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REACTIE VAN MEDIUM TICANAF: 
 
Deze man heeft aan het begin van de brief aangegeven dat hij een relatie wilde met 
iemand die hem waard was. Hieruit leid ik af dat hij op dit moment wel een positief 
zelfbeeld heeft. Ook geeft hij aan dat hij een ‘vies verleden’ heeft, wat hij associeert met 
zijn werk in de prostitutie, en dat hij met een schone lei wilt beginnen. Iedereen kan met 
een schone lei beginnen. Het leven is een leerproces en daar hoort vallen en opstaan bij. 
Omdat zijn geliefde hem per direct heeft verlaten nadat ze heeft gehoord wat zijn 
voormalige functie was, voelt hij zich gestraft voor zijn eerlijkheid. Maar wat is 
eerlijkheid? Was het eerlijk van hem om haar te ontmaagden zonder haar te informeren 
over zijn seksuele verleden? Had ze het dan nog steeds speciaal gevonden om met hem 
seks te hebben voor haar 18e verjaardag? Wellicht voelt zij zich door hem verraden en 
heeft zij hem niet gestraft voor zijn eerlijkheid, maar voor zijn oneerlijkheid. Ze heeft 
immers haarzelf gegeven aan een man die achteraf niet aan haar verwachtingen van ‘de 
ideale man’ voldeed.  
 
Hij geeft aan dat hij wilt trouwen met een meisje die het juiste pad volgt. Hij wilt met een 
‘zondeloze’ vrouw trouwen omdat hij denkt dat hij hiermee zijn ‘vieze verleden’  
compenseert om zo in het reine te komen. Hij zou eerst in het reine moeten komen met 
zichzelf door te accepteren wie hij is geweest, wie hij is en wie hij wilt zijn. Hij leeft in 
een wereld met ideale verwachtingen, terwijl hijzelf niet perfect is. Niemand is perfect. 
We moeten leren om met de niet- perfecte mens om te gaan en leren van elkaars 
zwakheid te houden in plaats van deze af te wijzen. Hij kan redelijkerwijs niet 
verwachten dat zijn verleden, wat hij zelf afkeurt, wél wordt goedgekeurd door zijn 
partner. Bovendien heeft hij zelf wel de verwachting dat zij volledig voldoet en zal 
blijven voldoen aan het ideale beeld van reinheid en zuiverheid. Men kan niet van een 
ander verwachten te zijn, wat men zelf niet is geweest… 
 
Hoe zuiveren we onszelf van negatieve karma? Er zijn drie manieren om dit te realiseren. 
Ten eerste kan men de kosmos aanroepen door middel van meditatie, mantra’s, gebeden, 
rituelen. Ten tweede kan men goede karma doen om zo het slechte karma te 
compenseren. De derde manier is een combinatie van de eerste en tweede; de kosmos 
aanroepen en goede karma doen. Hij zegt in zijn brief: “Als ik één wens heb is dat om met 
haar te trouwen en mijn leven met haar te leven & delen”. Wanneer men zich realiseert 
dat het leven niet slechts gaat om de vervulling van de eigen wensen, heeft men de 
essentie van het leven pas echt begrepen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Persoonlijke brief1
	Persoonlijke brief2
	Persoonlijke brief3
	Persoonlijke brief4
	Persoonlijke brief5
	Persoonlijke brief6
	Persoonlijke brief7
	Persoonlijke brief8
	REACTIE_VAN_MEDIUM_TICANAF

