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Voorwoord 
Talloze keren heb ik geprobeerd mijn gedachten rondom het onderwerp zelfrealisatie op 
schrift te stellen en telkens weer verzandde het verhaal in niets. Om welke reden zou het 
deze keer wel lukken? Een van de redenen is gelegen in het feit dat een aantal mensen met 
mij gesprekken heeft gevoerd over dit onderwerp en ze me vertelde dat ze erg 
geïnteresseerd zouden zijn in mijn benadering van het onderwerp in de vorm van een 
geschrift.  
De benadering van dit onderwerp waarin ikzelf het meest van gecharmeerd ben is die van de 
Advaita Vedanta, dit is een eeuwenoude filosofische benadering van de vraag ‘wie ben ik’ en 
ik ben op het spoor daarvan gekomen door toedoen van mijn toenmalige vriendin. Toen 
deze relatie uit ging heb ik erg veel steun gehad van de Advaita vanwege het feit dat ze zo 
radicaal van karakter is.  
Advaita is een Sanskriet woord wat zoiets betekent als geen tweede (dvai betekent twee en 
de a voor het woord betekent de ontkennende vorm ervan, dus A-dvaita betekent letterlijk 
niet (in) tweeën en word ook wel Non-dualiteit genoemd)  
 
Wat Advaita Vedanta is en wat dit betekent voor het dagelijks leven is het onderwerp van dit 
boek. 
 
De teksten van de verschillende hoofdstukken zijn afkomstig van mijn talloze dagelijkse 
wandeling en meditaties en ze behandelen een grote reeks onderwerpen. 
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Inleiding 
Wat is mijn uitgangspunt of standpunt, hoe kan ik wijs worden over de wereld en wat ik ben, 
bestaan er manieren om wijs te worden? Al deze vragen kunnen het startpunt vormen voor 
zelfonderzoek. 
Wij mensen vinden onszelf in de wereld als spelers op een toneel, er wordt een spel 
gespeeld en kennelijk bevinden wij ons daar middenin maar op een of andere manier 
vereenzelvigen wij ons eigen Zijn of zelfbesef met het spel en het lichaam als middelpunt 
daarvan. 
Hoe komt het toch zo tot stand? Het begint op een gegeven moment met de vraag: ‘Wie ben 
ik?’  Dat is de grote vraag die elk mens zich wel eens stelt. Als kind krijg je vanuit je ouders, 
broers/zussen, vriendjes, school en de gemeenschap allerlei definities mee over wie je bent, 
of beter; wie jij dan zou zijn. (Het gehele proces van dit alles verkrijgen begint al vanaf het 
moment dat de taalontwikkeling in het kind begint) 
Deze antwoorden lijken op het eerste gezicht voldoende en geven je in beginsel het gevoel 
dat je daarmee tevreden bent. 
In je kindertijd en dan vooral de adolescentie is ‘wie je bent’ het centrale thema. Je vormt 
jezelf naar ideeën en denkbeelden die door groepen en gemeenschappen worden 
uitgedragen. 
Het draagvlak van deze ideeën en vormen van identiteit is zelf ook weer een idee wat als 
‘vaststaand feit’ onwrikbaar als maatstaf wordt gebruikt om het terrein van je beleefde zelf 
af te bakenen. 
 
Jij als zelf en lid van… beweegt zich in die ideële (geestelijke) ruimte en bent je er nauwelijks 
bewust van dat je je hebt gehecht aan dit idee. Je bekleed je met de ideeën alsof ze 
kledingstukken zijn en daarmee bedek je iets waarvan je het bestaan nauwelijks bewust 
bent. 
Dit proces kan jarenlang of soms levenslang doorgaan tot ieders tevredenheid maar soms 
gebeuren er dingen in een mensenleven die de zaken flink op hun kop zetten. Wanneer je 
wordt geconfronteerd met het feit dat je je aan een idee hebt geconformeerd doordat er 
dingen gebeuren of situaties ontstaan die elk voorstellingsvermogen te boven gaan, 
ontstaan er meestal problemen. Het lijkt wel alsof het raamwerk van de ideeën barsten 
beginnen te vertonen, alsof het raamwerk op het punt staat als puin in elkaar te vallen, en in 
de gevallen dat dit gebeurt zal dit een behoorlijk heftige identiteitscrisis kunnen inluiden 
voor degene die deze ervaring doormaakt. 
 
Dit raamwerk en de manieren waarop wij onszelf (menen te) kennen is onderwerp van dit 
boek. 
 
Mijn interesse voor dit onderwerp is er voor mijzelf al heel mijn leven en mijn kijk erop is in 
verschillende perioden van mijn leven verschillend geweest. Ook ik heb een identiteitscrisis 
meegemaakt rond mijn 48e levensjaar en vanaf die tijd ben ik een serieus onderzoek 
begonnen naar wie ik ben. De reden daarvoor is een hele concrete: ik had last en pijn van 
mijn levenswijze, ik begreep niet waarom ‘mij’ dit moest overkomen en werd min of meer 
gedwongen mezelf onder ogen te zien. 
 
Vanaf grofweg diezelfde tijd ben ik begonnen dagelijks te wandelen en vanuit die 
wandelingen werden me steeds meer dingen duidelijk. Ik heb daarnaast ook een aantal 
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keren geestverruimende middelen gebruikt zoals psychedelische paddenstoelen, jopo, 
psychedelische truffels en Ayahuasca. Deze middelen stelden mij in staat verder te kijken 
dan de horizon van mijn alledaagse waak-bewustzijn en zodoende kon ik langzaamaan 
doordringen tot ‘de geheimen’ van de Geest en zelf. 
 
Met het groeien van mijn onderscheidingsvermogen ontstond er een raamwerk (jawel) van 
ideeën over Geest en Zelf die ik in dit boek onder verschillende invalshoeken wil benaderen. 
Met deze manier van uiteenzetten wordt het direct duidelijk dat een filosofie en opvatting 
altijd gebonden is aan die- of datgene die deze zaken hanteert.  
Is daarmee dan elke filosofie of opvatting over wat leven is on-zinnig? Is elke opvatting over 
het Zijn en functioneren per definitie gedoemd een eenzijdige kijk te zijn op de realiteit? 
In dit boek zal ik mijn opvattingen over deze zaken uiteenzetten en daarmee mijn kijk op de 
wereld en het leven vormgeven in de woorden die hier neergeschreven zijn. 
Mijn doelstelling voor het schrijven van dit boek is de lezer kennis te laten maken met 
zelfonderzoek en uit te nodigen dit zelfonderzoek te doen. 
 
Het boek is uiteengezet in een 6-tal gebieden: het eerste gebied van onderzoek zijn onze 
zintuigen, vanuit diverse standpunten worden ze bekeken. 
 
Het tweede onderwerp is datgene waarmee wij ons elke dag mee bedienen: ons denken. 
Ook dit onderwerp wordt benaderd vanuit diverse standpunten en context. 
 
Het derde onderwerp is voelen, dit veelal in de wetenschappen onderbelichtte onderwerp is 
vaak reden voor discussies tussen mensen onderling en is heel vaak de ‘reden’ voor het 
ontstaan van meningsverschillen en in erger gevallen ruzies en oorlogen. Na een verkenning 
van denken en voelen komt het onderwerp bewustzijn aan bod. 
 
Het volgende onderwerp: geheugen werpt een blik op dat aspect van ons wezen wat ervoor 
zorgt dat wij kennen-, herkennen en überhaupt ons gewaar- en bewust zijn: geheugen. De 
vraag: wat is geheugen? Komt aan bod als ook een kijk op het geheugen vanuit verschillende 
standpunten. 
 
Na de inventarisatie van het geheugen volgt het verschijnsel mens: wat en wie is de mens. 
Deze kijk wordt gevolgd door een verhandeling van het onderwerp spiritualiteit en 
zingeving. 
 
Het laatste hoofdstuk geeft enkele praktische wenken. 
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De zintuigen 
Dit lichaam is de voedingsbodem voor (zelf)bewustzijn. Dit bewustzijn kan niet bestaan los- 
of zonder manifestatie oftewel lichamelijk in de wereld zijn. In dit lichaam ontstaan 
gedachten en gevoelens. Hoe en waarom die gedachten en gevoelens ontstaan is voor deze 
uiteenzetting irrelevant, wat wel relevant is, is dat deze gedachten en gevoelens worden 
waargenomen. Dit proces waarbij waarnemen-, denken en voelen langs komen heet gewaar 
zijn oftewel bewustzijn.  
Dit bewustzijn kan alleen ontstaan dankzij de lichamelijke hoedanigheid of vorm, deze vorm 
(het lichaam) is de voedingsbodem voor bewustzijn en om deze reden wordt het lichaam 
door goeroes, hindoeïstische wijzen en filosofen ook wel het voedsel lichaam genoemd. 
 
Contrastwerking is datgene wat door de zintuigen tot vormen wordt vertaald, het is door 
contrastwerking dat er überhaupt gewaar zijn kan bestaan. Zonder contrast is er geen 
verschil; is alles Een en is alles niets. 
Hoe steekt deze contrastwerking in elkaar? 

• Als we nu even aannemen dat het universum een groot bad met onvoorstelbaar 
‘spul’ is, dan is het voorstelbaar dat er op een gegeven moment (net als in een bak 
water) een beroering is en daardoor het ‘spul’ in beweging komt, onze zintuigen zijn 
receptoren van deze beroeringen (weliswaar zijn ze zeer beperkt tot hele specifieke 
gebieden van die beroering) 

• Door de beroering van het ‘spul’ wat we nu dan energie noemen (stilstaande energie 
bestaat niet) ontstaan resonanties, uitdoving en oscillaties. Onze zintuigen nemen 
deze zaken waar vanwege een contrast tegenover het absolute niets 

• Door de werking van resonanties, uitdoving en oscillaties vangen de zintuigen dit op 
als patronen 

• Deze patronen worden gekend en opgeslagen in het geheugen 
• Bij het opnieuw opkomen van vergelijkbare patronen worden deze herkend vanuit de 

eerder opgeslagen patronen 
 
Ons gehele gewaar zijn IS dus contrastwerking en met contrasten herkent ons waarnemings-
apparaat patronen welke ons als vormen ‘getoond’ worden. Deze herkenning oftewel 
patroonherkenning maakt dat wij een wereld ontwaren. En dit ontwaren wordt ook wel 
dualiteit genoemd. Dualiteit heet het omdat het altijd twee polen heeft waardoor het ene 
het andere toont, dat is ook wat het symbool Yin-yang uitbeeldt 
 
Neem nu het proeven van een broodje kaas, kan die smaak en de geur van het broodje en 
die kaas los van jou als diegene die dit proeven ervaart plaatsvinden? Kan jij als diegene die 
proeft de smaak van dat broodje en die kaas gewaar zijn zonder dat broodje kaas? Wij zijn 
allemaal bekend met de herinnering van die smaak, zonder die herinnering zou je dat 
broodje kaas als zodanig niet herkennen, en zou je het dan met zo veel smaak opeten? Ligt 
het genieten ervan ook niet voor een deel in de herkenning: ‘wat lekker een broodje kaas’? 
Zie dus dat dit alles een wisselwerking is die door ons vermogen tot onderscheiden tot 
fragmenten wordt gereduceerd? Zie je dan ook dat die reductie alleen in die ‘mentale 
ruimte’ plaatsvindt net zoals de zwarte piet discussie of de ‘me too’ discussie. Al die zaken 
vinden plaats in een mentale ruimte die niet gelijk is aan de objectieve fysieke ruimte, 
alhoewel de ingrediënten ervan wel daaruit voortkomen. 
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Er is nog iets anders vreemds aan de hand met de ervaring en de gewaarwording daarvan. 
Dat vreemde heet identificatie of vereenzelviging. Kortweg is deze vereenzelviging een 
beweging in het bewustzijn en het is een beweging waarbij het onderscheid van hetgeen 
wordt waargenomen tot object van het denken wordt gereduceerd. In die beweging 
‘bemerkt’ het denken zichzelf en maakt automatische een link met het lichaam waarin dit 
alles lijkt plaats te vinden. Vanuit die gedachte ontstaat het idee dat je het lichaam-denken 
en voelen bent.  
 
Als dat gewaarzijn prettig is gebeurd er nog iets vreemds: dan ontstaat de gedachte ‘ik moet 
dit vasthouden’ en met die gedachte verwijderd het gewaarzijn zich van de directe 
onmiddellijkheid die hier nu is. Hetzelfde gebeurt er in de geest wanneer iets onprettig is: 
dan wordt er gedacht ‘ik moet dit zo snel mogelijk kwijt raken’ en wordt er een 
denkbeweging in gang gezet waarbij het hier-en-nu in een zeker zin wordt buitengesloten en 
de geest zich in zichzelf opsluit in een poging het onprettige kwijt te raken. Uiteraard blijft 
het onprettige gewoon wat het is en is er alleen in de geest zoiets als prettig-, onprettig-, 
lekker-, vies-, vervelend enz. Deze hele denkbeweging is verzet tegen wat nu IS en kost het 
organisme wat jij en ik zijn energie. Wanneer je dit lang genoeg doet zal je opmerken dat het 
energie kost om dat onprettige uit te sluiten en het prettige in te sluiten, in ergere gevallen 
kan het zelfs leiden tot het ‘kapen’ van energie uit je eigen lichaam of door middel van 
stennis maken tot het kapen van andermans energie. Mensen die dit meemaken zullen dan 
ook meestal een gevoel van leegzuigen krijgen bij mensen die krampachtig proberen het 
prettige en het onprettige te controleren. 
 
De realiteit is nergens aan gebonden dus ook niet aan een ‘ik’. (Wanneer de realiteit ergens 
aan zou kunnen binden zou het ophouden realiteit te zijn) Echt kijken naar de realiteit geeft 
een inzicht dat er geen kijkend object bestaat, er is alleen maar zien, horen, voelen, ruiken 
en proeven. Dan weer gericht op een mens dan weer gericht op het lichaam dan weer 
gericht op een bord eten voor je enz. Zo zal je gaandeweg ook tot de ontdekking komen dat 
er in het bewustzijn op elk moment maar aandacht voor één ‘ding’ kan zijn, onze manier van 
waarnemen is serieel, echter wel zo ongelooflijk snel dat wij dat seriële niet door hebben, je 
ontdekt pas dat het waarnemen één ding tegelijk kan waarnemen wanneer je je ergens op 
richt en dan ontdekt dat je gehele blikveld door dit ene gedomineerd wordt, zo zal je 
bijvoorbeeld met Whatsapp in de auto al direct merken dat je je aandacht maar op een ding 
tegelijkertijd kan vasthouden. 
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Denken 
Denken of het hebben van gedachten is iets wat elk mens de hele dag ontvalt. Mensen 
hebben gedachten en filosofisch en medisch gezien is de vraag interessant waar ze vandaan 
komen. Laten we eerst eens wat feiten opsommen: 
 

• Een gedachte komt op en verdwijnt 
• Elke gedachte heeft een begin en een eind maar het is niet altijd duidelijk waar het 

begin en eind is vanwege het vluchtige karakter van gedachten 
• Elke gedachte heeft als basismateriaal zintuigelijke indrukken 
• Vanwege het feit dat zintuigelijke indrukken de basis vormen voor elke gedachte is 

het duidelijk dat het geheugen het reservoir is voor alle denken 
• Vanwege het feit dat zintuigelijke indrukken de voorwaarde is voor een gedachte, is 

het daarmee ook duidelijk dat denken een afgeleide is van de zintuigelijke (fysieke) 
wereld. 

• Omdat denken een afgeleide is van de wereld is daarmee ook duidelijk dat denken 
ontstaat vanuit de wereld en daarmee is denken een soort nakomeling van de 
wereld. Dit betekent dat denken een fragment is van de fysieke wereld; denken 
omvat dus niet de wereld. 

• Vanwege het vorige punt is het ook duidelijk dat denken en al haar producten 
(wetenschap, kennis enz.) dus nooit de wereld kunnen verklaren omdat ze ontstaan 
in de wereld. 

 
Wat is nu eigenlijk denken? Het hebben van gedachten wordt in ieder geval waargenomen 
door iets, of het is beter te zeggen dat gedachten worden gedragen ergens door. Dat waarin 
gedachten verschijnen kan niets anders zijn dan bewustzijn, want bewustzijn gaat vooraf aan 
denken. Waarom? Omdat denken altijd uit gaat van een referentie of standpunt en dat 
standpunt is altijd ‘IK’, er moet eerst een notie van zelf zijn voordat denken kan optreden. 
 
Elke gedachte is een vernauwing van dat wat waargenomen wordt puur vanwege het feit dat 
de zintuigelijke basis van die gedachte altijd vanuit een lichaam en het corresponderende 
standpunt wordt opgedaan, daarmee kan nooit het geheel gezien worden. 
Het ‘probleem’ wat de meeste mensen hebben wanneer ze vastlopen in hun functioneren is 
dat ze verstrikt raken in hun eigen patronen. 
 
Aandacht 
Aandacht is een bijzonder ongrijpbaar fenomeen want aandacht is een vluchtig ‘iets’, strikt 
genomen is het niet eens iets want aandacht is namelijk een soort samenspel van het 
lichaam-geest systeem en dat wat we niet kunnen duiden. Nu kan ik me voorstellen dat u 
met dat argumenten niet direct overtuigd bent dus laten we samen een proef doen: 
 
Stel; U bent een kind dat nog niet eerder vuur heeft ervaren. Wanneer u voor het eerst vuur 
meemaakt zal u waarschijnlijk gefascineerd zijn en het willen onderzoeken. U zal nog niet 
lichamelijk hebben ervaren hoe het is om pijn te ervaren van een verbranding van 
bijvoorbeeld de hand. Pas als je het ervaart zal je weten wat die pijn is.  
Dit voorbeeld verklaart het volgende: het lichaam weet ‘van zichzelf’ voor de ervaring niets 
van de mogelijke sensatie die op een fysieke ervaring volgt. Datgene wat de ervaring van in 
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dit voorbeeld pijn heeft is echter niet iets puur fysieks, het is een samenspel van het 
lichaam-geest systeem met het levende aspect van het wezen wat hier-en-nu belichaam is. 
Dit weten wij door het feit dat een dood lichaam geen pijn, geluk of wat dan ook kan 
ervaren.  
Dus de grote vraag is: waar is die ervaring? Of kan er niet gesproken worden van ‘waar’ 
aangezien de inhoud van het ervaren zelf ook niet fysiek lijkt te zijn?  
Een ding is zeker; het gebeuren is een samenspel van het lichaam-geest systeem en het 
aspect wat ons doet leven. Wellicht is het een fenomeen wat zich afspeelt op subtielere 
niveaus van de energetische realiteit. De Ayurveda en de chakra leer spreken namelijk van 
subtiele lichamen.  
 
Los van het feit hoe we deze vraagstelling dan ook bekijken; er is op elk niveau hoe je er dan 
ook tegenaan kijkt een weten dat jij en ik dit alles gewaar zijn. Weliswaar zijn we dit alles 
gewaar vanuit onze privé kijk op de wereld maar het is wel een gezamenlijke onderneming 
aangezien wij met elkaar kunnen communiceren en er zinnig met elkaar over kunnen 
communiceren wat verondersteld dat er een gezamenlijke basis is van waar uit de 
gewaarwording haar ‘input’ krijgt. (Filosofisch gezien kan het nog altijd een solipsisme zijn ()) 
maar het feit dat wij elkaar gewaar zijn inclusief de wereld geeft in ieder geval aan dat dat 
alles zich in de Geest ‘bevindt’ los van de vraag of ik dit moet betwijfelen of anders moet 
benaderen. 
 
Het feit dat alles zich in de Geest ‘bevindt’ doet ons enkele interessante vragen opwerpen: 
 

• Is de Geest enkelvoudig of zo meervoudig als dat er input systemen (lees 
belichaamde bewuste wezens) zijn? 

• Is de beleving van de fysieke realiteit een afspiegeling daarvan? Zo ja welke 
hoedanigheid heeft het geestelijke dan? Zo nee, welke hoedanigheid heeft het 
geestelijke dan? 

• Wanneer de vorige vraag met ja wordt beantwoord komt de volgende conclusie naar 
boven: de realiteit is dualistisch van nature, maar indien dit zo is: hoe kan het ene 
dan contact hebben met het andere en hoe werkt dat dan? 

 
Al deze vragen leiden tot meer vragen en mijn intuïtie zegt me dat dit een doodlopende weg 
is in die zin dat ze ons nooit afdoende antwoorden geeft. Los van die intuïtie is er nog de 
grote vraag hoe het dan zit met die ‘getuige’ die dit alles aanschouwd? Hoe je het ook 
bekijkt: wanneer je het vraagstuk van de beleving wil beantwoorden komt er altijd die 
getuige of onderlaag naar boven die dan ook weer verklaard moet worden en dit alles blijft 
zich als een soort lus in de geest herhalen. Het is dit inzicht wat ons er dan ook toe leidt dat 
de geest zichzelf bezig lijkt te houden met balletjes opwerpen en daarmee spelen. 
 
Nu kan u zich afvragen: wat heeft dit alles nu met de titel van dit stuk van doen? Welnu het 
volgende: de getuige IS de aandacht die alles wat zich voor haar voetlicht verschijnt doet 
beleven van dat. dat weet je ook uit eigen ervaring: daar waar de aandacht naar toe is 
gericht is al het andere verdwenen, totdat de aandacht zich daar weer op vestigt. De 
aandacht voedt de beleving en in die aandacht ontstaat ook de reflectie over dat wat 
waargenomen is. Het is als het oog van Sauron uit Mordor van ‘lord of the rings’.  
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De aandacht zelf heeft geen drager, ze is het bewustzijn zelf wat zich focust of vernauwd en 
daarmee de illusie schept dat er een waarnemer is. Dit ‘Zelf’ is wat wij aanduiden als ‘Ik’, het 
is in dit bewustzijn waar alle beleving ‘plaatsvind’ maar daar is dus wel de wereld en de 
belichaamde staat van zijn voor nodig om dat te bewerkstelligen. 
 
Dit lijkt een afdoende antwoord maar er is een grote MAAR, ook het lichaam is een 
gewaarwording in het bewustzijn, en zoals we net hebben gezien met de vraag naar de 
beleving is er wat betreft het lichaam hetzelfde aan de hand: ook het lichaam dient vanuit de 
vraagstelling weer verklaard te worden en als we veronderstellen dat er een lichaam is wat 
los staat van de beleving en er op een onverklaarbare manier mee in contact staat (wat dan 
ook weer verklaard moet worden) dat rijst de vraag: als het lichaam iets anders is dan de 
geest, dan zijn lichaam en geest twee verschillende substanties en hebben twee dimensies 
zie hier dat de geest weer dezelfde truc uithaalt als die bij de beleving: het is een in zichzelf 
gekeerde lus die de illusie geeft van twee, maar feitelijk een geheel is. Zie maar: wanneer de 
aandacht uit gaat naar bijvoorbeeld een glas, is er op dat moment in de beleving alleen dat 
glas, pas wanneer je je realiseert dat jij het glas observeert word je je bewust van het 
observeren zelf en het middel waarmee je dat doet. denk eens aan je hoofd: je leest nu dit 
en bent je bewust van dit wat je leest en waarmee het geschrevene is vormgegeven maar 
ben je je ook bewust van je oog en de opbouw van de zinnen enz. Nee! Pas als je aandacht 
zich er op richt is datgene daar wat je daar verwacht aan te treffen. 
 
De conclusie (als je dat zo nog mag noemen) mag naar mijn idee duidelijk zijn: dat wat in de 
aandacht (het gerichte bewustzijn) valt is daar zo lang de aandacht erop gevestigd is, 
wanneer de aandacht zich verschuift naar iets anders, is dat andere daar. Los van de vraag of 
daar een losstaande realiteit onder ligt (die dan weer verklaar dient te worden) kan er 
geconcludeerd worden dat alles bestaat binnenin de aandacht sfeer van het bewustzijn, en 
dit bestaan is niet te verifiëren op een andere manier dan door het gewaar zijn zelf. (Onze 
gehele wetenschap is gebaseerd op zintuigelijke waarneming, oftewel dat wat in de 
aandacht van de waarnemer of wetenschapper valt en daarmee objectiveerbaar is) 
 
Al bestaat er een realiteit los van mijn- en jouw gewaarwording, dan nog zou het die realiteit 
een worst wezen wat jij van haar vindt of beleeft, of ze op dat moment in jouw gewaarzijn 
verschijnt of niet. 
 
Het enige waar je zeker van bent is het feit dat je bent en vanuit die hoedanigheid, en 
dankzij die hoedanigheid de beleving hebt zoals je die hebt. Jij en ik leggen er onze ‘ziel en 
zaligheid’ in en het geluk, pijn en plezier wat wij er in beleven is de onze, niets of niemand 
kan je dit toedoen of van je afnemen, dat is van jou zo lang je er plezier in hebt of niet, in 
ieder geval zo lang je je in dit lichamelijk bestaan doet vinden. 
 
De terreur van het denken 
De wereld van een gemiddelde westerse volwassene is doorgaans de gehele waakstaat 
gevuld met concepten. Onze geest, of het denken, vult veelvuldig alle waarneming aan met 
allerlei verhalen en ideeën. De creatie van deze verhalen en ideeën is een soort 
automatisme waarbij wereldlijke kennis en ervaring wordt vervlochten tot verhalen die tot 
verklaring van het waargenomen object of objectiviteit moeten leiden.  
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Deze verhalende neiging ontstaat al vroeg in het leven van een mens en is gekoppeld aan 
het verstand of intellect. In de westerse cultuur wordt deze neiging al vroeg in het leven van 
een westerling gestimuleerd want in onze samenleving is het geloof in het intellect zo sterk 
dat het zelfs het ontrafelen van het leven en een weten wat God of wat dan ook zou zijn 
wordt toebedeeld.  
 
Sinds de verlichting, eind 18e eeuw is men gaan geloven dat al het andere dan rationele 
ingevingen met wantrouwen moet worden gadegeslagen en bij voorkeur moeten worden 
gewantrouwd. Alsof de mens alleen maar uit verstand zou bestaan, en bezoedeld is door 
irrationele neigingen!! 
Toch sijpelt er elk moment van ons bestaan irrationeel gedachtegoed- en voelen ons 
‘systeem’ (belichaamd bestaan) binnen, welke wij dan afweren of liefst diep wegstoppen 
omdat dat gewoonweg niet mag zijn! Wij geloven namelijk dat het leven maakbaar is, dit 
heeft te maken in ons geloof als een afzonderlijk individu die een vrije wil heeft en aldus zijn 
eigen toekomst bepaald. 
Al dat afweren resulteert in een opeenhoping van energie (welke alles in wezen is) die een 
druk geeft in het systeem. Hoe langer en harder onderdrukt wordt hoe moeilijker het wordt 
om je zelf te handhaven. Op een gegeven moment komt die ontlading, en dan is het maar de 
vraag hoe je daar mee omgaat. 
 
De mentale film die wij als mens over de realiteit heen leggen is tegelijk verdovend als 
afleidend. Deze film is feitelijk de persona oftewel het ego. Het is de conditionering die wij 
ons hele leven hebben opgedaan. Dit wil niet zeggen dat de conditionering per definitie 
slecht is want zonder de conditionering zouden wij bijvoorbeeld niet kunnen communiceren, 
zouden we bij elke omgang met wie of wat dan ook opnieuw het wiel moeten uitvinden enz. 
Wat er in bovenstaand verhaal met conditionering wordt aangeduid is het denken en 
handelen vanuit aangenomen en veelal ondoordachte ideeën, het is ook het denken-voelen-
handelen vanuit overleving-, mechanismen aangevuld met zaken die je je eigen hebt 
gemaakt ter beveiliging van je eigen persoontje. Het zijn dus kortweg die dingen die wij 
vanuit egocentrische of soms egoïstische motieven ondernemen om als eerste te kunnen 
overleven en later als behoefte om jezelf uit te drukken. 
 
Leven onder het juk van dit soort conditioneringen is vermoeiend (wat functionele 
conditionering niet is) en dit komt doordat deze dis-functionele conditionering meestal 
tegen de ‘stroom van het nu’ ingaat. Het is een denken-voelen-handelen tegen beter weten 
in wat in dit geval vaak intuïtie wordt genoemd. 
 
Het leven in dienst van een mentale conditionering is voor een deel dus te vergelijken met 
een half geleefd leven in die zin dat je een deel van het leven je geautomatiseerd hebt laten 
leiden door zaken waarbij je niet hebt nagedacht waarom je ze hebt opgedaan, net zomin als 
je weet waarom je ze überhaupt hebt geleerd en je ze bent gaan gebruiken. 
Een weg uit dit moeras ligt dus voor de hand: onderzoek die situaties waarbij je hebt gevoel 
krijgt dat je er geen duidelijke greep op hebt, die situaties waarbij je voelt dat er iets niet 
helemaal juist is. Ga eens echt op onderzoek uit naar je drijfveren en waarom je bepaalde 
behoeften voelt, zeker als deze in verband lijken te staan met situaties. 
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De eerste stap naar zelfrealisatie is er een die velen moeizaam valt omdat je je uit je 
patronen moet zien te rukken om tot inzicht te komen dat ieder mens in wezen vrij is te 
leven in de stroom van het leven. Wanneer je de realisatie toevalt dat je leeft volgens het 
pad wat je moet volgen zal je ontdekken dat je essentie veel dieper is dan je dacht, jij en ik 
maken deel uit van een ontzaglijk groot gebeuren wat zich ontvouwt op een wijze die jij en ik 
ons niet kunnen voorstellen. 
 
De gedachte individualiteit 
 
“Ik ben net een sticker, ik hecht me aan alles” 
 
Individualiteit is verkeerd begrepen identiteit welke voortvloeit uit de reflectie van bewust 
zijn in de beperkte geest. Een fout is niets anders dan de verkeerde interpretatie van een 
situatie of omstandigheid. 
 
De notitie van een individu ontstaat doordat er in het aanwezig zijn in de wereld, binnen de 
notie van een ik die hier manifesteert, de repetitie of herhaling van allerlei zaken te 
interpreteren als een constante. De constante lijkt dus in de manifestatie te zijn of erin te 
zitten, maar dat is niet waar, het is het aanschouwen van dit spel welke daadwerkelijk de 
constante is. Binnen de waarneming die via ‘mij’ gedaan wordt is er altijd de notie van het 
lichaam waarin deze waarneming zich lijkt te manifesteren. De clou is nu juist te zien dat ook 
dit lichaam een manifestatie is dus kan het lichaam niet de constante zijn die je denkt dat 
het is. De constante is alleen het aanschouwen van dit alles.   
 
Doordat de meeste mensen wordt verteld dat jij lichamelijk verantwoordelijk bent voor alle 
denken, voelen en doen heb je de beweging gemaakt waarbij je gelooft dat het bewust zijn 
achter je vel zit. Door deze beweging geloof je dat jij, het bewustzijn, het lichaam bent. Wat 
je mist is dat dit alles notities zijn. Notities zijn per definitie waarneming welke op zijn beurt 
per definitie veranderlijkheid is. Zelf is niet veranderlijk en de ik die jij en ik altijd ervaren is 
sinds het moment dat je bewust bent van jezelf er altijd geweest, onveranderlijk en altijd, 
het gaat zelfs verder dan dat. De IK of het bewust zijn dat zichzelf bewust is, bestond al voor 
dat je zelfbewust bent er is alleen geen herinnering van. 
 
Doe eens het volgende gedachte-experiment. Stel je voor je staat in een bos je ziet, je ruikt, 
je voelt en je hoort en stel nu eens voor dat dit alles, deze hele situatie waarin jij je bevindt, 
Nu in één klap volledig weg valt op zo’n manier dat er niets meer is oftewel niet iets meer is. 
Stel dan eens de volgende vraag: wie ben ik? 
 
Nu grijp ik terug op de continuïteit van ons ervaren. Sinds ik me bewust ben van het feit dat 
ik ben is er een constante te weten het bewust zijn van mezelf als mezelf. Met die 
wetenschap kan er ook een antwoord gegeven worden op de vraag wie je bent maar je bent 
niet meer ‘dat wat allemaal aan mij verschijnt’ dat wat er nog is, is als je het zo mag stellen, 
bewust zijn zelf puur ongevormd bewust zijn. 
 
Dan nu de volgende vraag ben jij iets of iemand anders dan ik? De verschijning van jou in mij 
in de vorm van een beeld welke ik kan zien ruiken voelen en wellicht proeven is een 
verschijning in mij. In die zin ben jij niets anders of niet een ander dan ik maar uit ervaring 



 14 

weet ik dat jij eenzelfde ervaring hebt als ik zojuist heb. Daarmee ben jij jij en ik ik. Maar 
vanuit de eerder geconstateerde vaststelling dat bewust zijn één is en altijd daar moeten we 
dus uiteindelijk concluderen dat ik en jij illusies zijn ik en jij zijn illusies van afgescheiden zelf. 
Er is uiteindelijk maar een Zelf welke het beste omschreven kan worden als het total van alle 
beleven in het universum. 
 
Dus terugkomend op de vraag maak ik fouten? Het antwoord is nee wij maken alleen 
interpretaties. 
Het lichaam is een registratie- en uitdrukking’s apparaat van het bewust zijn. 
 
De grap van de wetenschappen is dat alhoewel sommige wetenschappers uitgaan van een 
ongelukkig- of on-exact paradigma (de notie dat materie de basis van het universum is) de 
uitkomsten van al dat wetenschappelijk onderzoek ons toch iets vertellen over wie we zijn. 
Lichaam beschouwen als een biologische machine is een productieve manier van kennis 
verwerven. 
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Voelen 
Denken en voelen zijn twee aspecten van een en hetzelfde: bewustzijn. Deze twee 
componenten zijn de dynamische aspecten van de vorm die je bent, deze vorm is continue 
aan veranderingen onderhevig, dat weten we vanuit de medisch wereld en de 
kwantummechanica en toch ervaren we een continuïteit. Deze komt van ons geheugen wat 
een sequentiële opeenstapeling is van alle momenten die je als vorm meemaakt. Het 
geheugen is niet alleen verantwoordelijk voor de continuïteit want 'ik ben' kent ook een 
dergelijke gewaarwording, het grote verschil zit hem in het feit dat 'ik ben' een tijdloze 
'ervaring' is. 
De notitie 'ik ben' is geen zintuiglijke sensatie-, noch herinnering noch een gevoel of emotie 
de notie ‘ik ben’ kan het beste beschouwd worden als een wegwijzer naar oneindigheid. 
 
Bewustzijnshorizon 
 
Elk bewustzijn niveau heeft zijn eigen wereldmodel en dus 'regels' die worden gehanteerd 
over de wereld te benaderen. Met deze optiek is goed in te zien dat ieder individu zijn/haar 
eigen kijk op- en ervaringen met de realiteit. De realiteit is de waargenomen realiteit voor 
iedereen en daar handel je naar met jouw eigen inzichten. Hoe je aan die inzichten komt 
staat kwa werking van dit alles los maar het mag duidelijk zijn dat inzichten en de 
overtuigingen die daaruit volgen de wereld kleuren. 
Wanneer dit inzicht ontstaat kan je begrijpen waarom mensen zo doen zoals ze doen. 
Iedereen beweegt zich op zijn eigen niveau. Van buitenaf is niet te zien hoe iemand de 
wereld ervaart maar dit inzicht verschaft ons wel een heel humane basis om in de praktijk te 
gebruiken. 
 
Vanuit deze optiek is het dan ook te begrijpen dat de ene mens vanuit zijn gevoel- en de 
ander bijvoorbeeld vanuit het denken de wereld benaderd. Geen van beide is beter of 
slechter, het zijn gewoonweg verschillende manieren van benadering. 
 
Emotie 
Binnentreden in 'Ergens iets van vinden' is emotie. 
Wat is dat verschil tussen een gedachte en een emotie of gevoel? 
Wat mijzelf opvalt is dat een gedachte ons bij lange na niet zo motiveert (tot een actie aanzet) 
als een emotie. 
Een emotie moet je naar mijn idee dan ook veel meer scharen onder de categorie 
'overlevingsmechanismen' dan denken maar klopt deze uitspraak wel? We weten ondertussen al 
geruime tijd dat emoties gesublimeerde gedachten zijn dus dan kan de uitspraak logischerwijs 
niet kloppen. 
Iets voelen voor een ander, bijvoorbeeld vriendschappelijk contact of verliefdheid, is in 
wezen resonantie van jouw energie en die van de ander, het verschil tussen vriendschap en 
bijvoorbeeld verliefdheid zit hem in de begeleidende lichamelijke componenten die met zo’n 
resonantie optreden. Bij verliefdheid treedt even simpel gezegd meer resonantie op maar dit 
is grotendeels dus een lichamelijke component als lichamelijke aantrekkingskracht en 
geestelijke gelijke golflengte, bij een vriendschap is die resonantie een stuk minder en 
waarschijnlijk is de lichamelijke component vrijwel afwezig. 
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Ongevoeligheid 
De menselijke ongevoeligheid is zo groot geworden (veel mensen zijn afgestompt door de 
enorme hoeveelheid informatie en interpretaties daarvan via de media) dat veel mensen 
zich in extremen storten om toch weer die dingen te voelen die hun (op hun beurt) weer 
vertellen dat ze nog leven en dat er nog iets als een doel en zin is te vinden. Maar zo is nu 
eenmaal het leven: wanneer iets nieuws zich aandient is dat voor het moment intens leuk en 
doet het je iets, maar wanneer het eenmaal vertrouwd is geworden verwordt dat wat eens 
nieuw was tot een grauwe gezapigheid wat niet meer in staat is je te beroeren. Het contrast 
is weggevallen en daarmee ook het onderscheid.  
Om deze reden is het pad wat van de oudheid vanuit India wordt Aanbevolen (het pad van 
ont-ikken) niet een handig pad om te bewandelen. Waarom is dat zo? Dat komt omdat het 
pad van de zelfrealisatie volgens de methodiek van het ont-ikken het pad is waarin alle 
contrasten weg vallen. 
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Bewust Zijn 
Ons gehele leven wordt bepaald door een film van verschijningen welke zich als een 
voorstelling aan ‘ons’ presenteren. Het is precies door dit verschijnsel dat het denken het 
verkeerde idee krijgt dat ze dit- of dat is. Ons bestaan lijkt een plaats te hebben maar 
wanneer je serieus aan zelfonderzoek wil doen zal je ook deze vragen of vooronderstellingen 
moeten onderzoeken. 
Waar bevindt zich dit alles? 
Een interessante observatie kan gemaakt worden wanneer je je realiseert dat het hele 
denken en voelen geen plaats kent. Hoe zit dat? Welnu het lichaam is een middel waarmee 
de wereld wordt ervaren, ze is zelf neutraal en kent dus niet zoiets als genot, pijn 
geluksgevoel enz. Het absolute heeft helemaal geen hoedanigheid en het bewustzijn is 
onpersoonlijk en onbevooroordeeld. Het bewustzijn is een zuiver aanschouwen van ‘wat is’ 
dus de vraagt komt op: ‘waar zit die beleving zoals euforie, pijn, genot, depressiviteit enz., 
welke plaats wordt dat alles gevonden? Het antwoord is onthutsend: dat alles heeft geen 
plaats! De beleving is non-lokaal. (overigens net als bewustzijn) en is het niet interessant om 
te zien dat al deze zaken nu de ingrediënten zijn van wat zijn de persoon of ego noemen? 
Maar nog even terug naar de non lokaliteit van de beleving: Neem als voorbeeld hoofdpijn: 
het hoofd bevat afgezien van de hoofdhuid geen receptoren voor de tastzin maar hoofdpijn 
wordt ervaren als een pijn in het hoofd terwijl de hersenen geen pijn kunnen ervaren! Wat 
er gebeurt is dat alle ervaringen worden geprojecteerd in het lichaam. 
 
De persoon 
De grap van ons bestaan is dat wij zijn als filmbeelden, wij vereenzelvigen ons met een figuur 
uit de film en geloven dan dat dat de waarheid is. Handelen, denken en voelen gebeurt niet 
in die figuur of persoon maar gebeurt in mij, de oneindige altijd aanwezige ondeelbare geest 
of bewustzijn. Er is alleen maar een bewustzijn welke ogenschijnlijk bestaat als mijn 
individuele geest maar als je begrijpt dat alle ervaren het ervaren van bewustzijn is wat 
nimmer los van zichzelf kan bestaan, dan zie je dat mijn ervaren en jouw ervaren een en 
dezelfde is. 
Kritiek en je deze kritiek persoonlijk aantrekken zegt wat over de persoon; kritiek en persoon 
zijn van hetzelfde ‘materiaal’ gemaakt. Het is beide een product van ons denken. Zien dat 
kritiek en de persoon dus beide dingen zijn die opkomen en weer weggaan is dat wat dan zo 
mooi verlichting genoemd wordt maar het gekke aan deze ideeën is dat er een soort 
permanentie aan het idee ‘persoon’ wordt gegeven terwijl kritiek liefst zo snel mogelijk 
vergeten wordt 
 
Vrijheid  
Vrij zijn het spel te spelen: wanneer je tot inzicht komt dat je geen losstaand individu bent, 
dat je niet het mechaniek bent (het lichaam met zijn gedachten en gevoelens) en dat het 
gewaarzijn gewoonweg gebeurt DOOR middel van het lichaam met al haar eigenschappen, 
zal je ontdekken dat het leven een gebeuren is wat in een zeker zin op zichzelf staat. Het 
leven is gewoonweg een groot bad van oorzaak en gevolg relaties (hier zo op schrijft gesteld 
om het weten door middel van woorden over te brengen) wat zich in zichzelf uitspeelt.  
 
Wij zijn de getuige van dit spel en wij hebben door onze manifestatie (het lichaam met 
gedachten en gevoelens) de zintuigelijke indruk dat wij zelf de doener zijn. Maar nogmaals: 
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wanneer het inzicht is ingedaald dat wij alleen maar het aanschouwen van dit alles in wezen 
zijn, komt er een groot gevoel van dankbaarheid en overgave tot je omdat je je realiseert dat 
jij nooit individueel het gebeuren bepaald. (Paradoxaal genoeg ontstaat het gevoel en inzicht 
etc. altijd dankzij de manifestatie) Het is juist de overgave aan het gebeuren wat zo 
paradoxaal ons de vrijheid teruggeeft die wij dachten verloren te hebben. Dat idee kwam 
puur door het feit dat het idee ons de illusie gaf dat wij het idee zijn. De hele illusie is 
gebaseerd op het idee dat het tijdelijke het eeuwige is terwijl je diep vanbinnen weet dat dat 
niet zo is. 
 
De dankbaarheid en de vrijheid die dan in de plaats komen van de gebondenheid maken het 
leven weer los en speels. Het bestaan wordt licht want het is niet meer bezwaard met 
ideeën van afhankelijkheid, persoonlijke verantwoordelijkheid enz.  
 
De vrijheid die ontstaat is een vrijheid die er is omdat het inzicht is gekomen dat het leven 
zichzelf in gang houdt.  
 
Hoewel het nu lijkt dat je helemaal bevrijd bent van alle doen en bijkomstigheden daarvan is 
niets minder waar! Doordat je de toeschouwer bent van dit alles ontkom je niet aan de 
manifestatie waarmee je dot alles gewaar bent. Deze manifestatie is inherent vervlochten 
met de gehele manifestatie (lees het universum) en kan daar nooit los van staan. Binnenin 
het leven het leven beleven zoals de mens dat doet is alles nog altijd als voorheen, het 
lichaam is nog steeds ‘die en die’ met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen. Je bent 
een speler binnen het spel en zonder jou zou het spel helemaal anders verlopen op bepaalde 
punten. Dat is het weten wat je dan impliciet ervaart, je weet dat je het spel mee speelt 
omdat de basisprogrammering van de manifestatie nog altijd ‘in place’ is en haar ding doet. 
En zeg nu zelf: dat is toch wat je lichamelijk het liefst doet? Kijk maar naar kinderen; die 
spelen tot ze er (van slaap of vermoeidheid) bij neer vallen. Dat is ook waar het lichaam voor 
gemaakt is. 
 
De wereld en alles wat daarin gebeurt, gebeurt in de denkgeest die ook wel ego wordt 
genoemd. De hele wereld is een gebeuren in de geest en dat gebeuren is niet de 
werkelijkheid zelf omdat dit gebeuren zich afspeelt in de manifestatie die zelf een 
uitdrukking is van de werkelijkheid die onveranderlijk altijd alleen IS, nooit geboren is en 
nooit zal sterven. 
 
Het lichamelijk in de wereld zijn (maar niet van de wereld zijn) is een groot spel, vermaak 
voor (het) Zelf en iets wat komt en gaat, in de tussentijd mag je spelen, (denken dat je) 
controle uitoefen(d)en, bouwen en vernietigen. Het maakt voor de bron of het absolute 
geen verschil want het absolute houdt van dit spel en haar spelers omdat ze het zelf zijn. 
Onwetend of, indien verlicht, onverschillig.  
 
Wees gelukkig want dat is je voorrecht. 
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Een filosofische noot 
Het huidige heersende wetenschappelijk paradigma stelt dat de materie de basis is van alle 
bestaan. Er wordt verondersteld dat alles voortkomt uit de materie maar vanuit het 
bewustzijn kan er een interessante tegenwerping gemaakt worden: 
Wanneer er wordt verondersteld dat het bewustzijn ‘iets persoonlijks’ is wat ontstaat (als 
bijproduct?) in de hersenen dan rijst de vraag: ‘als jouw bewustzijn een product is van het 
lichaam (en dus de materie waaruit ze bestaat), dan is het bewustzijn van ieder mens een 
product van die unieke samenstelling van de materie die dat lichaam vormt.’ Kan een 
dergelijk bewustzijn wel communiceren met een ander bewustzijn die uit een andere 
materiele samenstelling bestaat?’ los daarvan kan er nog een andere filosofische vraag 
worden gesteld over bewustzijn welke dan uit materie als product voortkomt en die is als 
volgt: ‘hoe is het mogelijk dat ons gewaar zijn zaken als fantasie ruimtelijke plaatsing en 
zoiets als ‘je verplaatsen in’ bestaan als een materieel fenomeen? Dit lijkt mij als een 
absurditeit over komen.  
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Geheugen 
“Herinneringen zijn zoete afgietsels van doorleefde ervaring. Je mag ze koesteren maar als je 
je aan ze vastklampt worden ze valse krengen die je hele leven gaan beheersen” 
 
‘Je geheugen vertelt je dat er een verleden is’ wat betekent dit? 
 
De hedendaagse mens is geobsedeerd met objecten. Inderdaad is onze gewaarwording 
gericht op object(her)kenning en in die beweging wordt direct aan identificatie gedaan 
waarna het betreffende object geclassificeerd in ons opslagsysteem wordt weggezet (het 
geheugen) 
Het is het geheugen wat het leven kleur, geur, smaak en tastbaarheid geeft, zonder 
geheugen zou er alleen direct gewaarzijn zijn. Dat wat het directe gewaar zijn ‘veroorzaakt’ 
is ongevormd, het geheugen is dat wat het her-kenbaar maakt als vorm. 
 
Wat is dat geheugen? Er kan niets over het geheugen als object of wat dan ook gezegd 
worden want denken en geheugen lijken met elkaar verbonden, en net zomin het denken 
zichzelf kan waarnemen kan er in die zin iets over gedacht en daarmee geobjectiveerd 
worden. Er bestaat echter wel de mogelijkheid om gedachten als objecten in het bewustzijn 
waar te nemen. En daarmee komen we weer uit op de objectivering. De gedachte dat de 
gedachte zich bevindt in de geest is ook weer een gedachte en dat is een oneindige 
cirkelredenering te vergelijken met het kip-ei verhaal. Ook hier is de illusie ontstaan doordat 
er een oorzakelijkheid wordt geprojecteerd in de gedachten en dat ervan daaruit dus een 
oorzakelijk principe moet bestaan. Maar zoals de hindoes het hun kinderen vertellen: “het 
universum is een schildpad bovenop een schildpad, bovenop een schildpad enz.  
 
Oorzakelijkheid is de dwaling van de menselijke geest en zo lang die gedachte in jou als 
overtuiging blijft bestaan blijf je zoeken naar de bron of eerste oorzaak. 
SRI Nisargadatta Maharaj (een Indiaas Advaita goeroe) zegt om deze reden dan ook dat het 
hele denken en alles wat daaruit voortkomt ‘louter vermaak’ is. Het is als een tol of ander 
speelgoed voor de geest die als zodanig niet bestaat maar zichzelf toch een bestaan 
toedenkt. Even zo is het met ons bedachte Ik-je wat een zichzelf in standhoudend idee is. 
Ook daar moet er weer een oorzakelijkheid worden geponeerd om het ontstaan van denken, 
voelen en doen te verklaren.  
 
Julian Huxley kwam eens bij Sri Atmananda Krishna Menon er stelde hem een vraag over 
water, het antwoord van Krishna Menon was: jullie westerlingen onderscheiden alles van 
elkaar, water is in jullie denken waterstof en zuurstof jullie probleem bevat 2 onbekende. Ons 
probleem (water, en de vraag wat is het) bevat 1 onbekende. 
 
Onze hele manier van weten, alle kennis die we ‘hebben’ is gestructureerd in een systeem 
wat we bij benadering geheugen noemen. Dit geheugen is opgebouwd uit zintuigelijke 
indrukken en heeft een vorm aangenomen doordat denken er vorm in ziet. Deze hele 
structuur is nu daar in jou en mij maar ze is niet tastbaar. In feite is deze structuur niet eens 
echt als iets tastbaars ooit geweest, noch zal ze komen. Deze structuur is de 
patroonherkenning van ons denkapparaat. Ze ontstaat met het denken, weliswaar niet de 
inhoud maar de vorm ervan is al net zo aanwezig in de ei- en zaadcel die uiteindelijk wordt 
tot wie wij zijn. 
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Geheugen onder invloed van de persoon of Ego 
Zo veel mensen kampen met selectief geheugen, zo’n geheugen wat een tijdje wordt 
volgestopt met leuke en fijne dingen en dan opeens stopt met nieuwe zaken uit het nu toe 
te laten. Het is net alsof je zegt: ‘ik heb nu zulke gave of verschrikkelijke ervaringen 
opgeslagen (afhankelijk van je voorkeur voor positieve of negatieve kijk op het leven) dat ik 
nu ga teren op die gedachten’, ik ga op mijn lauweren rusten en geniet van mijn 
herinneringen.  
Wat er gebeurt met een geest als deze is dat ze snel ‘out of sync’ is met de realiteit en er een 
verstijving in denken en doen ontstaat. Het is als Pink Floyd’s ‘the Wall’ waarbij jij binnenin 
die muren je veilig waant voor die ‘boze buitenwereld’. Wat er feitelijk gebeurt is dat je je 
afsluit voor nieuwe indrukken of anders een enkele keer een hoogst unieke uitzondering 
maakt. Jij gedraagt je als een scheidsrechter voor je geluk. Alles wat als negatief, of in het 
andere geval als positief wordt aangemerkt, is verdacht of ronduit slecht.  
Het is als een discotheek of restaurant met ultiem strenge selectie aan de deur, alleen mooie 
of juist lelijke dingen mogen naar binnen en dan alleen als ze aan jouw criteria voldoen.  



 22 

De verschijning mens 
Ik ben leven, ik ben zijn, puur onversneden zijn. 
Deze notitie is ondeelbaar onverwoestbaar en onuitwisbaar. 
Zuiver zijn is onvermengd, het kan nooit mengen want het is alles in één. 
 
Wanneer je je als mens vereenzelvigd met je vorm (lichaam), krijg je behoefte aan vastigheden. 
Dit betekent dat je de behoefte krijgt om alles wat deze vorm bestendigd of definieert vast te 
houden, het is een psychologisch middel om jezelf te bekleden. 
 
Vrijwel alle menselijke handelingen worden gedreven door motieven of strategieën. Al die zaken 
zijn mentaal van aard.  
 
Bepaalde motieven zijn weliswaar mentaal van aard maar hebben hun oorsprong in de fysieke 
manifestatie zoals de drang tot overleven. De fysieke manifestatie (ons lichaam) is geheel gericht 
op leven en overleven en om dat te bewerkstelligen is het systeem uitgerust met eigenschappen 
welke dit overleven ondersteunen.  
Vanuit deze overlevings-mechanismen (drijfveren) ontstaan door reflectie vanuit de waarneming 
en het denken daarover mentale mechanismen zoals angst en verlangen welke een cruciale rol 
spelen in ons hele bestaan.   
Vanuit angst ontstaan talloze mentale constructies waarover in de psychologie en psychiatrie 
talloze boeken zijn volgeschreven maar wat het belangrijkste aan dit aspect is, is dat angst ons 
lichaam aanzet tot zaken waarover het mentale domein geen zeggenschap heeft. Wel kan het 
mentale domein hierover reflecteren en van daar uit verhalen creëren welke ter verklaring en 
geruststelling dienen voor het organisme. Hetzelfde geldt voor verlangen welke de andere kant 
van de spreekwoordelijke medaille is van angst. 
 
Naast angst en verlangen zijn er nog enkele andere belangrijke mechanismen in ons organisme 
actief te weten: behoefte aan eenwording met de bron (de bron is DE bron waaruit alle leven 
voortkomt, vaak wordt dit God of Liefde of het Absolute genoemd maar er zijn talloze andere 
namen voor), behoefte aan veiligheid en acceptatie en nog een paar andere welke allemaal zijn 
onderzocht door Abraham Maslow en anderen. 
Uiteindelijk kunnen al deze mechanismen worden teruggeleid naar een centraal idee wat elke 
mens in meerdere- of mindere mate bezighoudt: 'het gevoel alleen te staan'. Dit gevoel is een 
gevolg van een idee wat vrijwel elk mens heeft dat ze een losstaand deel of fragment is van het 
grote geheel. Deze vorm van zelf-gewaarzijn is een natuurlijk gevolg van de ene basis drijfveer: 
drang naar overleven.  
 
Om reden van het voortbestaan van dit lichamelijk in de wereld zijn is elk levend wezen uitgerust 
met dit mechanisme maar bij de mens, welke is 'over-equipped' met het denkvermogen, is deze 
notie van een afgescheiden lichaam en het individueel bestaan in een zekere zin doorgeslagen 
naar het idee een afgescheiden wezen te zijn welke de oorzaak is van het ontstaan van eerder 
beschreven angsten en behoeften. 
 
Vanuit deze angsten en behoeften ontstaan waardesystemen welke de mens dienen in het 
ordenen en begrijpen van de leefomgeving. Een waarde is een relatief begrip en ze is dus altijd 
een verhouding van twee of meer onderscheiden zaken in de leefomgeving. Het begrip waarde 
heeft een bepaald waargenomen nut in de zin dat het de mens helpt om overwogen keuzes te 
maken. Waarde zegt ook iets over de bereikbaarheid van hetgeen gewaardeerd word. 
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De waarde van een item wordt onder meer bepaald door de esthetische aantrekkelijkheid van 
het item en de wil om dat item te bezitten, daarnaast zal de gewildheid van het item door een 
ander ook van invloed zijn in de bepaling van de waarde van het item. 
Bottom line is dat waarde een mentale constructie is welke de mens helpt ok praktische keuzes 
te maken. 
 
Over de benoemde mechanismen: als eerste zijn het precies dat: mechanismen, oftewel 
geautomatiseerde bewegingen welke volgen op een trigger of stimulus. Het zijn dus bewegingen 
die inherent zijn aan het bestaan en daarmee dan ook niet met denken of willen (wat weer een 
speciale manier van denken is) weg te halen zijn uit het bestaan. Het zijn gegevens net als dat 
het leven zelf een gegeven is. Daarvan ga je ook niet zeggen: ik wil dat niet, of dat mag er niet 
zijn want dat is zojuist uit dat leven ontstaan!? Wat betreft de reflectie of het denken over deze 
zaken: dat is iets wat gewoonweg ontstaat bij het gewaarzijn van deze bewegingen. Het 
gewaarzijn en het denken erover zijn op zichzelf eenvoudigweg wat ze zijn: een beweging, daar 
hoef je niets van te vinden. Maar hier komt het waardesysteem om de hoek kijken die 
vervolgens zegt: dit wil ik wel of vind ik mooier dan dat etc., en wanneer vanuit die gedachten 
verlangens ontstaan om dat te bezitten of macht over uit te oefenen dan ontstaan er 
problematische situaties. 
Voor de duidelijkheid: de behoefte aan willen bezitten, macht uitoefenen op, enzovoorts zijn 
gerelateerd aan het idee een afgescheiden individu te zijn die in staat is zaken te bezitten en 
macht uit te kunnen voeren enzovoorts. Het idee is weliswaar te verklaren vanuit de vorm en 
haar overleven maar de beweging die vanuit het denken wordt gemaakt waarbij een link wordt 
gelegd tussen het gevoel te hebben dat, en daar mee te identificeren is een bron van ellende 
welke meestal uitmondt in lijden. 
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De holistische/Spirituele Benadering 
 
Wanneer het denken onderzoek doet, doet ze dit door uit het geheel een fragment te pikken 
(eigenlijk; in het denken een fragment maken) en dit dan te ontleden met alle bekende 
middelen die het denken eigen is. Wat het denken niet ziet is dat het fragmenteren te 
vergelijken is met een laken oppakken ergens in het midden zodat je een soort van tent 
krijgt als je dat punt optilt, en dat dus met het fragmenteren een veel groter deel van de 
realiteit meebeweegt in de denkbeweging van het fragmenteren. Pas wanneer je dit 
mechanisme herkend zal je ontdekken dat alles met elkaar verbonden is en je dus zal zien 
dat je begrip nooit zo ‘eng’ kan zijn als het lijkt. 
Dat punt die het denken oppakt is tegelijk jouw punt waarmee je in contact staat met de 
realiteit. Het is deze manier van gewaar worden die ons zo bekend is. Deze manier van 
gewaar worden is die zintuigelijke waarneming die wij elke dag hebben, wij zien de wereld 
vanuit dit punt, horen het vanuit dit punt-, voelen, ruiken en proeven vanuit dit punt. Dit 
punt is ons lichaam, de manifestatie die wij hier in deze dimensie lijken te zijn. 
Waarnemen of gewaar zijn is alleen mogelijk indien datgene dan ‘men’ gewaar is geworden 
‘afsteekt’ tegen een achtergrond, ofwel een waarneming van een object kan alleen 
geschieden wanneer dit object zich ‘aandient’ vanuit een achtergrond, het object zal ook 
afsteken tegenover die achtergrond of zijn tegenstelling. Gewaar zijn gebeurd altijd bij de 
gratie van tegenstellingen, bij het ‘afsteken’ van iets, tegenover iets anders. Dit is dan ook de 
reden waarom het leven ‘an sich’ nooit waargenomen kan worden omdat het leven zuivere 
dynamiek is die zich manifesteert. Zelfs iets wat statisch lijkt is dat niet vanwege het feit dat 
alleen waargenomen objecten of fenomenen bestaan uit energie welke altijd in beweging is, 
zou energie stoppen te bewegen dan zouden atomen die opgebouwd zijn uit deze energie 
desintegreren oftewel ophouden te bestaan. De reden dat ‘de waarnemer’ niet als object 
gevonden kan worden is gelegen in dit feit. Het waarnemen is de achtergrond waartegen dit 
alles ‘afsteekt’ het waarnemen is onveranderlijk, ogenschijnlijk niet dynamisch maar ‘vol 
mogelijkheden’ de waarnemer oftewel dat wat leven mogelijk maakt is zelf onkenbaar 
vanwege dit mechanisme.  
 
TOT INZICHT KOMEN DAT ALLE  WAARNEMEN TWEE (SUBJECT-OBJECT)  INHOUD, IS  
TEGELI JKERTI JD TOT INZICHT KOMEN DAT,  DATGENE WAT WAARNEEMT EN DAARMEE 
DUALITE IT  OVERSTI JG T DE  ESSENTIE  VAN ALLES IS. 
 
Ego is het eindeloze niet-accepteren van de realiteit, wat is de realiteit? Zelfs daar is geen 
antwoord op te geven omdat het ego er altijd zijn eigen draai aan wil geven. Ego of persona 
is datgene wat de geest in zijn greep houdt en tegelijkertijd door de geest is gecreëerd, een 
paradox dus… 
In de realisatie dat je bent, ontstaat het verlangen dit Zijn te kennen. In dat zoeken naar een 
ik ontstaat een patroon en stroom van herinneringen aan dit zoeken welke het idee in de 
hand werkt dat dit wel eens het antwoord kan zijn. Er wordt dus, met andere woorden een 
(mentaal) object gecreëerd. 
Door deze beweging van de geest belanden wij in een patroon waarbij ons leven een 
afbeelding wordt van wat er werkelijk met ons gebeurt. Wat hiermee bedoeld word is dat 
ons leven en alles wat ons overkomt een plaatsje moet krijgen in het construct wat het ego 
in wezen is. Alles wordt gecategoriseerd en geprioriteerd naar inzicht van het ego en die 
‘afbeelding’ van de realiteit kan wel eens iets heel anders zijn dan de realiteit zelf. Deze 
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manier van ‘in het leven staan’ wil de realiteit niet meer zien noch accepteren zoals ze is 
want dat zal altijd een ontkenning zijn van ons geconstrueerde wereldbeeld. 
Inzien dat je een manifestatie bent in een bepaalde vorm met bepaalde eigenschappen 
houdt in dat dit inzien kennis wordt wanneer je het volledig accepteert zoals ze is, elke 
verdraaiing ervan of elke invulling die er niet werkelijk is, laat staan een verdraaiing of 
verhulling wat wel is, is een negatie van de realiteit, een nee zeggen tegen wat nu is. Dit nee 
zeggen is in wezen niet verbaal, het is een patroon wat tot doel heeft het construct ego in 
stand te houden. Het is als een programma wat bedoeld is de dictator altijd de dictator te 
laten blijven: elke tegenbeweging, openlijke- of verhulde commentaar of kritiek moet ont-
werkelijkt worden. Het mag niet blijven bestaan omdat dat een gevaar voor het ego is. 
Het enige juiste pad naar de werkelijkheid is die waarbij de geest geen invloed uitoefent op 
de beleving en invulling van de doorleefde realiteit. 
Let wel op! Oplossen, loslaten of wat dan ook, dat is allemaal concept, wat telt is dus 
momenteel, wat er dan ook gebeurt, jouw- en mijn reactie erop bepaalt op welke manier 
een gebeurtenis ‘de boeken in gaat’ wat ik ermee bedoel is dat elke mentale re-actie een 
verbuiging of verkrachting van de realiteit is. Door daar nu juist niets mee te doen, en daar 
bedoel ik werkelijk niets in de zin dat je het laat liggen (dat wat geschied is) neemt de 
realiteit of flow zijn meest natuurlijke weg, naar mijn idee is het alleen op deze ‘manier’ 
mogelijk om de realiteit in al zijn volheid (mooi-, lelijk, vrolijk whatever) te laten zijn wat het 
is. En dat is een continuüm zonder begin of eind. Wij mensen zijn zo geconditioneerd zelfs in 
onze beleving van angst, verlies, pijn, geluk of wat dan ook dat we de realiteit helemaal niet 
meer zien zoals ze werkelijk is; ze is een ‘bak’ vol gebeurtenissen die gewoon gebeuren 
zonder reden of plan. 
Inzien dat alles zo is, is het pad naar zelfrealisatie. 
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Spirituele ontwikkeling 
Veel zoekers hebben een bepaald beeld van hetgeen ze zoeken, deze beelden zijn veelal 
gebaseerd op verhalen en (vaak niet onderzochte) ideeën. Sommige zoekers hebben 
mythische en/of magische beelden bij spiritualiteit en daar komt dan ook meestal een 
bepaald beeld bij hoe een spiritueel vergevorderd persoon zich zal profileren en uitdrukken.  
 
De ontwikkeling van het menselijk bewustzijn is als volgt: als je ter wereld komt ben je een 
onbeschreven blad, weliswaar met een basis programmering maar je bekijkt vanuit een 
onbevooroordeeld perspectief naar het geheel. 
De tweede stap is de ontwikkeling van een individu, ook wel persoon of ego genoemd. Dit 
perspectief is er een waarbij er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen mijzelf als 
een gedefinieerd oftewel afgebakend wezen en al het andere. De uitdaging in deze stap is 
om jezelf een bestaan eigen te maken in de vorm van een persoon. Deze stap is nodig omdat 
eerst moet worden ingezien dat ervaren oftewel het bestaan van uit een lichaam oftewel 
een belichaamt wezen wordt ervaren. 
In de derde stap kom je tot de ontdekking dat het geestelijke en het lichamelijke en ook het 
gevoelsmatige geobserveerd kan worden, daardoor ontstaat een besef dat je de waarnemer 
van dit alles bent en dus dat niet kan zijn, want het oog kan zichzelf niet zien. 
Deze stap is voor veel mensen in een leven niet haalbaar, dus de meeste blijven steken bij de 
tweede stap waarin ze volledig geïdentificeerd zijn met de persoon die ze denken te zijn. 
 
Veel spirituele zoekers die in de derde stap uitkomen hebben het idee (vanuit het 
vooropgestelde beeld wat ze bij verlichting hebben) dat deze stap, oftewel het niet zijn van 
het lichaam denken voelen, het eindpunt is van de zoektocht. Daarbij staken veel mensen 
alle zoeken maar ook alle ontdekking dat het leven nog zoveel meer inhoud. 
In de laatste stap wordt het duidelijk want alle mentale abstracties, alle gevoelens en alle 
tijdelijke zaken die opkomen blijken inderdaad tijdelijk zijn, ze zeggen dus niets over het 
wezen van dit alles. Daarmee komt het inzicht dat wie wij wezenlijk zijn niet is uit te drukken 
in manifestatie of vorm en daarnaast is dit voor de meeste mensen niet haalbaar omdat ze 
zo veel waarde hechten aan de zintuigen en het denken. 
 
Alle misverstanden, ruzies, alle onrust en alle onvrede: alles is 'mind-made' Ieder mens is in 
wezen een systeem van lichaam-denken-voelen welke dat-wat-we-wereld-noemen 
waarneemt en vanuit dit systeem (het lichaam welke zijn eigen eigenschappen, condities en 
voorkeuren kent) de wereld benaderd. 
Zie dat dit benaderen een beweging is die wordt gemaakt vanuit het systeem. Dit systeem 
wat de gehele waarneming omvat is een uniek systeem in de zin dat er maar een van is en zo 
zal zijn. Dat unieke systeem is mechanisch van aard maar versta me niet verkeerd! Dit 
mechanische is namelijk een gevolg van het feit dat alle vormen in het universum vanuit 
eenzelfde basis zijn opgebouwd en desgevolgs allemaal eenzelfde werking kennen. 
 
Mensen denken vaak dat het lichaam dat is wat de ervaring creëert en waarin het gewaar 
zijn wordt gegenereerd. In een bepaalde zin is dit waar maar dit ben jij niet alleen maar! Dat 
wat wij identiteit plegen te noemen is een fragment van een geheel wat in zichzelf niet te 
verdelen is. 
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Zou het universum verdeeld worden dan zou het ophouden te bestaan want een deel kan 
niet los op zichzelf bestaan. Dit is niet te bevatten door het verstand. Wat is die identiteit 
dan wel? In het kort kan je zeggen dat identiteit een vereenzelviging is. 'Je' vereenzelvigt je 
met dat wat zich aan 'je' voordoet. Ik zet het woord je tussen aanhalingstekens omdat ik met 
deze manier van weergeven die manier van gewaar zijn wil aanduiden die (bijna) ieder van 
ons dagelijks doet. De waarneming van de wereld vanuit het lichaam uitgaande van het idee 
dat jij dat lichaam BENT. Zie daar ook weer de identificatie. 
 
Daar tegenover is een eenvoudige vraag te stellen die de gehele identificatie in 
moeilijkheden brengt: 'wie of wat is die- of datgene die dit spel van gewaar zijn overkomt, of 
anders: wie of wat is de getuige van de gewaarwording?' 
 
Wanneer je je in dit vraagstuk verdiept kom je in een spiraal terecht wat veel weg heeft van 
het kip-ei verhaal. De vraag blijft telkens weer: wat was er nu eerst: de waarnemer of dat 
wat waargenomen wordt? Dit kan een hel zijn voor mensen die het verhaal logisch willen 
oplossen want het denken wil een logisch en compleet antwoord wat voor eens en voor 
altijd een einde maakt aan de discussie (een discussie is overigens een vorm van 
communiceren, maar dan een welke zich bediend van standpunten en hiermee onoplosbaar 
is. Pas wanneer standpunten worden losgelaten kan er een dialoog ontstaan welke veel 
vruchtbaardere uitkomsten geeft)  
 
Is er een oplossing voor dit vraagstuk? ja en nee: het is een ja wanneer je je realiseert dat 
het vraagstuk onoplosbaar is en daarmee realiseert dat oplossen dus niet vraagt om de 
aanpak van dit vraagstuk, en nee wanneer je je realiseert dat het denken zich altijd bediend 
van tegenstellingen om een dynamiek te creëren zodat er naar oplossingen gezocht kan 
worden, maar dat deze dynamiek altijd en alleen maar datgene is wat nooit tot rust komt en 
dus nooit tot een finale oplossing kan leiden behalve als je genoegen wil nemen met het 
idee dat alles altijd en alleen maar in een dynamische staat van zijn kan verkeren en er dus 
nooit vastigheden en waarden te definiëren zijn. Kortom: de dualiteit (die benadering welke 
zich bedient van polariteiten of tegenstellingen) stelt ons voor een onoplosbaar probleem 
welke alleen maar tot frustratie en onvrede leidt, kortom tot lijden leidt. 
 
Pasklare antwoorden zullen een ander nooit helpen, alleen zelf ervaren wat een antwoord 
kan zijn is de oplossing. Je kan mensen wel een richting duiden maar maak niet de fout te 
denken dat jouw hulp de oplossing is voor de ander. Ieder mens heeft zijn eigen pad met zijn 
eigen uitdagingen en oplossingen, dat kan jij vanuit jouw perspectief nooit voor een ander 
begrijpen. 
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Zelfrealisatie 
Een van de belangrijkste punten van zelfrealisatie is dat je je ervan bewust wordt dat de 
geest waarin dit allemaal afspeelt jouw eigen unieke geest is. Ze kan zich niet delen met een 
andere geest want dan zou ze in haar eigen hoedanigheid vergaan. Om deze reden is het van 
het grootste belang om zuiverheid van denken en waarnemen te verkrijgen want alleen op 
die manier kan er onderscheid gemaakt worden tussen echt en onecht. Wat is echt? In het 
kort is het dat wat onveranderlijk en altijd hetzelfde is. Het is datgene wat dit dus gewaar is. 
Dit wezen zijn wij allemaal maar de kosmische grap is dat wij de illusie hebben dat wij een 
afgescheiden individu zijn.  
 
Dit punt in zelfrealisatie kan niet genoeg benadrukt worden: Dat wat wij ik of zelf noemen is 
een conceptuele benadering van de realiteit en daarmee niet reëel! Zelfrealisatie draait 
alleen maar rondom deze realisatie!!! Het kan je intellectueel niet aangereikt worden en het 
kan niet filosofisch benaderd of opgelost worden. De enige weg om hiermee in het reine te 
komen is in het hier-en-nu te zijn zonder oordeel, voorkeur of wat dan ook. Dat is het doel 
van alle methodieken die er in de loop van de tijd zijn ontwikkeld: deze zijn ontwikkeld met 
het doel los te komen van elke mentale benadering van de directe ervaring. 
 
Door het idee een individu te zijn ontstaat dualiteit en daarmee ontstaat de mogelijkheid 
van alle problemen die wij mensen kennen zoals ziekte, pijn, lijden en illusies. Door de 
dualiteit zijn wij onszelf gewaar, dualiteit is de ‘ondergrond’ van het bestaan zoals we dit 
hier op aarde kennen. Dualiteit is neutraal in de zin dat ze noch goed noch slecht is. Dualiteit 
is gewoonweg de werkelijkheid zoals we die dagelijks ervaren. 
 
Dus dat wat echt is, is dat wat dit alles gewaar is. Is daarmee dat wat waargenomen word 
ook echt? Vanuit de waarneming is dit onmiskenbaar zo maar toch zeggen we wel dat een 
droom onecht is vanwege het feit dat het een droom is, de vraag kan oprecht gesteld 
worden: is de droom echt, of is het wakker zijn echt? Wat maakt het onderscheid tussen die 
twee? Het is dat wat we bewustzijn noemen.  
Dan is er nog een ander interessant fenomeen: de perioden tussen een droom en wakker 
zijn in: dit zijn perioden of momenten dat we ons niet bewust zijn van onszelf noch de 
omgeving. In die staat is er geen ervaren. Toch weten we dat die staat bestaat omdat we 
daarna tot het inzicht komen dat we zojuist die manier van zijn hebben doorgemaakt. We 
zijn als het ware er doorheen geteleporteerd want we hebben de notie dat we van de droom 
door iets of niets naar het wakker zijn gekomen en dat dat wat dit ervaart een-en-dezelfde 
is. Wat nog meer frappant is dat we tussen elke gedachte ook zo’n moment van niet-ervaren 
hebben. We weten dit omdat elke gedachte een begin en een eind heeft en er dus iets 
tussen zit omdat we continuïteit ervaren. Het is juist door die ervaring van continuïteit dat 
we er weet van hebben dat we bestaan, ik besta want ik ben!  
 
We ervaren de gehele waak- en droom perioden is ons leven dit bestaan. Dit ervaren is van 
zintuigelijke aard en alle afgeleiden ervan zoals denken en voelen en dit zijn zaken die tot 
ons komen. De vraag ontstaat wat komt tot wat? Is er zoiets als binnen en buiten? Van onze 
ouders, school en de samenleving krijgen we allemaal te weten dat dit zo is, dit komt door 
het idee dat we afgescheiden individuen zijn. 
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Binnen en buiten zijn een mentale constructie. Het denken is als een mes welke op het 
snijvlak de eenheid verdeelt in binnen en buiten. Wat definieert binnen en buiten? Het enige 
verschil tussen de twee is dat binnen volgens het denken een eindige ruimte is en buiten 
oneindig. Daarmee verdeeld het denken dat-wat-er-is in ‘begrijpbare zaken’ weliswaar 
gebeurt dat onderscheid alleen in het denken want daar buiten is het onderscheid er 
gewoonweg niet.  
Het ironische aan het denken in binnen- en buiten is dat het denken daarmee denkt greep te 
hebben gekregen op het ongrijpbare NU met de gehele manifestatie. Het is echter niet zo! 
 
Wanneer je met bijvoorbeeld meditatie ‘naar binnen gaat’ kom je bij een bewuste en 
aandachtige toepassing ervan tot het inzicht dat binnen ook oneindig is. De bedachte ‘grip 
op de realiteit’ blijkt denkbeeldig! (Uiteraard, het is denken) 
 
Zowel binnen als buiten blijken oneindig en aangezien oneindigheid onverdeeld is, is binnen 
en buiten ook onverdeeld!!! 
 
Wat betekent dit voor ons dagelijks leven? Dat ik en jij denkbeeldig zijn, we menen door de 
onderscheidde vormen afgescheiden wezens te zien maar realiseren ons niet dat ook dat 
een denkbeeld is! De ongelofelijk waarheid is dus dat alles een is. Alleen onze 
geconditioneerde gevormdheid doen ons geloven dat de wereld verdeeld is in ‘de ontelbare 
vormen’. Dat is gewoonweg gewaar zijn die niet zonder contrasten kan bestaan.  
De moeilijkheid in het belichaamde bestaan zit hem in de patronen van het gevormde (lees 
je lichaam inclusief al je conditionering) die leiden, om het zo uit te drukken, een ‘eigen’ 
leven en jij en ik zijn de toeschouwer van dat alles. Het verschil, zo er een verschil te 
ontdekken valt, is dat de ene ziel (het vernauwde stukje bewustzijn wat zich uniek weet te 
onderscheiden) hiervan volledig bewust of anders gezegd ontwaakt is en de ander niet. 
Uiteindelijk maakt het allemaal weinig uit want na de dood van het lichaam keert alles terug 
naar de oorspronkelijke staat om weer eens een opwachting te maken in een andere 
belichaamde staat om alles weer als nieuw mee te maken. 
 
Zodoende hebben we kunnen constateren dat er niet zoiets bestaat als een afgescheiden 
individu en daarmee is hierbij geconcludeerd dat er geen binnen en buiten bestaat. Het is 
niet-twee en ook niet één omdat het idee van één een object verondersteld wat dan weer 
een buitenwereld kent en zich daarin bevindt. De onthutsende conclusie moet dus nogmaals 
zijn: jij en ik zijn niet-twee gelijk de Indiase filosofie van de non-dualiteit waarin louter en 
alleen gesproken word over Adviata wat niet-twee betekent. 
 
Wat is dus echt? Dat! En gij zijt dat. 
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Enkele praktische aanwijzingen 
Commentaar en oordeel 
Als iemand commentaar heeft op jou, dan is dat altijd commentaar op het beeld wat die 
ander van jou heeft. Er kan nimmer commentaar op ‘mij’ zijn, want wat ik ben is elk moment 
iets anders. Wat ik ben is niet de herinnering die iemand van mij heeft. 
 
Dus alle commentaar of kritiek die iemand uit, is commentaar en kritiek op het beeld wat 
iemand van jou heeft. Met andere woorden er is nimmer en nooit commentaar op wie je 
bent, want wat je bent is niet te beschrijven in objectiviteit.  
 
Wie of wat een mens is, is niet de woorden of beelden die anderen van hem of haar hebben. 
Dat zijn een soort echo’s die in de herinnering van diegene na-echoën. Al die zaken zijn 
objecten in ons bewustzijn, objecten die een afspiegeling waren van het moment dat dat er 
was waarvan een afdruk is achtergebleven in het geheugen, en het geheugen is niet het 
leven zelf maar is als een soort spiegel die de opgeroepen beelden weerspiegeld.  
 
Met woorden is het feitelijk ondoenlijk om de realiteit te beschrijven omdat de realiteit als 
water door je handen glipt en niet vast te houden is. 
 
Als iemand commentaar of een opmerking naar je maakt vormt zich op dat moment een 
beeld voor je geestesoog en als je je daardoor aangesproken voelt en je vanuit die 
aangesprokenheid ermee gaat vereenzelvigen dat wordt de uiting van die ander ook op dat 
moment door jezelf zo ervaren en dan voel je je aangesproken. Zie dus dat alle aanspraak 
gebaseerd is op beelden in de geest, en zie en begrijp dan ook dat jij daarvan bewust bent en 
dus niet dat beeld kan zijn. JIJ word niet aangesproken maar bewustzijn spreekt met zichzelf 
door de vorm die wij elk afzonderlijk lijken te zijn. Het paradoxale van dit geheel is dat er 
geen communicatie kan zijn wanneer er geen vorm tegenover vorm elkaar aanschouwt. 
 
Ik ben me ervan bewust dat ik me nu nogal creatief bedien van de taal maar dat is 
gewoonweg nodig om dat over te brengen wat niet direct onder woorden te brengen is. 
 
Dus even terug naar de uiting die iemand naar je doet in de vorm van een opmerking. Deze 
opmerking maakt iemand omdat er iets is waargenomen wat iets doet in die mens, de 
opmerking is een reactie op dat. dit alles vindt plaats binnenin de geest van die andere 
mens. Tot aan de mondelinge vorming van woorden is dit proces een innerlijk proces. Vanaf 
het moment dat de woorden worden gevormd en een fractie later in mij worden 
waargenomen en gedecodeerd is de informatie ongedefinieerd, maar wanneer de 
decodering van de woorden in mij is uitgevoerd is de informatie als vorm in mijn geest. Dit 
alles is nog altijd van een onpersoonlijke aard. Iets wordt pas persoonlijk wanneer er een 
identificatie met deze vorm optreedt en het als een energievorm in mij iets doen met de 
energievorm die ik op dat moment ben. 
 
Dit alles is in wezen allemaal energie in beweging, wat bewustzijn in wezen is. Het 
wonderlijke fenomeen van gewaarworden treedt op zoals wij dat elk moment van onze 
waak- en droomtoestand kennen hoe dit gewaar zijn in elkaar steekt en waarop het gebeurt 
is de grote onbekende in ons weten, maar een ding is duidelijk: dit hele gebeuren is wat IK 
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ben. Niet als een klein persoonlijk, afgescheiden ikje, maar als een onpersoonlijk direct 
gewaar zijn. 
 
Problemen 
Waarom hebben zo veel mensen allerlei problemen? Alvorens we die vraag kunnen 
beantwoorden moet het eerst duidelijk zijn wat een probleem is. Welnu een probleem is 
een een status van iets of iemand die niet klopt, komen we daar verder mee? Niet echt want 
wat betekent het dat iets niet klopt? Het is een weten dat het zo is, met een mooi woord 
intuïtief weten we of iets klopt of niet klopt. Hoe komen we aan die kennis? Het is veelal 
ervaringskennis waarbij we weten dat dit altijd op dit volgt enz. Maar daarmee weten we 
nog niet waarom en of dit altijd waar is. De filosoof David Hume toonde al aan in zijn 
filosofie dat we dit niet kunnen weten. Het denkvermogen maakt een ongeoorloofde sprong 
van dit naar dat en legt de koppeling als een weten vast in het geheugen. Dus de filosofische 
vraag ontstaat ‘waarom weten wij dat het zo is?’ Het is dus in wezen de vraag naar de aard 
van intuïtie. Wat deze filosofische uitweiding dus daarnaast ook tot gevolg heeft is dat wij 
ons weten niet aan het denken- maar aan onze intuïtie te danken hebben.  
 
Dus: wat is intuïtie?  Intuïtie is het wezen der dingen zien, het is zien dat water stroomt zoals 
ze stroomt, het is dus een zien dat alles in het universum stroomt zoals het stroomt en 
daarmee dus kan zien dat dingen gewoonweg zo stromen zoals ze doen. Dat is de reden dat 
ik weet dat brood ook morgen voedzaam is (het voorbeeld van David Hume) en dat ik pijn 
voel als ik met een hamer op mijn duim sla.  
Nu we dus een begrip beginnen te krijgen van intuïtie kunnen we een begrip krijgen van de 
aard van een probleem. Zoals gesteld: intuïtie merkt op dat iets niet klopt (incongruentie) en 
deze notie komt in de geest in contact met je persoonlijke voorkeuren en behoeften. Van 
daaruit ontstaat frictie of wrijving. Er is met andere woorden een mentale situatie aan het 
ontstaan die me niet bevalt. Wanneer ik besluit dat dit niet bevallen me te veel word 
ontstaat een situatie waarbij ik het idee krijg dat er iets aan moet veranderen. Wanneer dit 
niet tijdig lukt, of het oplossen ervan ligt buiten mijn macht, dan ontstaat er een probleem, 
maar alleen dan als ik de situatie niet accepteer zoals die is. Een probleem heeft dus zijn 
basis in niet accepteren van een situatie, een probleem kent zijn oorsprong, met andere 
woorden, in verzet of weerstand. 
Waar komt dat verzet vandaan? Ze ontstaat in de geest, dat is duidelijk en ze is dus van 
geestelijke aard (zoals feitelijk alles van geestelijke aard is) het is een vorm van botsing, 
energetisch gezien kan je spreken van de vermenging van energieën van verschillende vorm 
die resonanties en uitdoven veroorzaken. Dit energetisch gedrag wordt ervaren en op een of 
andere manier als ongewenst gelabeld. De manier waarop daar vervolgens gereageerd 
wordt is die van de conditionering die wij hebben opgedaan inzake dit specifieke geval. Je 
reageert bijvoorbeeld boos als je ziet dat een dier wordt mishandeld.  
 
Strikt gezien is mishandelen een label en dit label bevindt zich in een soort mentale ruimte 
die we vaak als ego aanduiden. Wat non-dualiteit betreft is er gewoonweg wat er is: daar 
wordt niets van gevonden, het komt op, is er en ebt weer weg als de golven van de zee. In 
onze individuele geest ontstaat dus een verzet en dat verzet is de oorzaak van ons lijden en 
de pijn die daaruit voortvloeit. 
 



 32 

Nu kunnen we de vraag beantwoorden over de problemen in de wereld. Zoals zojuist 
geconcludeerd ontstaan problemen bij een verzet tegen dat wat er is. Energetisch hebben 
we gezien dat verzet een reactie is op resonanties en uitdoving van diverse energieën in ons 
lichaam. De ene vorm van energie is 'prettig' of stimulerend voor het lichaam, de andere 
niet. In onze geest is de representatie van deze processen een voelen, en van daaruit komt 
onze reactie als hierboven beschreven. Is er een manier om dit soort situaties op een 
gezonde manier aan te gaan? Is er een methode of procedure om dit soort situaties voor te 
zijn of uit de weg te gaan? 
Op die laatste vraag is alleen een nee te geven want we kunnen pas ergens op reageren 
wanneer het er is, niet op iets wat we niet kennen of ervaren maar er is wel degelijk een 
manier om problematische situaties op een gezonde manier in te gaan. De sleutel ligt in de 
benadering van de situatie. Wat zijn de kenmerken van een problematische situatie? Ze zijn 
te herkennen door opmerkzaamheid en vlijmscherp onderscheid. De basis van een 
problematische situatie is te herkennen aan een lichamelijke- of geestelijke reactie die 
optreedt. De kunst is deze opmerkzaamheid dusdanig te trainen dat er geen automatische 
reactie (zoals bijvoorbeeld een geconditioneerde-) op volgt. Hiervoor is enige psychologische 
kennis benodigd over de werking van de geest en de koppeling die de geest heeft met het 
lichaam. Daarnaast is het van belang dat je voor jezelf onderzoekt waar je voorkeuren en 
behoeften liggen en hoe je daarop reageert, het doel van dit onderzoek is te ontdekken wat 
je conditioneringen zijn en hoe ze werken. 
 
De (individuele) geest is ons allen goed bekend, ze is als het ware een zeer goede vriend of 
vriendin die altijd bij ons in de buurt is met raad en daad. Wat de meeste mensen echter 
vaak niet weten is wat de aard is van de geest. Dit is ergens wel logisch want op school en in 
contact met anderen geschied alles vanuit die geest. Wat is ze dan in wezen? Laten we als 
eerste vaststellen dat de geest geen object is, het is een verzamelnaam voor dynamische 
processen die in ons geschieden. Waarin presenteert de geest zich? In jou en mij, kortweg 
binnenin IK. Wat is die IK (met hoofdletters) het is de directe alledaagse ervaring er-te-zijn. 
Het gevoel ‘ik ben’ dit gevoel heeft ieder levend wezen en is onmiskenbaar, ze is er altijd en 
kan onmogelijk genegeerd worden omdat ze de essentie is van jou en mij. Geest is dus een 
manifestatie in mij en jou, en daarmee is ze als bewustzijn en deelt ze dezelfde aard.  
 
Dankzij geest ben ik me bewust van mijzelf en dankzij geest kan in waarnemen en me 
gewaar zijn. Geest is zoals Rupert Spira het omschrijft: een vrijwillige contractie van 
bewustzijn. Andere leraren spreken over geest als een pulseren van bewustzijn, het is te 
vergelijken met een oceaan (bewustzijn) en de beroering erin zoals stromingen en golven 
welke dan de geest voorstellen.  
De aard van de geest is dynamisch en ze is altijd in beweging, binnenin ons uit de geest zich 
in de vorm van gedachten en gevoelens en ook gewaarwording die wordt gevoed door de 
zintuigen. De geest is altijd ‘rusteloos’ en in beweging en dat is noch goed, noch fout, dat is 
gewoon zo. Wanneer de geest zich op objecten richt ontstaat een vernauwing in bewustzijn 
van de waarnemer en door deze vernauwing ontstaat het besef dat niet het geheel wordt 
omvat, van daaruit kan het idee ontstaan dat de geest afgescheiden is (geraakt) van het 
geheel, en wanneer jij je daar mee in laat ontstaat er een identificatie met deze toestand: je 
gaat denken dat jij in essentie afgescheiden bent van al-wat-is. Laat me hier heel duidelijk 
zijn: dit is een idee! Jij bent niet het idee omdat die wordt waargenomen maar de kunst is 
dus om hier het inzicht en onderscheid in gewaar te worden dat het alleen maar een situatie 
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is. Jij bent nimmer een situatie, jij en ik zijn niet statisch in onze manifestatie en dus zijn wij 
niet een probleem omdat een probleem een statische situatie verondersteld waarin ‘je’ 
gevangen zit. Zie dus dat dit gevoel van gevangen zijn een illusie is. Je bent altijd ongetekend 
geweest en zal dat ook altijd zijn omdat onze essentie niet-objectief van aard is. Dus niets 
kan jou en mij vangen, jij kan nimmer aan iets of iemand toe behoren want jij behoort alleen 
jezelf toe.  
 
In de problemen zitten is dus niets anders dan jezelf vastketenen aan een idee. 
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Koans 
‘Niets is werkelijk’ 
 
Geleefde werkelijkheid is een spel der elementen 
 
Dat wat zich uitdrukt in Zijn en niet-Zijn is absoluut. 
 
Absoluut is ongedefinieerd, oneindig, af, en niet af, altijd in wording en niet gemanifesteerd  
 
Absoluut is als een black hole uit de fysica, het is en is niet, een volmaakte paradox 
 
Het volgen van deze weg, veronderstelt een andere of ontelbare wegen, waarom bewandel 
ik deze terwijl ik me tegelijkertijd gewaar ben van al die anderen? 
 
Wat is het verschil tussen 1, 2, 85 of 32459874? Antwoord: onderscheiding   
 
Één is van veel niet te scheiden 
 
Jij en ik zijn verbonden in vorm, zonder vorm geen ik 
 
Het geheim van het leven ligt in de paradox 
 
Gedachten zijn omtrekkende bewegingen rondom niets 
 
Elk antwoord wekt vragen op waarbij het antwoord zich in wezen nietig verklaard, waaruit 
volgt dat vragen ook nietig zijn daar ze uit de behoefte naar een antwoord voortkomen. 
Oftewel niets, creëert niets in oneindige cirkelgang. Wat is dan de notie daarvan? 
 
Denken is als een anker in het luchtledige 
 
Een goede uitleg is de beste benadering, het zal ‘het’ nooit bereiken maar wel een idee 
geven van dat wat inhoudsloos-, betekenisloos is. 
 
Begrip is altijd een benadering want ze kan nooit datgene vervangen wat begrepen moet of 
wil worden omdat dat wat begrepen moet of wil worden IS. 
 
Begrip is een kopie in het geheugen  
 
Identiteit behoeft geen object 
 
Iedere benoeming is een aanduiding voor onderscheid 


