vrouwelijke	  elementen	  in	  jezelf.	  Als	  de	  
mannelijke	  en	  vrouwelijke	  energie	  uitgebalanceerd	  is	  en	  als	  je	  jezelf	  kan	  
reguleren	  in	  de	  relatie,	  kan	  de	  integratie	  van	  de	  mannelijke	  en	  vrouwelijke	  
energie	  volledig	  plaatsvinden.	  
	  
Het	  is	  een	  volgende	  stap	  naar	  een	  relatie	  waarin	  opwinding	  vrijuit	  kan	  
worden	  beleefd,	  juist	  doordat	  de	  partner	  niet	  langer	  fungeert	  als	  object	  dat	  
opwinding	  genereert.	  
	  
De	  partner	  is	  geen	  object	  meer	  die	  jou	  moet	  opwinden,	  maar	  een	  persoon	  aan	  
wie	  jij	  jezelf	  genitaal	  toont.	  Tegelijkertijd	  ben	  je	  zelf	  bereid	  te	  zien	  hoe	  je	  partner	  
opwinding	  toont,	  zonder	  deze	  over	  te	  nemen.	  Je	  bent	  in	  staat	  in	  je	  eigen	  
opwinding	  te	  blijven	  en	  die	  van	  je	  partner	  bij	  hem	  of	  haar	  te	  laten.	  
	  
Dit	  is	  de	  periode	  van	  het	  midden	  van	  je	  leven.	  Je	  kan	  voor	  jezelf	  even	  ver	  
vooruitkijken	  als	  terugzien.	  Door	  het	  uitbalanceren	  van	  verleden	  en	  toekomst	  
kan	  je	  makkelijker	  in	  het	  hier	  en	  nu	  zijn.	  
	  
	  Je	  ziet	  je	  ouders	  terug	  in	  je	  kinderen	  en	  visa	  versa.	  Je	  staat	  midden	  in	  de	  
generatielijn	  als	  een	  soort	  van	  medium.	  	  	  
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54	  tot	  64	  Genitaal-‐relationeel	  ouder	  worden	  
	  
Centraal	  thema	  is	  het	  afscheid	  nemen	  van	  je	  genitale	  bronnen	  en	  
de	  integratie	  van	  hun	  mannelijkheid	  en	  vrouwelijkheid	  in	  jezelf	  en	  
in	  de	  relatie.	  
	  
In	  deze	  tijd	  gaat	  de	  aandacht	  uit	  naar	  het	  levenseinde	  van	  je	  ouders	  en	  
schoonouders.	  Het	  contact	  tussen	  jou	  en	  je	  ouders	  krijgt	  veelal	  een	  andere	  vorm,	  
met	  name	  als	  er	  zorg	  moet	  worden	  verleend.	  
	  
Het	  is	  de	  laatste	  periode	  van	  afstemming	  met	  je	  ouders	  en	  de	  mogelijkheid	  
om	  te	  kunnen	  reflecteren	  met	  hen	  op	  je	  intiem-‐seksuele	  leven.	  Je	  ouders	  
kunnen	  je	  leren	  hoe	  het	  is	  om	  genitaal-‐relationeel	  te	  sterven,	  om	  nooit	  meer	  
gemeenschap	  te	  kunnen	  hebben	  met	  je	  partner.	  
	  
Het	  wegvallen	  van	  de	  vader	  of	  moeder	  brengt	  een	  ingrijpende	  verandering	  
teweeg	  in	  de	  driehoeksverhouding.	  De	  plaats	  van	  de	  overleden	  ouder	  is	  door	  het	  
sterven	  niet	  onbezet	  geraakt.	  De	  persoon	  op	  die	  plaats	  is	  getransformeerd:	  niet	  
langer	  fysiek	  aanwezig,	  maar	  nog	  wel	  volledig	  aanwezig	  voor	  partner	  en	  
kinderen.	  	  
	  
Als	  kind	  van	  de	  overleden	  ouder	  neem	  je	  mannelijke-‐	  en	  vrouwelijke	  energie	  van	  
de	  overleden	  ouder	  over.	  Je	  zult	  dan	  ervaren	  dat	  je	  mannelijkheid	  en	  
vrouwelijkheid	  sterker	  worden	  en	  dat	  ze	  via	  polarisering	  tot	  een	  nieuw	  
evenwicht	  willen	  komen.	  
De	  overgebleven	  ouder	  neemt	  ook	  de	  mannelijke-‐en	  vrouwelijke	  energie	  van	  de	  
gestorvene	  over	  en	  maakt	  dit	  tot	  een	  nieuw	  evenwicht	  in	  zichzelf.	  Deze	  fusie	  
zorgt	  ervoor	  dat	  de	  overblijvende	  ouder	  de	  plaats	  inneemt	  van	  het	  ouderpaar	  dat	  
jouw	  bron	  is	  of	  die	  van	  je	  partner.	  De	  overgebleven	  ouder	  en	  het	  kind	  hebben	  nu	  
iets	  gemeenschappelijks,	  namelijk	  de	  geïntegreerde	  energie	  van	  de	  overledene.	  
	  
Als	  de	  tweede	  ouder	  overlijdt,	  herhaalt	  dit	  proces	  zich,	  met	  dien	  verstande	  dat	  jij	  
de	  laatst	  levende	  in	  de	  generatielijn	  bent.	  	  
	  
Tijdens	  dit	  afscheid	  nemen	  van	  je	  ouders	  en	  schoonouders	  gebeurt	  er	  veel	  in	  de	  
intieme-‐seksuele	  relatie	  met	  je	  partner.	  Er	  is	  een	  proces	  van	  polarisatie	  naar	  
harmonisatie	  in	  jezelf	  en	  naar	  je	  partner.	  Veelal	  gebeuren	  er	  parallel	  processen	  in	  
beide	  partners.	  Hier	  ten	  volle	  aandacht	  aan	  te	  besteden	  kan	  tot	  een	  geheel	  
nieuwe	  verdieping	  leiden	  in	  de	  intiem-‐seksuele	  relatie.	  
	  
Voor	  de	  kinderen	  en	  voor	  je	  partner	  ga	  je	  de	  overleden	  ouders	  reflecteren	  
naar	  hen.	  Tevens	  zie	  je	  in	  je	  kinderen	  en	  kleinkinderen	  de	  reflecties	  van	  je	  
overleden	  ouders.	  
	  
	  
	  



	  

MS	  09-‐04-‐2013	  

64	  tot	  74	  Genitaal-‐relationeel	  afscheid	  nemen	  
	  
In	  deze	  fase	  gaat	  het	  om	  de	  verdere	  integratie	  van	  je	  gestorven	  
seksuele	  bronnen	  en	  de	  integratie	  van	  mannelijkheid	  en	  
vrouwelijkheid	  en	  deze	  door	  te	  geven	  aan	  de	  volgende	  generatie.	  
	  
Het	  aarden	  in	  de	  oorspronkelijke	  energie	  van	  je	  ouders	  en	  voorouders	  geeft	  je	  
een	  volledige	  vrijheid	  om	  zijn	  of	  haar	  mannelijke	  en	  vrouwelijke	  energie	  te	  
gebruiken	  zoals	  jij	  wilt.	  Ook	  de	  energie	  die	  hij	  of	  zij	  in	  het	  leven	  niet	  heeft	  
kunnen	  openbaren,	  is	  nu	  ter	  beschikking	  als	  vrije	  energie.	  
	  
Het	  onderscheiden	  van	  alle	  projecties	  en	  introjecties	  van	  de	  ouders	  in	  jezelf	  en	  
deze	  bewust	  te	  worden.	  Deze	  projecties	  terug	  te	  halen	  naar	  jezelf	  en	  te	  zien	  
welke	  introjecties	  via	  de	  generatielijn	  in	  jezelf	  zijn	  gekomen	  geeft	  je	  de	  
mogelijkheid	  om	  deze	  te	  transformeren.	  Je	  kan	  jezelf	  hiermee	  	  identificeren,	  
zowel	  in	  de	  mannelijke	  als	  in	  de	  vrouwelijke	  lijn,	  om	  ze	  van	  hieruit	  te	  converteren	  
en	  gezuiverd	  door	  te	  kunnen	  geven	  aan	  de	  volgende	  generaties.	  
	  
Door	  deze	  stappen,	  opnieuw	  	  in	  de	  volgorde	  van	  polarisatie,	  harmonisatie	  en	  
transformatie	  te	  doen,	  komt	  er	  rust	  in	  het	  hele	  systeem.	  Je	  kan	  diep	  in	  de	  
generatielijn	  achter	  je	  kijken	  en	  diep	  naar	  de	  lijn	  voor	  je.	  
	  
Dit	  proces	  speelt	  zich	  af	  in	  beide	  partners	  in	  de	  relatie.	  Je	  kan	  in	  elkaar	  deze	  
processen	  zien	  en	  samen	  naar	  je	  generatielijn	  kijken	  die	  voor	  je	  is.	  In	  je	  kinderen	  
en	  kleinkinderen	  zie	  je	  de	  reflecties	  van	  je	  ouders	  en	  schoonouders	  en	  
grootouders.	  Ook	  kan	  je	  in	  elkaar	  alle	  mannen	  en	  vrouwen	  zien,	  vanuit	  de	  
generatielijnen	  achter	  je.	  
	  
Het	  met	  elkaar	  vrijen	  verloopt	  langzamer,	  met	  minder	  fysieke	  kracht,	  maar	  
wordt	  als	  een	  veel	  dieper	  contact	  beleefd.	  
	  
Door	  de	  ontwikkeling	  in	  deze	  levensfase	  ontwikkel	  je	  een	  verhoogde	  sensualiteit	  
voor	  de	  energieën,	  wanneer	  we	  onze	  mannelijke	  en	  vrouwelijke	  kracht	  leven	  en	  
welke	  in	  en	  door	  ons	  lichaam	  uitgedrukt	  kunnen	  worden.	  
Wanneer	  de	  70-‐jarige	  zijn	  kleinkind	  ontmoet,	  herinnert	  hij	  zich	  tegelijkertijd	  de	  
verbinding	  met	  zijn	  gestorven	  ouders	  en	  grootouders.	  
	  
De	  intensiteit	  van	  de	  verinnerlijkte	  energie	  zal	  toenemen,	  zowel	  in	  je	  hart	  als	  
in	  je	  geslacht,	  en	  	  verspreid	  zich	  over	  je	  hele	  lichaam.	  Een	  pink-‐pink	  contact	  
kan	  hierdoor	  een	  zeer	  grote	  intensiteit	  aannemen.	  
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Alle	  gedragingen	  zijn	  vanuit	  drie	  perspectieven:	  verleden,	  heden	  
en	  toekomst.	  Hoe	  meer	  het	  mogelijk	  was	  en	  is	  om	  te	  integreren,	  
des	  te	  vollediger	  kan	  men	  zich	  op	  het	  sterven	  voorbereiden.	  
	  
Met	  74	  jaar	  heeft	  men	  het	  potentieel	  van	  de	  ouderdom	  bereikt,	  waarin	  je	  alle	  
menselijke	  betrekkingen	  en	  rollen	  hebt	  kunnen	  integreren.	  Of	  het	  je	  gelukt	  is	  
of	  niet	  is	  een	  andere	  vraag.	  
	  
Je	  eigen	  grootouders,	  ouders	  en	  schoonouders	  zijn	  al	  lang	  overleden.	  Hun	  energie	  
is	  vrij	  en	  zijn	  in	  het	  “grote	  geheel”	  één	  geworden.	  Hierin	  zijn	  de	  schoonouders	  
ook	  tot	  ouders	  geworden.	  Daardoor	  hebben	  je	  partner	  en	  jij	  hetzelfde	  
geïntegreerd.	  Dit	  te	  erkennen,	  te	  zien	  en	  te	  ontdekken	  geeft	  een	  nog	  diepere	  
binding	  in	  de	  laatste	  fase.	  
	  
Wanneer	  je	  door	  dit	  lange	  integratieproces	  in	  het	  leven	  het	  mannelijke	  en	  
vrouwelijke	  in	  jezelf	  hebt	  versmolten	  ,	  treedt	  ook	  het	  geslachtelijk	  
onderscheid,	  van	  man	  en	  vrouw	  zijn,	  ten	  gunste	  van	  mens-‐zijn	  op	  de	  
achtergrond.	  
	  
Als	  je	  als	  tweede	  ouder	  overlijdt,	  heb	  je	  de	  mogelijkheid	  om	  alle	  genitale	  energie	  
van	  de	  relatie	  in	  je	  te	  nemen.	  Door	  deze	  in	  jezelf	  te	  verinnerlijken,	  biedt	  het	  je	  de	  
mogelijkheid	  om	  op	  een	  goede	  manier	  voor	  jezelf	  en	  je	  kinderen	  verder	  te	  leven.	  
Het	  eigen	  genitale	  sterven	  is	  begonnen	  met	  het	  overlijden	  van	  de	  partner.	  
	  
Open	  staan	  voor	  beelden	  van	  je	  ouders	  en	  schoonouders	  als	  seksuele	  wezens,	  
zoals	  je	  die	  gespiegeld	  ziet	  in	  je	  kinderen	  en	  kleinkinderen,	  heropent	  een	  
genitaal	  gevoelskanaal	  dat	  lange	  tijd	  gesloten	  kan	  zijn	  geweest.	  
	  
	  


