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INLEIDING  
Dit geschrift is ontstaan in de loop van ruim anderhalf jaar tijd. Beginnend op een 

moment dat ik op een kruispunt van mijn leven aankwam. Op dit kruispunt kwam ik 

tot de ontdekking dat ik mijn leven tot dat moment behoorlijk onbewust had geleefd. 

Ik werd me bewust van het feit dat ik me geruime tijd in slaap had gesust met 

alledaagse zaken als werk-, huisje-, boompje-, beestje enz. en wellicht is het, achteraf 

gezien, nodig of zelfs nuttig geweest dat ik mezelf al die jaren concreet bezig heb 

gehouden want de mensen die mij al geruime tijd kennen weten dat ik als persoon 

altijd de neiging heb gehad om weg te dromen en me te verliezen in ideeën, 

filosofieën enz. 

Welnu sinds mijn ontwaking uit deze droom heeft mijn leven een geheel nieuwe 

dimensie erbij gekregen, ik ben, om het zo uit te drukken, op een ander plan gaan 

functioneren en denken. 

Sinds januari 2012 ben gestart met Fitness, eerst om een beter figuur te krijgen, maar 

zoals dat zo vaak het geval is met keuzes, worden doelen en inzichten bijgewerkt en 

bijgesteld tijdens de uitvoering daarvan. Te beginnen met ‘gadgets’ startte ik in Mei 

2015 met dagelijkse fysieke inspanningen zoals wandelen en fysiek inspannender 

dingen als mountainbiken, later kwam daar hardlopen bij. Maar het begon dus als 

een uitprobeersel om te zien wat al die leuke technologische ‘gadgets’ mij te bieden 

hadden. 

Na verloop van tijd (pakweg een maand of 2-3) merkte ik echter dat, door de 

regelmatiger beoefening van wandeling en fitness/fietsen, mijn denken begon te 

veranderen. Dit was de eerste echte verandering die ik bij mezelf bemerkte. Ik durf 

nu te beweren dat het uitoefenen van regelmatige lichamelijke inspanningen een 

verandering van bewustzijn bewerkstelligd. 
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Op het lentepunt in het jaar 2016 (20-21 Maart) nam mijn leven een belangrijke 

wending. Op deze dag en avond bleek een vrouw (een zangeres waarmee mijn broer 

en ik op dat moment een muzikaal trio mee waren) meer interesse in mij te hebben 

als ik had gedacht. d.m.v. WhatsApp raakte wij aan de praat en diezelfde avond 

gingen we ‘live’. Ze vertelde me in een wandeling die avond dat ze van me hield en 

deze uiting viel in als een bom. Tot op dat moment was ik ervan overtuigd dat we 

gewoonweg een soort Platonische ‘relatie’ zouden kunnen hebben maar vanaf dat 

moment realiseerde ik me dat zij heel wat meer van plan was. 

De uitwerking die deze avond op mij had was dat ik in een moment mijn gehele leven 

tot aan dat moment voorbij zag komen en ik mezelf als slaper daarin verweven zag. Ik 

realiseerde me dat ik mezelf tevreden had gesteld met middelmatige zaken en mezelf 

had wijsgemaakt dat dit het leven is, dat ik het maar heb te accepteren. 

Met de woorden “ik hou van jou Bas” viel dat gehele beeld als een kaartenhuis in 

elkaar. Ik dacht alleen maar: ‘maar verliefdheid is toch iets wat ik in mijn jeugd had, 

dat is toch al lang voorbij?’ tegelijkertijd realiseerde ik me dat ik inderdaad verliefd 

was op haar en dat ik helemaal niet opgeleefd was! 

Dit verhaal verliep zeer snel, ik ging die avond naar huis denkend aan haar en met het 

opstaan de volgende ochtend wist ik het al: ik ga stoppen met dit huidige leven, ik 

duik in dit nieuwe avontuur! Een paar dagen later vertelde ik het mijn vrouw en een 

week later vertelde we het aan de kinderen. Ik kan je vertellen: dat is nogal een 

overgang voor iedereen! 

Je kan je wellicht voorstellen dat dit soort beslissingen en keuzes in het leven 

verstrekkende gevolgen hebben, en dat heeft het ook. Maar wees je er van bewust 

dat je hele houding in dit proces, als ook je (re)acties naar je vrouw en kinderen een 

grote rol spelen in de uitkomst die zo’n traject geeft. 

De twee maanden die hierop volgden waren turbulent om het zachtjes uit te 

drukken. Ik zag mijn vrouw en kinderen bijna niet meer want ik ging diezelfde dag 
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inwonden bij deze nieuwe vrouw. Alles veranderde: mijn dagindeling, mijn 

voedingspatroon, mijn manier van omgaan met anderen enz.… Nu was dit niet alles 

gelijk koek-en-ei want na verloop van tijd bleek deze mooie vrouw met dat 

spreekwoordelijke gouden randje zelf ook de nodige ideeën over een relatie te 

hebben, daarnaast ontdekte ik aan haar andere dingen die niet bevorderlijk zijn voor 

het continueren van een stabiele relatie zodat ik na twee maanden op straat stond, 

dus ik naar mijn ouders… 

Gelukkig zijn mijn ouders zeer ruimdenkende lieve mensen die me opnamen in hun 

huishouden zolang ik geen onderkomen had. Een dergelijke periode op je 48e 

doorbrengen met je ouders is een aparte ervaring, dat kan ik je vertellen en ik was 

uiteindelijk heel blij dat ik al na een week een nieuw onderkomen had. 

Op 1 juni 2016 betrok ik mijn nieuwe woonruimte, een appartement. Vrij snel daarna 

nam mijn Ex contact met me op waarbij we afspraken maakten voor de kinderen om 

bij mij met regelmaat langs te komen. 

Zoals ik al zei: de manier waarop je met elkaar om gaat en de houding die je daarbij 

aanneemt is alles bepalend voor het verdere contact en dit is gelukkig altijd goed 

gebleven. 

De rest van het jaar 2016 meende ik alleen door te komen maar in Augustus van 

datzelfde jaar kwam mijn ex-vriendin weer terug waarbij we een zeer ruimdenkende 

vorm van een relatie hadden. Deze heeft, met intervallen van geen contact, geduurd 

tot aan begin juli 2017. 

In deze periode heb ik zeer veel inzichten opgedaan over wie ik ben, wat een relatie 

betekent, wie ‘de ander’ is, wat het betekent om elkaar wel/niet te claimen enz. 

Van al deze perioden heb ik inzichten en gedachten over dit alles in de vorm van 

notities op mijn smartphone opgeschreven waarvan u hier een wat meer 

gecorrigeerde vorm en indeling naar onderwerp leest. 
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De notities zijn niet noodzakelijk in verhalende vorm uitgeschreven, dit komt doordat 

ik in mijn schrijfstijl evenals mijn denken nogal filosofisch en theoretisch georiënteerd 

ben. Ik wil de lezer erop wijzen dat de teksten voornamelijk overdenkingen zijn, 

opgetekend tijdens wandelingen en altijd reflecterend over onderwerpen waar ik op 

dat moment mee bezig ben. Door deze aanpak zullen veel teksten soms 

fragmentarisch aandoen. Het merendeel van de onderwerpen spitst zich toe op 

filosofische- en spirituele onderwerpen, de reden daarvan is mijn nimmer aflatende 

interesse in deze onderwerpen. 

In de geboden teksten pretendeer ik op geen enkele manier aanspraak te maken op 

wetenschappelijke zaken, noch pretendeer ik de waarheid in pacht te hebben. De 

teksten zijn gewoonweg mijn eigen inzichten en creatieve ‘brainwaves’. 
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DE DAGELIJKSE REALITEIT 
Wij mensen leven van dag tot dag met onszelf en dit is onze alledaagse realiteit. We 

leven ons leven en staan relatief weinig stil bij dit feit. Wanneer je je begint af te 

vragen wat dit leven eigenlijk is en hoe het zich ontvouwt kom je tot de ontdekking 

dat je eigenlijk helemaal niets weet van dit leven. Ja, de wetenschappen hebben van 

alles ontdekt aan het lichaam-, de ruimte waarin wij ons dagelijks begeven en de tijd 

die onlosmakelijk met dit lichamelijk leven is verbonden maar wanneer je je verdiept 

in de beleving van dit alles kom je tot de ontdekking dat wij feitelijk niets begrijpen en 

weten over onszelf. Ik doel hier op het beleven zoals wij dat elke dag doen. De 

beleving vanbinnen, zeg maar. Deze beleving van dit moment is iets ongrijpbaars. Het 

is niet voor niets dat veel mensen wars zijn van filosofie en allerlei weetjes rondom 

dit leven puur vanwege het feit dat dit niets toevoegt of verklaart over wie- en hoe 

wij zijn. De mens heeft deze wereld naar zijn hand gezet, kijk maar naar onze 

leefomgeving. Alles is met de geest uitgedacht en met mensenhanden gemaakt. We 

gebruiken de wereld naar ons eigen inzicht en dit is niet altijd even goed voor de 

aarde of haar bewoners (wij mensen-, dieren-, planten en andersoortig leven). Wij 

doen elke dag van alles en wij doen dit vaak op een soort automatische piloot, zonder 

hierbij na te denken. Wanneer we hierbij eens stilstaan en gaan denken komen 

allerlei ideeën en theorieën omhoog, het lijkt wel alsof er een soort ‘professor’ in ons 

een verhaal verteld hoe alles in elkaar steekt. Vaak is dit een verhaal wat 

samengesteld is uit allerlei weetjes en ervaringen die jijzelf in je leven hebt opgedaan 

maar goed, het is een verklaring voor de geest die klaarblijkelijk voor alles waar die 

zich op richt een verklaring of afdoende reden voor acceptatie moet hebben wil die 

het laten rusten. 

Wat is nu die geest en dat denken? Het is in ieder geval zo evident en altijd actief 

aanwezig in ons leven dat het niet zo vreemd is dat mensen zich ermee gaan 

identificeren. Ze zeggen dan: ik ben mijn lijf en deze gedachten. Die stem in mijn 

hoofd; dat ben ik. Maar wie is hiervan dan de waarnemer of getuige achter deze 
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gedachten? Is het überhaupt wel mogelijk om je van een gedachte bewust te zijn als 

je die gedacht zelf bent? 

En wat is dit lichaam, wat is dit beeld-, geluid-, deze smaak en dat gevoel? Wanneer 

je je gaat richten op deze zintuigelijke informatie kom je tot de ontdekking dat elk 

aspect continue veranderd, het beeld is telkens anders, de geluiden zwellen op en 

sterven weg, de reuk en smaak komt en gaat, en de gevoelens lijken een constante 

stroom of golven op een oceaan. Hoe is het mogelijk dat wij ons hiervan bewust zijn, 

dit kunnen generaliseren tot sensorische categorieën, en we dit alles kunnen 

waarnemen?  

Wanneer je gaandeweg al dit soort kennis en ervaring met elkaar in verband brengt 

en je je meer bewust wordt van je dagelijkse leven en alles wat je doet, ontkom je 

niet aan de notie dat jij in het middelpunt van dit alles staat en dit alles meemaakt. 

Dit ik is de waarheid, dit ik is onze graadmeter voor het herkennen van waarheid 

maar hoe komt dit ik tot de kennis en ervaring om deze waarheid te herkennen? De 

volgende pagina’s zijn allemaal pogingen tot antwoorden op deze vragen. In mijn 

ontelbare wandeltochten heb ik me gebogen-, verbaasd-, vol geloof- of ongeloof 

geuit over zaken en bovenal nagedacht over het hoe en waarom van dit alles. 

Ik vraag de lezer dit alles in het achterhoofd mee te nemen in het lezen van de 

stukken. Ze zijn allemaal ontstaan door verwondering of verbazing over de mens en 

hoe wij het leven benaderen. Ik vraag de lezer om niet direct te oordelen over zaken 

die ze lezen maar met een open houding de dingen door te nemen. Mijn eigen 

ervaring is dat informatie pas echt tot je doordringt wanneer je niet direct stelling 

neemt in een lezing of gedachte-uitwisseling tussen jou en een boek of een ander. 

Echte waardevolle inzichten komen alleen tot stand door je volledig open te stellen 

voor hetgeen wordt aangeboden 

  



Stappen 

 

15 

 

WAT ZIJN MIJN UITGANGSPUNTEN? 
Sinds de studie Psychologie in de jaren 1992-1995 was het college Filosofie een 

favoriet van mij. In die tijd las ik vele filosofische standaardwerken en het was mijn 

idee dat, hoe meer ik las van verschillende bronnen, des te groter mij kennis over de 

mens-, leven en bestaan zou worden. Na jaren van intensief bestuderen kwam ik tot 

de ontdekking dat hoe meer verschillende bronnen je aanroept, des te breder je 

kennis wordt. Echter verdieping van onderwerpen is moeilijk omdat diverse bronnen 

elkaar vaker tegen spreken dan ze het met elkaar eens zijn. 

In de studie naar de grond van het leven, de mens etc. Kom ik gaandeweg tot de 

ontdekking dat de scope van mijn onderzoeksveld veel te breed is voor een enkel 

mens om alle variaties ervan te kennen, laat staan te kunnen behappen. Het is per 

slot van rekening niet voor niets dat de filosofie zich verregaand gedifferentieerd en 

gespecialiseerd heeft in diverse onderzoeksgebieden. Mijn interesse betreft 

hoofdzakelijk de ontologie ofwel zijnsleer.  

Binnen de filosofie is men gewend om elk te onderzoeken onderwerp te begrenzen 

ofwel definiëren zodat het onderzoek binnenin dit gebied kan geschieden en je als 

onderzoeker niet meer druk hoeft te maken over raakvlakken en consequenties 

welke bepaalde denkbeelden of hypothesen kunnen hebben met andere 

onderzoeksgebieden. Zodoende beginnen we met een definitie van Zijn: 
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ZIJN 
Wikipedia1 definieert ontologie als volgt: “Ze beschrijft de eigenschappen, of breder: 

hét zijn van het geheel van dingen, "entiteiten" of ook zijnden genoemd, waarvan 

aangenomen wordt dat ze bestaan of beter: zijn” 

Uitgaande van de ontologie zal ik me als volgt bedienen van de volgende definitie van 

Zijn: 

“Zijn is de aanduiding voor het hebben van een bewuste notie van bestaan. Zijn is 

binnen deze definitie weten dat het bestaan geworteld is in de uitdrukking waarmee 

je in deze wereld staat (de vorm of het lichaam) uitgebreid met de notie dat dit 

bestaan zijn grond heeft in iets wat onkenbaar is maar altijd ervaren kan worden als 

zijnde ik” 

Een van de grootste ontdekkingen die een mens kan doen is die ontdekking waarbij je 

je de gewaarwording doet: 'ik ben' en je realiseert dat deze gewaarwording van een 

andere orde is dan de dagelijkse gewaarwording van bijvoorbeeld je lichaam. Deze 

gewaarwording veroorzaak meestal een complete verschuiving in je ervaring van wie 

je denkt te zijn. Het kan, mijns inziens, twee kanten uit: 

a) Je kan je er voor afsluiten vanuit het idee dat dit toch een volkomen 

zinloze fantasie is, of  

b) Je kan tot het inzicht komen dat je iets werkelijks hebt ervaren wat je 

inzicht in het leven verdiept. 

 

Wanneer je het tweede pad in slaat (zoals ik) kom je gaandeweg tot de ontdekking 

dat dit inzicht even triviaal als diepgaand is. Te beginnen bij de notie ‘ik ben’ 

                                                                 

1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontologie_(filosofie)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Entiteit
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zijnde&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontologie_(filosofie)
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IK BEN 
Welke inzichten brengt dit tweede pad je? Het inzicht 'ik ben' laat je zien dat dit ik-

gevoel is geworteld in de notie dat alle ervaringen die je hebt (dit zijn de zintuigelijke 

waarnemingen van ons gezamenlijk waarnemingsapparaat bestaande uit: ogen-, 

oren-, neus-, mond en het lichaam als tastzin alsmede alle denken en voelen) hun 

oorzaak hebben in het lichaam. Echter is het bewustzijn van deze noties niet van 

dezelfde orde als het ervaren, denken en voelen. Dit bewustzijn is de stille 

ondergrond van alle lichamelijk ervaren, denken en voelen. Ze is, als het ware, de 

voedingsbodem voor het kunnen ervaren. 

Deze grond van alle bewustzijn is altijd aanwezig maar er is een moeilijkheid aan deze 

beschrijving ervan: wanneer je deze Zijnstoestand eenmaal hebt ervaren is het je 

direct duidelijk dat dit Zijn niets inhoudelijks is; het gaat voorbij de inhoud, het is 

eerder een vorm van aanschouwen van die inhoud met een notie dat dit alles is zoals 

het is en ook niet anders kan zijn dat dit omdat je weet dat dit alles zo is. 

De notie hebben van 'Ik ben' betekent ook dat alles wat een begin en een eind heeft 

niet dit ‘ik ben’ is. Met andere woorden: ik ben niets wat gekend en gedacht kan 

worden. De reden voor het hebben van deze notie alsmede het besef hebben dat het 

gekende niet datgene is wat het kennen uitoefent of bevat is gelegen in het feit dat 

iets wat gekend wordt niet datgenen kan zijn wat het ‘kennen’ doet. Doordat ik niet 

mijn lichaam ben, noch alles wat gekend kan worden, kom ik tot het inzicht dat niets 

in de concrete realiteit mijn wezenlijkheid kan raken. Alles wat men van mij vindt, en 

alles wat ik doe is alleen van toepassing op de concrete realiteit zoals mijn lichaam, 

denken en voelen. Het kan mijn Zelf wel bereiken als notie, maar het raakt mijn Zelf 

niet want ik weet dat dit gewoonweg een notie van een zintuigelijke ervaring of een 

gedachte is die ik gewoon kan loslaten. 

Diep vanbinnen hebben wij allen een besef van continuïteit wat zich veelal uit in het 

hebben van een notie dat leven en levende wezens iets bevatten wat de concrete 

werkelijkheid te boven gaat. Het simpelste bewijs hiervoor is het ervaren van een 
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dood lichaam van een dier of mens, ik ga ervan uit dat dit voorbeeld voor zichzelf 

spreekt. Tegelijkertijd hebben we het idee dat we in af-gescheidenheid leven in deze 

(vormen)wereld en dat dit wat met ons doet: we veranderen lichamelijk en geestelijk 

continue. 

Hoe kan het dat iets wat altijd is toch kan veranderen? juist door zo te zijn zoals we 

nu zijn. Het leven leert zichzelf te 'begrijpen' en doet dat door zich af te scheiden in 

de vormenwereld (de alledaagse realiteit die wij allen zien-, horen, ruiken-, proeven 

en voelen) om zo tot een dieper inzicht te komen. Hoe wonderlijk en tegelijkertijd 

ook eenvoudig en mooi! 

GEEST 
Alles wat in mijn hoofd (of geest) opkomt ben ik evenmin. Hoe kom ik tot die 

conclusie? Simpelweg doordat ik me bewust ben van deze gedachten en daarmee 

niet diezelfde gedachten kan zijn. In de geest is alles mogelijk, zelfs zonder 

consequenties in de concrete realiteit maar dit alles is nog altijd iets van de concrete 

dimensie (of uiterlijke wereld) omdat alle inhoud van de geest bestaat uit zintuigelijke 

indrukken. Aangezien de grond van de notie 'ik ben' niets met ruimte en tijd van doen 

heeft is het dit alles dus niet. Uit het laatste punt volgt dus ook dat deze grond van 'ik 

ben' niets met ethiek te maken kan hebben omdat het niet (concreet) ís, ethiek kan 

hiermee alleen van toepassing zijn op de verschijning van het wezenlijke in de 

wereld; dit is inhoudelijk alle levende wezens waarvan aangenomen mag worden dat 

ze bewust zijn van zichzelf-, hun acties en hun intenties. 'Ik ben' is echter een puur 

gegeven, 'ik ben' is zich bewust doordat het, het lichamelijke in de wereld door dit 

lichamelijke middel bewust is.  

Deepak Chopra zegt: “Realiteit is de ongeconditioneerde geest” wat hij daar mee 

bedoeld is dat wij mensen de realiteit kunnen ervaren (= zijn) door ons te ontdoen 

van onze conditionering van de geest. Er zijn vanuit verschillende geloofssystemen en 

spirituele praktijk diverse wegen naar dit ‘punt’. De bekendste is wel die van het 

Boeddhisme waarbij je via meditatie je onthecht van allerlei wereldse zaken (= 
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denkbeelden waarmee je je identificeert), een ander pad is die van het christelijk 

geloof waarbij je door middel van gebed je losmaakt van alle wereldse zaken. Ook 

hier is het weer de doelstelling de geest los te maken van alle gehechtheden aan 

wereldse zaken. 

Welk doel heeft dit alles? laten we eerst vooropstellen dat alle denken in termen van 

doelen als eerste denken is! Vragen naar een doel van denken is naar mijn idee gelijk 

aan het stellen van de vraag: waarom voel ik dat ik voel. Wanneer we onszelf dus 

willen losmaken van alle denken zullen we eerst moeten onderzoeken wat denken is 

en hoe ver dit reikt.  

Denken is in ieder geval datgene wat jij en ik nu al onder denken verstaan, dit is: 

• De stem in je hoofd 

• De stroom van gedachten wanneer je je ergens op focust 

• De ketens van denken wanneer je oorzaak en gevolg onderzoekt 

• Alle associatieve zaken en ingevingen die je dagelijks hebt welke worden 

vormgegeven in woorden en gedachten 

• Alle voelen 

Kortom denken is alles wat je ‘in je hoofd’ doet en wat zich middels gevoelens of 

gedachten in je lijf manifesteert, maar daar houdt het niet mee op! de Advaita 

Vedanta gaat veel verder, die zegt: alles wat je je kunt voorstellen of wat (via 

zintuigen) bij je binnen komt is niet Zelf; het is, met andere woorden, illusie… 

William Shakespeare zei het eens zo: 

“We are stuff that dreams are made of and our little lives are rounded with a sleep”  

De filosoof Wittgenstein schrijft:  

“Waarvan men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen”  
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Hiermee doelt hij op de ontoereikendheid van taal en, daaraan verbonden, het 

denken wat zich bedient van het ‘voertuig’ taal. Deepak Chopra zegt verder dat we 

met het denken nooit onszelf kunnen begrijpen; in mijn eigen woorden vertaal ik zijn 

uitleg als volgt: 

 “Denken zal nooit de realiteit en oneindigheid van het universum kunnen bevatten 

omdat denken werkt op basis van onderscheid, het maakt van alles objecten met een 

begin en een eind en stelt dan de vraag: wat komt er voor het begin en wat is er na 

het eind?” 

Met denken komen we er niet, dat was al duidelijk, maar hoe komen we wel tot onze 

essentie? 

Volgens Nisargadatta Maharaj komen we er door ons alleen te richten op datgeen we 

zonder twijfel weten, dat is de notie van er Zijn ofwel ‘ik ben’ door je te richten op ‘ik 

ben’ en alleen daarnaar te kijken kom je tot de ontdekking wat je allemaal níét bent. 

Aan het eind hou je dus over wat je wel bent, maar dat is niet in denken, laat staan 

woorden, te vatten.  

“Dualisme impliceert eenheid daar subject en object onlosmakelijk met elkaar tot 

eenheid verbonden zijn” 

Denken is een ononderbroken lus van gedachten die in zichzelf haken. Denken kan 

alleen maar meer denken ofwel zichzelf repliceren maar wat is er dan? Hoe weet je of 

je bij de essentie bent aangekomen: door te onderkennen dat je tot een punt bent 

gekomen waarbij je ervaart niet meer verder te kunnen. 

Wanneer denken je onbewust dagelijks gedrag vormt is elke keuze waargenomen als 

lotsbestemming. Onwetendheid wordt hierbij vertaald in voorzienigheid of toeval 

en/of goddelijke inmenging in jouw leven. Onwetendheid is verslaafd zijn aan denken 

en menen dat dit 'gewoon' is, iedereen weet het en doet het, er is geen sprake van 

keuze want keuze is onbewust gedaan en uitgevoerd. Het automatisme neemt de 
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keuzevrijheid over. Een onbewust mens gaat van in wezen goddelijk naar automaat. 

Het denken heeft de totale controle en maakt elke automatische actie of denkwijze 

acceptabel door gebruik te maken van rationale en drogredenen.  

DENKEN EN BEGRIJPEN 
Zou kennis en weten te maken hebben met conceptueel denken? zouden kennis en 

weten zijn ontstaan met conceptueel denken? Kan kennis bestaan zonder geheugen? 

Op al deze vragen ben ik geneigd intuïtief met een nee te beantwoorden, daarmee 

wordt het verleidelijk te concluderen dat kennis en het geheugen sterk met elkaar 

verweven zijn. 

Waar komt de drang om alles te verklaren en begrijpen vandaan? Waarom is de geest 

daar zo mee bezig? Vanaf het moment dat de geest in een mensenkind ontwaakt 

begint ze met vragen te stellen. Deze onstilbare honger naar kennis, weten en begrip 

heeft de mensheid op een heel hoog niveau getild in de zin van comfortabel leven en 

het ontsluiten van de natuurlijke grenzen zoals wij die als sterfelijke wezens kennen. 

Denken is op zichzelf niets, in die zin is denken iets wat lijkt op Zelf. Het is juist het 

meest frappante dat de meest wezenlijke- en essentiële zaken in ons leven (Zijn) 

ongrijpbaar zijn. Datgene wat we het hoogst waarderen is ongrijpbaar, niet te koop 

en niet vast te leggen. 

Het ongrijpbare is zo omdat het is wie we zijn, het is de essentie die niet zichzelf kan 

reflecteren. Als het te reflecteren is, is het niet de essentie. Elke gedachte of inzicht 

moet dus ergens (in context) te plaatsen zijn wil ze zin hebben. 

ONEINDIG DENKEN 
Het denken in onze geest lijkt oneindig, een immer voortdurend proces. Tegelijkertijd 

kan het denken of de geest dit ook bedenken oftewel bedenken dat het aan het 
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denken is en daarbij kan het de vraag stellen ‘waarom ben ik aan het denken?’ Het is 

de gedachte die zichzelf aankijkt en zegt: "hallo gedachte, waarom ben jij er?" 

Feitelijk is het dus dit denken dat de fundamentele vragen stelt. 

Het is een fundamentele notie dat de geest deze vragen stelt, stellen namelijk het 

lichaam of andere 'onderdelen' van ons individuele lichamelijke bestaan ook 

dergelijke vragen? En zo ja, hoe moeten wij die interpreteren? Hoe kunnen we weten 

of dergelijke zaken bestaan? Hoe kan ik weten of zoiets bestaat? (Hoe kan ik weten 

dat mijn hart bijvoorbeeld vragen stelt over de waarachtigheid van het leven of 

liefde?) 

Met andere woorden: is kennis puur en alleen iets wat binnen het mentale domein 

bestaat? Een punt is zeker: Het gehele weten en de daarmee samenhangende kennis 

begint bij de herkenning van gekende zaken zodat hierop gedachten kunnen 

aanhaken. 

"Het is de gewoonte der herkenning die ons afstompt en onze beleving vervlakt" 

Want met herkenning introduceer je categorieën en concepten. Oftewel herkenning 

gebeurt aan de hand van mentale kaders die op hun beurt filtering van de realiteit in 

de hand werken. 
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DE ONTOEREIKENDHEID VAN HET DENKEN 
Deze gehele exercitie toont ons de moeilijkheden waar we tegen aan lopen wanneer 

we met behulp van alleen intellect proberen het vraagstuk 'bestaan' te benaderen. Je 

ziet: het intellect komt er bijna, maar het is net als in de Natuurkunde met het 

bereiken van het absolute Nulpunt: het intellect komt er bijna maar zal het nooit echt 

kunnen raken. De wetenschap zoals die sinds de renaissance beoefend wordt (het 

materialistische paradigma) is, mijns inziens, volstrekte waanzin: waarom? Vanwege 

het feit dat we onszelf, het leven en alles, willen kennen door alleen 'de vorm' ervan 

op te meten te en deze op basis van de gemeten eigenschappen te plaatsen in een 

platte matrix (platland is de term die Ken Wilber hiervoor gebruikt.) welke maar twee 

dimensies kent. Deze wijze van weten-schap negeert alle ervaring van alle levende 

wezens welke niet door objectivering opgemeten kan worden. 

Het is wat mij betreft analoog met een brood te willen snijden met behulp van een 

pakje boter. 

Met dit pleidooi hoop ik aan te tonen dat de wetenschappen in hun tocht tot 

volledige kennis van al-wat-is te kort schieten in de aanpak, ze kan onmogelijk de 

'innerlijke wereld' uitsluiten van het weten omdat het anders onvolledig weten is. De 

wetenschappen moeten, mijns inziens, ook de innerlijke (inclusief spirituele) 

componenten accepteren en integreren in het wetenschappelijk paradigma om zo tot 

volledige kennis te komen van de Kosmos. 

WAAROM DENKEN NIET TOT EEN BEVREDIGENDE OPLOSSING LEIDT 
Spiritualiteit begint met de vraag: wanneer ga je nu eens verder kijken dan de 

gegeven antwoorden. Het leven is een verzameling van (oneindige denk-) lussen, 

wanneer je dit onderkend kun je die lussen observeren. Lussen kunnen observeren 

betekent ook dat je ze herkend. De grote vraag is: waar komt de herkenning 

vandaan? 
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Als denken het ordenen van objectiveringen van de realiteit is, komt direct de vraag 

naar boven vanuit welk startpunt begint het denken? Met welk object of concept 

beginnen wij de realiteit te ordenen naar eigen inzicht? Wanneer we spreken van 

herkenning betekent dit dat iets herkend wordt. Wat is dat iets (in wezen) en hoe 

werkt die herkenning? Het helpt niet om deze vraag te omzeilen met een antwoord 

als: datgene wat herkend wordt, wordt gekoppeld aan een archetype of object wat je 

bij geboorte hebt meegekregen want daarmee wordt de vraag niet beantwoord. 

We moeten dieper gaan graven met de vraag wat is herkenning? Het moet 

ongetwijfeld iets te maken hebben met herinneringen oftewel het geheugen. Dan 

komt daarmee de vraag naar voren wat is het geheugen en hoe komt het geheugen 

gevuld? Mijn idee over het denken en hoe het ons dient is het volgende: in ons leven 

ervaren we elke dag allerlei zaken, we doen ervaring op door onze zintuigen en met 

het opdoen van ervaringen vullen we tegelijkertijd ons geheugen. Het denken is een 

hulpmiddel voor ons om uit die berg rauw feitenmateriaal overeenstemmende zaken 

te vinden, te ordenen en hier een betekenis aan te geven in de vorm van woorden, 

labels etc. Gaandeweg komt er bij deze berg kennis, ook kennis en ervaring van 

anderen bij via leren en interacteren met andere mensen.  

Iedereen onderkend deze bovenstaande feiten, bewust of onbewust, feit is: de 

meeste mensen hebben een hekel aan oneindigheid een oneindige zaken. Daarnaast 

hebben veel mensen ook moeite met acceptatie dat ze niet alles wetend en alles 

kunnend zijn. Veel mensen hebben hun geloof gevonden in het materialisme wat 

sinds enkele eeuwen hierop aarde in de menselijke samenlevingen leeft. Deze 

vormen van geloof fungeren als een enorm blok aan ons been, als een muur rondom 

onze zielen. Het gevolg hiervan is dat mensen zich gaan richten naar autoriteit. 

Mensen stoppen met zich vragen te stellen over hoe en wat, waarom ben ik zo en 

doe ik zo? Wanneer je je neerlegt bij autoriteit ga je je leven, leven als een automaat. 

Alle spontaniteit en leven verdwijnt uit je beleving. Je beleving wordt een stilleven. 

De beweging van het leven is van stelling naar tegenoverstelling om daarna te komen 

tot een over stijging die op zijn beurt weer een stelling is voor een nieuwe beweging. 
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DE WERKING VAN HET KENNISSYSTEEM 
Labels zijn containers. Wij mensen gebruiken voor alles wat we meemaken en 

gebruiken labels om zaken te ordenen en categoriseren. We gebruiken de labels 

omdat ze met weinig moeite de wereld willen benaderen. Labels als in het begrip 

container zijn een poging van de mens om zaken uit het moment nú te vangen onze 

zo mee te nemen naar elk moment. Wat is het moment nu? Het is een continu 

stroom van verandering. Met behulp van deze labels en in het andere begrip 

identiteit, probeert de mens zich in de continue stroom van het momentele nu 

vangen, daarmee vormen wij ons beeld van het momentele nu. Het is alles een 

poging om het altijd vloeiende moment vastigheid of een statische vorm te geven. 

De mens heeft moeite met de continue stroom van het nu. Door labels en identiteit 

te hanteren krijgt de mens het gevoel dat die ertoe doet en dat hij zich een begrip 

heeft gevormd. 

De realiteit is echter heel anders. De realiteit is dat dat geen wij ik noemen en alles 

waar dit ik mee te maken heeft een continuele verandering is. 

Alle labels en ideeën over identiteit zijn een poging van de mens om zichzelf te 

vangen als een statisch object in een veranderende realiteit die wij met ons denken 

niet kunnen vatten. 

Deze hele manier van met de realiteit omgaan is een grote misvatting. Mystici en 

wijzen noemen dit ook wel de grote illusie.  

Dit is nu eenmaal een van de eigenschappen van het intellect. Dit wil alles 

controleren en begrijpen. Het kan dit alleen door zaken statisch (en dualistisch) te 

maken. 

Het probleem van labels en identiteit is dat op het moment dat ze vangt ze alweer 

verjaard zijn, niet meer corresponderen met de werkelijkheid. Na verloop van tijd 
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gaan deze container begrippen en identiteit steeds meer uit de pas lopen met de 

realiteit. 

Op deze momenten ontstaat frictie in geest. Deze frictie geeft aanleiding tot onrust, 

piekeren, malen en ongemak in de geest. Telkens wanneer we onze containers 

gebruiken om de realiteit te vatten, zien we niet de existentiële realiteit maar zien we 

alleen nog de psychologische realiteit. 

We zijn dwangmatig geworden in het gebruik van onze containers wij willen de 

containers overal op toepassen in de poging ons leven vorm te geven op de manier 

zoals wij die willen. 

We gaan hiermee volledig voorbij aan de gang van het moment en wat natuurlijk is. 

Wij voelen ons ongemakkelijk door continu verandering. In reactie daarop creëert de 

geest containers. Containers voor de identiteit en containers voor alles wat 

daarbuiten ligt. 

BEGRIP EN KENNIS 
Begrip hebben of krijgen is niets anders dan informatie accepteren en dit leren 

plaatsen op een logische en systematische manier. Moeilijkheden met leren ontstaan 

wanneer informatie niet strookt met je overtuigingen en opvattingen, feitelijk is niet 

begrijpen dus niets anders dan geen informatie (willen) accepteren. 

Kennis is in feite niets anders dan een placemarker voor een bepaalde herinnering, 

het is het kaartenbak systeem van je wezen. Wat wij met kennis proberen te doen is 

een bepaalde ervaring die we menen te begrijpen opslaan in een logisch systeem, het 

begrip zit hem in de logica van het systeem en niet zozeer in de inhoud. 

De consequentie van dit inzicht is dat je niet enorme bergen informatie hoeft te 

verzamelen om tot inzicht te komen. Je moet wel wat informatie verzamelen op tot 

een systeem te komen want een systeem is een leeg raamwerk zonder inhoud, maar 
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een beetje goed uit gesorteerde inhoud kan het hele raamwerk creëren en daarmee 

jou als wezen het begrip geven van de mechanismen van het universum. 

Kennis is dus in het kort: de Logica van de verbindingen tussen informatie (blokken). 

Kennis en inzicht zijn complementair aan elkaar want inzicht kan net zomin als kennis 

zonder inhoud, de inhoud van inzicht is kennis, inzicht heeft zijn eigen logica en 

systeem maar in wezen is de globale werking vergelijkbaar met die van kennis. 
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IDENTITEIT EN ONTWIKKELING 
Wanneer een mens geboren wordt is het een met alles wat ze meemaakt; de hele 

wereld ben jij en jij bent de wereld. Totdat je erachter komt dat de wereld niet 

reageert op wat jij op dat moment ervan wil. Daar ontstaat de eerste splitsing tussen 

de wereld en datgene wat binnen vele spirituele kringen ‘het kleine ik’ noemen. Deze 

splitsingen ontvallen je nog vele malen en omdat je nog zo jong bent en weinig 

invloed uit kan oefenen op je omgeving (je bent nog maar een baby of kleuter) ben je 

overgeleverd aan de genade van die omgeving en iedereen die zich daarin bevindt. 

ONTSTAAN VAN EEN IK 
Zo bouw je door de jaren heen een zelfbeeld op waarmee jij je identificeert. Ik ben 

geneigd dit zelfbeeld te verbeelden als een kleine representatie in jezelf in de vorm 

van een beeld. Dit beeld is jouw ‘recept’ voor je gedrag. Het schrijft je in wat voor 

situatie dan ook, voor hoe jij zal reageren op die situatie.  

Nu is dit zelfbeeld voor een groot deel bepaald door meningen van anderen buiten je, 

meningen in de trant van: “jij bent ook altijd zo koppig” of “ik ken jou als een heel 

vriendelijk persoon die altijd voor iemand klaar staat” het is echt een hele berg 

meningen die je een gevoel van identiteit geven welke je jezelf aanmeet. Dit 

combineer jijzelf met ervaringen uit eigen hand en van anderen tot een coherent 

zelfbeeld. Nadat je dit beeld voor bijna elke denkbare situatie hebt geperfectioneerd 

ga je het bestendigen met gedrag en nieuwe ideeën over hoe je bent. 

 Dit zelfbeeld draag je ook uit naar buiten in de vorm van gedrag. Dit wordt opgepikt 

door anderen die daar, aan de hand van hun eigen zelfbeeld en ervaringen, weer een 
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beeld van jou van opbouwen2.  Hoe completer het beeld de ander van jou heeft hoe 

strakker het ‘korset van dit beeld’ voor je wordt. Mensen gaan verwachten dat jij 

altijd gedrag vertoond wat overeenkomt met hun beeld van jou. 

IK ALS OBJECT  
Het ik als object is een creatie van de geest om te begrijpen. Het ik, oftewel je 

identiteit, is een 'handigheid' van de geest om dualiteit te creëren die op zijn beurt 

weer de grondstof voor het denken vormt. Denken is een gegeven in levende wezens 

zoals de mens, we nemen aan dat andere levende wezens zoals dieren ook denken, 

alleen menen we wel dat er verschillende niveaus hierin te onderscheiden zijn. In 

hoeverre planten en levenloze objecten zoiets als aan denken doen is ons niet 

bekend. Uiteindelijk is er alleen de bewuste gewaarwording die in de vorm denkt en 

van daaruit ook de denkhandeling uitvoert. 'Ik ben' is het bewustzijn van de vorm in 

relatie tot de omgeving. 

Leven betekent verantwoordelijkheid nemen voor lichaam en geest in de ruimste zin 

van het woord. Op deze manier kan je dus begrijpen:  

Ik is de illusie die zichzelf creëert en in stand houd. 

Dat wat wij als 'ik' aanduiden is niets anders dan een verzameling sensaties, 

gevoelens en herinneringen gegroepeerd rondom een denkbeeldig punt. Als je goed 

observeert ontdek je dat dit denkbeeldig punt leegte is, je bent je bewust van de 

bundel sensaties, gevoelens en herinneringen. 

                                                                 

2 Afhankelijk van hun begrip van de werkelijkheid! mensen die deze mechanismen 

van het verstand door hebben zullen wel uitkijken een beeld van je te vormen. Maar 

dit is tegenwoordig nog altijd een minderheid van alle mensen die je tegenkomt. 
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De groepering van sensaties, gevoelens en herinneringen rondom een punt roept een 

ruimtelijk beeld op. Dit is denkbeeldig en alleen maar gecreëerd door de geest om 

een begrip te krijgen van de werking. Het idee van ruimte is dus een illusie, net zo is 

het gesteld met tijd, dit is een creatie van de geest om momentele veranderingen in 

het nu te begrijpen, het denken doet dit door de stroom van momenten te verbreken 

in (begrijpbare) onderdelen om zo de beweging van moment tot moment te snappen. 

In werkelijkheid is er een continue stroom van nú of het moment. Er is geen tijd 

alleen verandering.  

DE ROL VAN OUDERS EN JE OMGEVING 
Ieder mens komt in deze wereld in een situatie en ouders waarbij hij of zij het 

potentieel zoveel mogelijk hoopt waar te maken. 

Afhankelijk van de tijdgeest, sociale omgeving en andere privézaken kunnen de 

omstandigheden wijzigen. Of ze dan nog steeds zo gunstig zijn voor de ontwikkeling 

van jouzelf is dan de vraag. Het heeft alles te maken met jouw reactie op deze 

veranderingen en de reactie van de omgeving van jou en de wisselwerking 

daartussen. 

Wanneer je als kind om wat voor reden een extra motivator in de rol van een 

aandoening, afwijking etc. aan je vorm hebt toegevoegd worden de situaties 

uitdagender en komt de lat hoger te liggen. Het is aan jou om met elke situatie een 

aanpassing te maken zodat je maximaal kan ontwikkelen. De grote vraag is: hoe weet 

je of jouw aanpassing effectief is? 

Voordat we daarop ingaan is het van belang te weten dat de beste aanpassing op een 

uitdaging afhankelijk is van je vermogen om de situatie op waarde in te schatten. Je 

zal dus, met andere woorden, in goed contact moeten staan met de realiteit om de 

effectiefste aanpassing te kunnen maken. Wanneer je met dit gegeven te maken 

krijgt is er los daarvan nog de rol van de sociale omgeving; of jij in staat bent deze 

aanpassing te kunnen maken. Als bijvoorbeeld je ouders jouw manier van je 
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aanpassen afkeuren of ridiculiseren zal je als kind je hier best wat van kunnen 

aantrekken. Het heeft alles te maken met je zelfverzekerdheid of jij sterk genoeg bent 

om het hoofd te bieden aan deze sociale omgeving. 

Wanneer je er gaandeweg achter komt dat jouw keuzen niet zo effectief zijn kun je 

twee dingen doen: je erbij neerleggen of je opnieuw aanpassen zodat je alsnog goeie 

aanpassingen kan maken. 

Wanneer je in je zelfvertrouwen geschaad bent en je niet sterk genoeg voelt is het 

heel goed mogelijk dat je je bij de situatie neer legt. Het lastige van deze situatie is 

dat je al snel van je ideale pad af raakt en in een soort moeras terecht komt waarbij 

zaken gaandeweg steeds ongunstiger voor je ontwikkeling worden. 

Je komt in situaties terecht waarbij je je werkelijk gaat afvragen of dit wel goed is en 

wat je hier doet. Je kan als kind al vrij snel de indruk krijgen dat je niet goed genoeg 

bent om met de andere kinderen te spelen en dat je misschien niet echt voldoet aan 

de wensen en eisen die de school en je familie aan je stellen. 

Als je thuis bovenop dit alles ook nog te maken krijgt met vormen van discriminatie 

(bijvoorbeeld een meisje wat in een gezin onderaan de rangorde wordt geplaatst 

puur en alleen vanwege het feit dat men dit gewoon is, of omwille van het idee dat jij 

eigenlijk een jongen had moeten zijn en je ouders (of een daar van) geen genoegen 

mee kan nemen) kan je als kind allerlei ideeën krijgen over wie jij bent en wat jij 

allemaal kan en (niet) mag. Gaandeweg wordt je zelfbeeld gevormd door alles wat 

van buitenaf over jou wordt gezegd en met jou wordt gedaan. 

In de latere schooltijd wordt je nog meer gevormd door ideeën en meningen 

vanbuiten. Elk moment dat iemand, in de groep scholieren rondom je, iets uit wat 

met uiterlijk en gedrag te maken heeft wordt jouw eigen identiteit getest en worden 

er aanpassingen gemaakt wanneer je denkt dat je anders niet goed in de groep past. 

Het kan ook zijn dat je je helemaal niet verbonden voelt met de groepen en als gevolg 
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daarvan je een hele eigen stijl aanmeet. Je wordt daarmee iemand die opvalt of uit de 

toon valt. 

In deze periode van je leven worden belangrijke persoonlijke eigenschappen gevormd 

en wordt je in je eigen wezenlijkheid op de proef gesteld: als je sociaal niet zo goed 

bent kan je helemaal alleen komen te staan en als je je sociaal wel goed weet te 

vormen kan je vervallen in rollen waarmee je anderen leert te bespelen en in een 

extremer geval; te manipuleren. 

Na je schooltijd kom je in een periode waarin je gaat nadenken over je leven en hoe 

je dat wil inrichten. Het thema liefde komt nu tot volle ontplooiing terwijl dit in de 

middelbareschooltijd nog een tijd van experimenteren was wordt het nu serieus. 

Je eerste echte liefdes leren je veel over wie je bent, je ontdekt wat je jeugd voor je 

betekent doordat je op een bepaalde manier de ander benaderd en bepaalde zaken 

verwacht. Als je bijvoorbeeld vanaf je vroege jeugd het idee en gevoel hebt dat je 

minderwaardig bent kan dit je in een liefdesrelatie ondermijnen  

HOE HET DENKEN TOT EEN IDENTITEIT KOMT 
De moeilijkheden in de filosofie en psychologie als ook in diverse spirituele richtingen 

ontstaan bij de notie van individualiteit. Ofwel met de introductie van dualiteit 

ontstaat af gescheidenheid en een notitie van eenheid in af gescheidenheid, de 

zogenaamde identiteit. 

Zo ontstaan discussies als: “hoort iemand de boom vallen als er niemand is om dit te 

horen.” Dit soort discussies gaan uit van de vooronderstelling dat zaken en wezens op 

zichzelf bestaan onafhankelijk en los van elkaar. De realiteit is dat niets los van elkaar 

staat. Een boom die op zichzelf staat is een universum net zoals het universum een 

boom is die op zichzelf staat () 

De opdracht voor de nieuwe mensheid is om uit de valstrik van het denken te 

ontsnappen, oftewel het denken tot de juiste proporties terug te brengen. Het 
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denken is een hulpmiddel van de Geest om de geest-lichaam eenheid te 

ondersteunen in haar tocht door het multiversum. 

Nisargadatta Maharaj zegt: "het denken is een fantastisch hulpmiddel maar een 

slechte Meester." 
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EGO 
Met het ontstaan van 'een ik' begin je dit ik te voeden. Het ik wil zijn en zichzelf 

afbakenen, het vergeet dat het er altijd al was, als onveranderlijk, tijdloos en zichzelf 

uitdrukkend in het universum als zichzelf. Je pasgeboren ik wil bewijs dat het er is, 

het voelt zich uniek maar ook alleen, gevoed door de notie afgescheiden te zijn van 

de ander gaat het erop uit om zich zeker te voelen, zich een gevoel van bestaan te 

geven. We zijn ons ik continue aan het voeden maar de ironie is dat dat voeden 

zuiver denken is.  

Het ik is een hulpmiddel om de vorm die je bent (je Lichaam-Geest-Ziel) te handhaven 

en de ontwikkeling te versnellen in een immer-veranderend spel op een speelbord 

wat we universum noemen. Met de vorm die we zijn ervaren we gewaarwording op 

dit speelbord wat de Aarde is. Het is de uitvinding van ons denken om te kunnen zijn 

maar we vergeten erbij dat we er al waren. 

In ons leven leren we te overleven in een wereld die we zelf hebben gecreëerd, in dat 

proces ontwikkelt zich een ego in ieder van ons, het is onvermijdelijk.  

Ongeloof, angst, frustratie boosheid zijn allemaal vormen van verzet van het ego om 

te accepteren dat het niet bestaat, het ego gaat dood als het dit accepteert, althans 

dat is de overtuiging van het ego. De realiteit is dat ego en vorm onlosmakelijk aan 

elkaar verbonden zijn; Een vorm heeft sturing nodig en de natuurlijke ontwikkeling is 

van vormloos naar vorm naar steeds hogere vormen van bewustzijn. Deze 

ontwikkeling kan niet zonder een ego fase verlopen, je wezen moet namelijk 

doordrongen zijn van het denken en al haar verschijningsvormen zoals concepten en 

dualiteit. Het is het spel wat gespeeld moet worden om te kunnen ontwikkelen. 

Feitelijk draait het leven om geduld en acceptatie dat het goed komt, we hebben het 

geduld verloren om te zien dat alle denken en voelen komt en gaat, dat het erbij 

hoort en dat je er geen zorgen over hoeft te maken. Maar wat doen we wanneer we 

door ons ego worden bestuurd? We gaan bij de minste of gerichtste verandering die 
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ons niet zint bijsturen met als gevolg dat dingen nog meer veranderen. We begrijpen 

niet dat het universum een perfect afgesteld energie bad is en we zien niet dat ons 

kleine beetje intellect absoluut niet bij machte is om daar sturing aan te geven. Dat is 

dan ook de reden waarom alle echt intelligente wezens (de goeroes, de Boeddha's en 

Bothisattva's) ons vertellen: je bent het al, je zoekt naar iets wat je al lang bent, ben 

en leef volledig in het moment (nu) 

DE ILLUSIE VAN HET EGO 
Wanneer we na jaren zwoegen met heel veel pijn en moeite een personage hebben 

opgebouwd passeert de ontgoocheling: je ontdekt dat al dat hebben en willen alleen 

maar resulteert in nog meer hebben en willen tot aan het punt dat je de vraag gaat 

stellen: "wie of wat wil dit nu eigenlijk?" Het antwoord is een grote ontgoocheling: 

niets! Er is geen ego of zelf, het ik is de illusie die zichzelf voed met illusie. Het is een 

fictie bedoeld om te overleven. Vanaf dat punt zal een intelligent wezen (het Zelf) de 

gang van ontmanteling inzetten om het ego af te breken tot een handelbaar 

instrument om je te kunnen handhaven in deze vorm. Het grote verschil is nu echter 

de notie deel te zijn van iets fantastisch en onvoorstelbaars en daarnaar te handelen.  

Wanneer je zegt: “ik ben meester van mijn eigen gevoelens en emoties, ik ben niet 

jouw slaaf” dan kun je afstand gaan nemen van dat ego wat je altijd aan deze 

materieel werkelijkheid en anderen bind. Het vergt dus een mentale omschakeling 

van slaaf van je ego zijn naar meester van je zelf zijn. Je stapt dus uit het beeld wat je 

van jezelf hebt gecreëerd. 

Herinneringen zijn momenten van bewust-er-zijn, dat wat we tijd noemen is de 

bewuste notie dat er een moment is en er een nieuw moment is. Er was net een 

moment en nu is er een moment. Hieruit leiden we af dat er dan zoiets als tijd moet 

bestaan, een soort verglijden van momenten. 

Wie of wat is 'dat wat liefde voelt, seks ervaart, pijn kent, depressief is …. Het is niets, 

het zijn momenten die worden ervaren en gegroepeerd zijn rondom een denkbeeldig 
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punt, wat in realiteit leegte is, niets wat zich 'bekleed' met sensatie, gevoel en 

herinnering. Wat is die sensatie van bijvoorbeeld zien? Is het dat wat we aanduiden 

met het waarneming apparaat bestaand uit: ogen, zenuwstelsel, brein en uiteindelijk 

een 'beeld'? Wat is dan dat beeld? Het is ongrijpbaar, beeld is er ook in je slaap, wat 

is dat beeld dan? Het komt duidelijk niet van het waarneming apparaat!? 

Onze menselijkheid maakt dat we dit leven benaderen als eindige wezens, met 

zelfgemaakte maskers op benaderen we de wereld (welke we zien als onze realiteit) 

op een manier die voor ieder van ons uniek is. Het is deze realisatie dat we 

tegelijkertijd uniek zijn en eindig in deze vorm gecombineerd met de notie die we 

hebben dat ons bewustzijn van een compleet andere orde is dan dit lichamelijk hier 

zijn wat ons verward, we zijn ons bewust van iets groters wat niet te vatten is maar 

waar wij deel van uitmaken. Het is de notie die we hebben dat wij ons leven op een 

dusdanige manier leven dat er grote vragen bij ons opkomen. Deze vragen hebben 

allen betrekking op zingeving: het zijn de vragen en noties die we hebben dat we niet 

ons volle potentieel waarmaken, we willen dit goed maken door allerlei activiteiten te 

ondernemen maar daarmee ontdekken we dat dit niet de antwoorden en voldoening 

geeft die we hadden gehoopt te krijgen. Wat is hier aan de hand? Als activiteiten 

ontplooien in de realiteit niet de antwoorden geeft die we dachten te krijgen, hebben 

we dan een verkeerd beeld van die antwoorden, is onze notie van het leven en welke 

doelen of zin ze heeft verkeerd? Is er wel een doelmatigheid of hebben we het 

perspectief verkeerd?  

Gezien onze lichamelijkheid is onze tijd in deze realiteit kort en zijn onze vermogens 

ver beneden die welke we zouden willen hebben om enige invloed of indruk op en in 

deze realiteit te maken maar is dat wel de bedoeling van dit leven? Is dit alles niet 

weer vermomd ego welke zijn eigen doelen en bestaan boven al het andere stelt? 

Laten we het eens goed bekijken; ego is net zo tijdelijk als ons lichaam en hij is 

volledig afhankelijk van ons als gastheer. Ego heeft letterlijk helemaal niets om het lijf 

want het heeft geen lijf, het is denken. Wie ik ben is deze tijdelijke notie van bewust-

er-zijn en activiteiten ontplooien. Voor dat alles is geen ego of persoon noodzakelijk. 
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Kijk eens dieper en zie onze aanwezigheid in relatie tot de eeuwigheid van het 

universum. We stellen niets voor qua kwantiteit noch in onze invloed of controle over 

de realiteit, de enige controle die we hebben is die over onszelf en dan alleen 

specifiek in onze keuzen die we maken. Zie hoe de realiteit in zijn gehele omvang ons 

'gemaakt' heeft tot wie wij zijn. Wij hebben onze fysiek te danken aan 

oncontroleerbare factoren zoals onze ouders die zelfs over onze conceptie nauwelijks 

iets te zeggen hebben. Dan is er onze groei en ontwikkeling; die danken we geheel 

aan de realiteit waarin wij ons begeven, wij zijn wat wij tot ons nemen. Alles wat je 

doet is niet je ego, dat is niet dat lichaam. Ook je denken is dit niet want dit alles is zo 

omdat het universum zo is. Wij hebben geen controle over de realiteit en wij zijn ons 

nauwelijks bewust van onze aanwezigheid hier. En toch doen wij er allen toe, zonder 

jou of mij zou de realiteit anders zijn. Elk mens-, dier-, plant enz. geeft door louter 

aanwezigheid kleur en smaak aan de realiteit, wanneer iemand wegvalt missen we 

dát. We treuren om de realiteit die ieder van ons is en welke kleur die aan jouw leven 

geeft. Wanneer een relatie uit elkaar valt treur je om de realiteit die de ander samen 

met jou was. Nu ik er ben kan ik me bewust zijn van wie en wat ik ben, mijn leven 

(wat mijn verschijning inclusief mijn Zijn is) doet er toe want ik ben en heb een 

aandeel in de realiteit, ik ben mijn realiteit en met die realiteit ben ik aanwezigheid 

en heb een invloed op de realiteit van anderen en het gehele universum. 
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HET EGO WIL ALTIJD MEER… 
Het is een grote ontdekking wanneer je je realiseert dat je op een bepaald moment 

meer wil terwijl je je al oké voelt, wat is dit? Dit meer en meer is een verlangen naar 

iets wat een moment, wat op zichzelf al helemaal perfect is, nog perfecter maakt. Is 

dat niet een vorm van waanzin? 

Wat is hier aan de hand? Het is een vorm van niet meer in het heden zijn en tevreden 

zijn met jezelf. Je meent op zo'n moment dat je iets of iemand nodig hebt die je nog 

meer of beter kan laten zijn dan wat je bent. Je meent dat die ander een soort 

'wonderpil' is die je in extase brengt want dat is toch min of meer de onbewuste 

gedachte die je jezelf voorhoudt. De gedachte: 'dit is oké maar ik ben nog niet 

helemaal oké, als ik dit of dat (erbij) heb dan ben ik nog meer oké’ is dus simpelweg 

een vorm van niet accepteren dat je helemaal oké bent zoals je bent. 

Je projecteert je welzijn buiten jezelf en denkt dan dat 'buiten' op een magische wijze 

geluk of welzijn voor je realiseert terwijl juist jijzelf dat bent dat alles realiseert. Een 

ander realiseert niets voor jou, dat kan die ander niet, die kan hooguit samen met jou 

iets heel moois of fijns realiseren. 

Welke 'nut' heeft een dergelijk mechanisme (of benader ik het onderwerp nu 

verkeerd?) uiteindelijk kom ik tot de conclusie dat het gewoonweg een gedachte is; 

als een wolk die voorlangs de zon komt. Heb geduld en zie het aan als een gedachte: 

ze komt en ze gaat. Veel mensen maken de 'fout' om op dergelijke momenten er iets 

aan te moeten doen (dat is hun mening) ze zeggen: "ik moet dit aanpakken want ik 

wil en ik kan dat, zo dadelijk is het moment voorbij. 

Het is weer een van de vele vormen van waanzin waarmee de mens zijn- of haar dag 

bekleed in de veronderstelling goed bezig te zijn.... 
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HET EGO IN RELATIES 
Wanneer je in een relatie met een ander terecht komt spelen deze zaken allemaal 

een rol. Je inter-acteerd met de ander op basis van je gedragingen en bundeling van 

gedragingen (rollen genoemd) met elkaar. Wanneer je dit beschreven mechanisme 

(wat gewoonlijk niet overdacht- en doorzien is) doorziet zal je ontdekken dat 

conflicten en problemen in een relatie allemaal gebaseerd zijn op de verwachtingen 

die de ander van je heeft, als ook jouw reactie op die verwachtingen enz. er ontstaan 

hele ketens van gedragingen die soms uitmonden in ruzies en campagnes tegen ‘die 

vermeende ander’ die mij niets goeds toewenst. Wat we op dergelijke momenten 

missen is het inzicht dat dit alles allemaal product is van ons denken, over en weer 

met elkaar. Deze processen kosten ons enorme hoeveelheden levensenergie, het 

slokt letterlijk al onze energie op als we denken over die vermeende eigenschap van 

die ander en wat die daar allemaal wel mee wil bereiken. Het zijn gedachten die ons 

helemaal meevoeren in de dimensie van het denken en daarmee uit de concrete 

realiteit. Pas wanneer je deze patronen doorziet heb je de kans om ze ook te 

doorbreken. De oplossing voor dit hele verhaal is de volgende: Je stopt met je te 

identificeren met dat zelfbeeld, zolang je dat blijft doen zal namelijk dat zelfbeeld, 

wat die ander van jou heeft, fungeren als een voodoo pop waarmee die ander jou 

pijn kan doen en jou naar zijn/haar hand kan zetten.  

WANNEER HET EGO MET JE AAN DE HAAL GAAT 
Het ego is zo ongelooflijk geraffineerd in het vinden van dingen om zich toch weer 

aan je op te dringen dat je er soms helemaal geen erg in hebt. Het is de kunst om 

steeds beter deze trucjes te doorzien en in een later stadium te voorzien. Wanneer je 

weet dat er een situatie ontstaat waarbij het waarschijnlijk is dat het ego hier mee 

aan de haal gaat is het van belang dat je bij jezelf zegt: is dit werkelijk iets waar ik 

spiritueel beter van wordt? Is dit wat ik nu ervaar iets wat 'the fabric of the moment' 

uit balans brengt? Is dit iets wat ik op een later tijdstip voor de geest kan halen en 

hierbij een geen goed gevoel krijg? Als het antwoord op al deze zaken (of een er van) 

ja is heb je te maken met een ego interventie. 
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Wat het ego doet is frictie veroorzaken, het doet dit om de reactie-, welke meestal en 

voorspelbaar zal komen, als een vampier op te zuigen zodat het zich goed voelt. Het 

ego is namelijk een 'state of mind' waarbij je het gevoel hebt dat je volledig alleen 

staat in deze wereld. Dat deze wereld gevuld is met individuen die net zoals jij zijn, 

die bij alles haast hebben om als eerste dat te pakken waardoor ze zich even niet 

alleen te hoeven voelen. 

Wat is de oorzaak van deze 'state of mind'? Dit komt op wanneer je je afsluit van 

datgeen je diep vanbinnen weet: het inzicht dat je wezen 'ik ben' er altijd is omdat 

het zich niet in tijd en ruimte bevind. Jij bent de waarnemer van je zelf realisatie, hoe 

bewust je die dan ook uitvoert.  

Het ego komt dus naar boven wanneer je gaat geloven dat die diepe gedachten 

alleen maar onzin zijn, dat je er van overtuigd bent dat deze materiële werkelijkheid 

het enige is wat er is. Want je hebt daar voor een heel 'afdoende' test. Kan ik het 

vastpakken? In dit wereldbeeld3 ben je gaan geloven, deels omdat het je wordt 

aangeboden in de vorm van opvoeding en cultuur, deels omdat je voor jezelf 

drogredenen gaat opstellen voor het bestaan van materie als ultieme realiteit en 

voorspelbaarheid. De voorspelbaarheid is een van de stokpaardjes van het ego. Alles 

wat voorspelbaar is, is een situatie waarbij je je niet hoeft te bekommeren over 

anomalieën, toevalligheden etc. Waar het ego een hekel aan heeft is verandering-, 

onvoorspelbaarheid-, creatieve invulling van een situatie enz. Het zijn juist die dingen 

                                                                 

3 Het is sinds de renaissance heel gewoon geworden om de wereld te zien als een 

groot mechaniek. Als het uurwerk van het universum waarbij alles precies in elkaar 

past en alles draait zoals het hoort. Bij dit wereldbeeld bestaat er geen keuze of fout. 

Alles is precies zoals het is. Het gehele leven heeft zijn spel al gespeeld.  Het is als een 

automaat, elke keer dat je er een muntje in gooit wordt hetzelfde spelletje opnieuw 

gespeeld. 
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die ons zo menselijk maken. Het ego wil niets liever dan een wereld met voorspelbare 

robots waar het ego de baas is. 

Haast is ook een van de tools die het ego graag gebruikt. Met haast geeft het ego aan 

dat het directe bevrediging wil. Deze bevrediging zoeken komt op momenten dat je 

als individu je even ontspant en je diep vanbinnen je vrij voelt. Het ego kan niet tegen 

ongedefinieerde zaken als vrijheid. Vrijheid is een onmogelijkheid die het ego liefst zo 

snel mogelijk als zodanig als waarheid in jou verankerd wil zien. Met haast zegt het 

ego: nu kan het nog, maar je moet wel snel zijn anders gaat het voorbij. Als je het nu 

niet doet voel je je zo dadelijk niet goed omdat je het niet hebt gedaan. 

Het ego vindt dat elke ingeving van hem direct opgevolgd moet worden. Weer als 

reden omdat het ego niet wil dat je proeft aan vrijheid en geluk. Dat mag jij niet 

zolang het ego daar niet de regie over heeft!  

LIEFDE OVERSTIJGT EGO 
In de acceptatie van liefde voor jezelf wordt dit zelf bijzonder. Het wordt bijzonder 

omdat je mag zijn en mag voelen dat je ertoe doet. Niet vanuit een egoïstisch 

standpunt maar vanuit een existentieel standpunt ontdek je door de liefde dat dit ik 

essentieel is voor zelf bewustzijn, jij mag zijn omdat jij pure aanwezigheid bent in dit 

moment en je de grootsheid van dit bestaan op deze manier ervaart. Er is niets 

egoïstisch aan liefde voor zelf, ego komt er pas bij kijken wanneer je dit ervaren 

loskoppelt van zijn en er een entiteit van maakt door jezelf als apart en uniek af te 

scheiden van al-wat-is. Zodra je een ‘ik ben dit of dat’ gaat poneren ontstaan 

patronen die los worden gesneden van de universele flow. Wanneer iets los wordt 

gesneden wordt het statisch als stilstaand water, het gaat erin stinken en rotten en 

uiteindelijk sterft het af maar niet zonder luid geschreeuw en gekrijs. 

In de flow blijven en liefde ervaren is oké, uit de flow en krampachtig jezelf 

voortzetten is niet oké, In momenten van liefde ervaart het Zijn de grootsheid van 
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zichzelf. Het is allemaal oké zolang er geen identiteitswaarde aan gehangen wordt en 

de stroom niet ingedamd wordt. 

DE PERSOON 
Dat wat we 'persoon' noemen is een constructie van het denken; in gang gezet door 

de notie van een wezen welke je op verschillende momenten hebt ervaren en 

kennelijk hebt vastgelegd in dat wat we als geheugen aanduiden. 

De geest construeert een entiteit met een identiteit om deze noties van alle 

momenten aan elkaar te verbinden tot een geheel.  

Wat is dat wat we met begrijpen verstaan? Er is iets (een sensatie van het zien van 

een appel bijvoorbeeld) en in de geest wordt daar een soort duplicaat van 

geconstrueerd zodat het be-grepen is. Begrijpen is dus ook iets los van de 

werkelijkheid trekken en uniek maken. Uniek zijn betekent ook dat je in zekere zin 

begrensd bent, zonder grens zou het namelijk een doorlopend geheel zijn, uniek zijn 

betekent ook uniekheid beleven anders zou de term uniek zijn geen betekenis 

hebben. Met de belevenis van uniek zijn ontstaat ook het idee van afgescheiden zijn. 

Hoewel dit een idee is wordt het door vele mensen als realiteit aangezien. Men gaat, 

met andere woorden, het idee of de illusie voor werkelijkheid aanzien. 

Wat betekent nu zelf verwezenlijking? het betekent feitelijk over deze grenzen heen 

stappen wetende dat je uniek bent en er toch voor kiezen om over de grens heen te 

kijken wetende dat het maar een illusie van een eigen grens is. Met het idee van 

uniek zijn ontstaat ook de illusie van beperking. Hoewel wij als mens in principe 

onbeperkt kunnen zijn, zijn wij door ons denken heel erg beperkt. Ons denken is ons 

raamwerk van de wereld, het bioscoopdoek waarop alles wordt geprojecteerd, denk 

aan de grot metafoor van Plato4. Het is heel bevrijdend om buiten het raamwerk van 

                                                                 

4 Zie de dialogen van Plato: de Staat (Politeia) 
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je denken te stappen. Niet dat het echt kan want je blijft de bedenker binnen denken 

maar het is bevrijdend om eens voorbij de grenzen van je denken te kijken. Probeer 

het eens, ga eens gewoon naar buiten en ga is bij elke stap-, actie- of gedachte die je 

hebt eens na wat die gedachte doet of hoe die gedachten of die actie overkomt en 

ontdek wat de oorzaken zijn van de dingen die je doet. Je zult ontdekken wat heel 

veel van deze zaken geautomatiseerd- en geïncorporeerd zijn in je lichaam. 

Onderneem eens de volgende oefening: pak een willekeurig gedachten die je nu hebt 

en ontdek waar deze gedachte vandaan komt, of eerder; waaruit bestaat jouw 

denken of waar zijn deze vandaan gekomen. Je zult ontdekken dat veel van deze 

gedachteconstructies inderdaad constructies zijn van onderdelen van allerlei zaken 

die je je hebt eigengemaakt. Veel dingen zijn je aangereikt tijdens de opvoeding fase, 

je scholing of je hebt je dingen eigengemaakt met je eigen ervaring of door je denken. 

Het maakt niet uit welke manier het tot je gekomen is, zaak is dat het in je denken is 

gekomen en dat ze schijnbaar in je denken verankerd zijn. De grap is nu juist doordat 

je dit inziet dat je deze gedachten kan gaan onderscheiden, je kan gaan inzien dat 

deze gedachten je leiden tot gedrag en nog meer denken over… Juist dan kan je de 

gedachten gewoon een gedachte laten blijven en er niet op acteren. Net als met elk 

leren zal na verloop van tijd het ermee samenhangende gedrag en denken 

veranderen of zelfs helemaal verdwijnen.  

DE PERSOON IN RELATIE TOT DE REALITEIT 
Alle ik is geweld, geweld die je de realiteit aandoet omwille van het idee wat jij van de 

wereld hebt. Jouw idee of beeld van de wereld is volgens jou wet; alles en iedereen 

moet buigen aan deze wet want de wet is jouw ultieme machtsmiddel. Het ik ontgaat 

de notie dat, vanwege haar bestaan, een entiteit bezit heeft genomen van de vorm 

welke op zichzelf een zuiver ontvangend middel is van het Zijn om zichzelf te 

aanschouwen (ons lichamelijk Zijn). Met de creatie van een ik word het Zijn aan de 

kant geschoven omwille van het bestaan van dit ik. Ik wil Zijn (leven) maar ik is niet 

Zijn. 
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Het ik verkracht de perceptie van de realiteit en eist van alle wezens in deze realiteit 

volmaakte gehoorzaamheid aan de regels welke het ik opstelt. Reden hiervoor is dat 

het ik (ego) totale controle van de situatie vereist uit angst dat het anders gedood 

wordt doordat het wordt gezien als een vervalsing van Zijn. 

ZIJSTROOM 
Wat het ik niet ziet is dat het ik een afwijking-, zijstroom of indamming is van de flow 

van Chi of levensenergie. Met deze afwijking van richting komt het ik op een 

doodlopend spoor terecht, in het begin is dit nog niet zo overduidelijk maar 

gaandeweg zal de realiteit zich steeds verder terugtrekken uit dit zijspoor en zal het ik 

of Ego steeds meer energie moeten gaan stoppen in het 'doorstromen'. Deze energie 

moet gehaald worden uit andere levende wezens, James Redfield heeft dit in de 

Celestijnse belofte heel goed omschreven. 

SCHEUREN 
Ik creëert een scheuring in de werkelijkheid met haar doel zichzelf te bevestigen. Met 

deze bevestiging ontstaat leed en verdeeldheid, wordt het individu geboren en gaat 

de wezenlijkheid dood. De notie van Zijn houdt 'een nu' in, een 'notie' van identiteit 

houdt een verleden en daarmee samenhangend een geheugen in. Welke is werkelijk 

en realiteit? Dit moment of nu is ons direct voorhanden en daarmee een feit, 

verleden is een bepaalde notie van een (zintuigelijke) indruk die ik nu heb, daarmee is 

Zijn realiteit en identiteit een denken (fictie) 

DE PERSOON IN HET GROTE PLAATJE 
Dat wat wij persoon noemen is een bundel van eigenschappen welke ontstaan zijn uit 

ervaringen, en reacties op de realiteit. De persoon is de oorzaak van heel veel lastige 

kwesties in het leven. In het kort komt het erop neer dat de persoon ontstaat vanaf 

het moment dat je als kind de overgang meemaakt van reactief zijn naar conceptueel 

denken welke doorgaat en vergaat met de dood. Wat niet verdwijnt is 'adem van 

leven' of de vonk van het bestaan. 
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In het grote plaatje is de persoon ingebed in de omgeving en kan daar niet los van 

worden gezien. De persoon heeft voorkeuren, neigingen, opgedane motorische 

eigenschappen en gedragingen die niet noodzakelijkerwijs overeen hoeven te 

stemmen met de omgeving. 

Wanneer meerdere personen bij elkaar zijn worden er altijd (vaak stilzwijgend) 

afspraken gemaakt. Het grote plaatje gaat over het bewustzijn van de individuele 

persoon met betrekking tot die afspraken. De reactie van de persoon op de situatie is 

altijd een mengeling van persoonlijke voorkeuren en gedragingen met de 

(stilzwijgende) afspraken. Waar de persoon op uit is, is een gevoel van welbehagen, 

geluk of anders zo min mogelijk ongemak. Een balans vinden is dus waar het in het 

grote plaatje om gaat. 

Ik ervaar de wereld op een unieke manier, die ervaring in deze vorm creëert mijn 

herinneringen, gevoelens enz. alles wat ik mooi, lief, zacht en ontroerend vindt 

verdwijnt wanneer mijn vorm verdwijnt. Dat is de melancholie van het leven. In het 

grote plaatje ben ik een van de ontelbaar velen en in die zin is mijn unieke 

wereldbeeld en alles wat ervan af is geleid niet zo bijzonder of niet meer bijzonder 

dan die van de ander. Je realiseren dat je nu dit bent en alleen in deze vorm die 

unieke ervaring hebt doet je realiseren dat jouw leven-, ervaren en voelen uniek zijn, 

die ervaringen die jij hebt zijn enkel en alleen van jou, je kan ze wel delen met een 

ander en dan mengt jouw unieke ervaring zich met die van een ander. 

Liefde is een fundamentele eigenschap van het leven. Jouw unieke ervaring van liefde 

is er maar éénmaal, de melancholie die daarin schuilt is onvoorstelbaar! 

Zeggen of denken dat jouw unieke persoonlijke interpretatie van de werkelijkheid (je 

persoonlijkheid) het niet waard is om liefde te ontvangen is gelijk aan het ontkennen 

van je bestaan. Je bent immers liefde en jezelf aan het leven onttrekken is dus je 

liefde onttrekken aan de wereld; feitelijk is het dus een egoïstische daad. Door je 
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liefde niet aan een ander te geven of te delen ontken je daarmee tegelijkertijd die 

ander in zijn of haar liefde. 
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WIE BEN IK? 
Deze vraag is al zo oud als de mensheid. De vraag ‘wie ben ik’ verwijst naar onze 

eeuwige zoektocht omtrent onze identiteit, zin- en realiteit omtrent het bestaan. 

Maar wat is nu die ‘ik’ die in bijna elke tekst en conversatie de kop opsteekt. In dit 

hoofdstuk zal ik mijn eigen inzichten rondom dit onderwerp presenteren: 

Wat ben ik anders dan een omkleding van een gedachte, een afspiegeling in 
oneindigheid 
Wie ben ik met een oordeel wanneer er geen ik is om het mee uit te delen 
Wie is de ander, anders dan een verschijning aan een 'ik' die niet weet wie of wat die 
is? 
 
Ik bekleed me met vorm en treed naar buiten in tijd 
Mijn denken is mijn norm 
Mijn actie is mijn vlijt 
 
Heb ik spijt? Of ben ik zielig 
Ben ik dik of ben ik ielig 
Ben ik hard of ben ik koud 
Ben ik jong of ben ik oud? 
 
Er is geen enkel antwoord dat voldoet 
En elke keer herstart ik met goede moed 
 
Ik kan Alleen maar zeggen 'ik ben' 
De rest is ornament gekrabbel met een pen 
Op een stuk papier wat zoiets is als een verzameling hout en lijm 
En wat is dit, dat lijf vol bloed en slijm? 
 
Kan ik zeggen dat ik dit begrijp, of ben ik nog niet rijp 
Om het grote mysterie te ontcijferen  
Moet ik verder blijven twijfelen 
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Liefde is het grootste raadsel maar ik weet, de liefde raakt ons allemaal 
Wij zijn niets en zonder inhoud. 
Ik ben gek, ik ben niet goed wijs 
Ik ben een stek, volgroeid tot mens 
Ik heb maar een wens 
Te weten wie ik ben. 
 

ZELF 
Wat is dat raadselachtige zelf? Wij mensen beseffen allemaal dat we in onze huidige 

vorm van het lichaam een entiteit zijn, we zijn verschijningen in de wereldse realiteit. 

En met dit besef ontstaat ook een besef dat wij met dit lijf contact hebben en het in 

grote mate kunnen sturen en zelfs veranderen. Wij beseffen tegelijkertijd met dit 

alles dat we getuige of waarnemer zijn van het hele gebeuren. Wie of wat is die 

waarnemer die zichzelf waarneemt? waarnemen impliceert dualiteit en dualiteit is de 

bron van alle verdeeldheid. Eenheid is voor de geest een idee, een concept wat 

onbenaderbaar is want eenheid is in zichzelf geheel en zichzelf niet gewaar als object, 

daar kan geen objectiviteit bij, laat staan dat de objectiverende geest daar ‘in’ kan. 

Ik kan alleen kennen wat ik zelf ben. Ik ben vorm, een tijd-ruimtelijk object. Ik kan 

alleen maar denken in vorm, er kan best andersoortig bestaan zijn welke ik vanuit 

vorm niet kan waarnemen of ervaren. Pas als ik vormloos ben zou ik andersoortig 

bestaan kunnen opmerken als ze bestaan. 

Vorm is dus mijn modus. 

Het contact met je essentie in je lichaam vertaald zich als gelukzaligheid, zouden wij 

onze essentie opzoeken als het zich lichamelijk zou vertalen als pure pijn of ellende? 

Het zijn veelal de kleinste, onbelangrijk lijkende dingen die ons het meeste te 

vertellen hebben. 
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Waarom is dat zo? Omdat we gewend zijn geraakt aan onze conditionering; we 

hebben heel ons ervaren bedekt met concepten en dooddoeners: "oh dat is X en dat 

ken ik al, vertel maar niet dat weet ik al" zie je wat we onszelf aandoen, we stompen 

(Engels Numb) onszelf af met ideeën en concepten. 

We duwen onszelf in deze vorm 

DE REFLECTIE 
De notie ‘ik ben’ kan een mens alleen gewaarworden, ze kan hem niet ‘naar buiten’ 

brengen omdat buiten een negatie is van de eenheid ‘ik ben’. Nisargadatta Maharaj 

zegt herhaaldelijk: ‘ik ben’ ligt voorbij het denken het ís. Wat is de raadselachtige 

connectie tussen het lichamelijk aanwezig zijn in de werkelijkheid en ‘ik ben’? 

Nisargadatta zegt hierover dat het lichaam en de gehele vormenwereld een reflectie 

zijn van het absolute in de materie; met deze reflectie ontstaat in het lichaam en 

geest van de mens bewustzijn. 

Het absolute is onkenbaar, daar kunnen wij niets van weten omdat het voorbij de 

vorm is waaruit kennen en weten zijn gezeteld. Wat is dan de reden of drijfveer van 

de geest om het bestaan te willen doorgronden? 

DE CREATIE VAN DE REALITEIT 
Bij het wakker worden plaatsen wij onszelf in de realiteit. De middelen die wij 

daartoe bezitten zijn ons lichaam en het ego. Met deze middelen kunnen wij ons in 

de realiteit vormgeven en er doorheen 'varen'. 

Wanneer je op een hogere niveaus van bewustzijn komt ontdek je dat de combinatie 

lichaam-Ziel, Geest een voertuig is, een soort van machine waarmee wij ons in de 

realiteit begeven. Het is het voertuig waarmee wij het spel spelen wat we realiteit 



Stappen 

 

50 

 

noemen. Het is dit niveau van bewust zijn dat Ramtha het niveau van demonstratie 

noemt5. Dat onze vorm van bewust zijn niet zonder lichaam-Geest combinatie kan is 

een feit, dit is een feit doordat het zich puntvormig in de realiteit moet manifesteren 

of zoals Eckhart Tolle het zegt: elke wezen is een brandpunt van bewustzijn6. 

OVER ONZE HOEDANIGHEID 
De vraag naar de zin van het leven is een poging om je hoedanigheid te begrijpen, iets 

begrijpen is een vorm van objectiveren en daar mee denken. Denken is een 

eigenschap van onze hoedanigheid in deze realiteit van tijd en ruimte en daar mee 

een eigenschap van onze wezenlijkheid. Zodra je je dat realiseert ben je bewust 

geworden. Bewustzijn is te vergelijken met een waarnemer die niets meer- en minder 

doet dan dat.  De vraag naar de zin van het leven is daarmee ook te vertalen als "wat 

betekent mijn hoedanigheid in deze dimensie van tijd en ruimte" 

DE WAARNEMER EN DE ESSENTIE 
Wanneer ik kan zeggen: wie of wat is de waarnemer in het wezen mens, dan 

betekent het dat met deze uitspraak 'de waarnemer' óf een proces óf een object is 

waartegen aan 'gekeken' kan worden. Betekent dit dan ook dat de waarnemer niet je 

essentie 7 is omdat het met deze waarneming een object wordt? daar heeft het in 

ieder geval wel alle schijn van… 

Dus met de notie dat de waarnemer mogelijkerwijze niet de essentie is komt ook de 

identiteit los te staan van de essentie want je identiteit is ook iets wat je gewaar bent 

                                                                 

5 Zie: Het witte Boek van Ramtha 

6 Zie: De kracht van het Nu, Eckhart Tolle 

7 Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Essentie  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Essentie
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en dat is dus niet de essentie, het is net als die waarnemer daarmee eveneens een 

object (van het denken) geworden.  Wat is dan de essentie? Zodra we die kunnen 

beschrijven in positieve termen is het een object en kan dat dus niet de essentie zijn 

want de essentie definiëren we als datgeen waaruit al het andere voorkomt, de 

essentie kan niet een object zijn omdat dit een herkomst verondersteld die een 

essentie ‘An sich’ nooit kan hebben. We kunnen hooguit proberen te zeggen wat het 

niet is maar ook via deze weg snijden we, als het ware, stukken van 'al wat is of kan 

zijn' af dus komen we tot de conclusie dat 'de essentie van alles wat er is' niet te 

denken en daarmee te omschrijven valt. 

Toch valt de essentie wel te ervaren en daarmee ook te kennen want wanneer we 'de 

waarnemer' worden (in focus (dus door ons niet te richten op het 

waarnemingsproces) en ons te richten op dat wat waargenomen wordt) zijn we de 

waarneming; zijn we de beelden-, muziek-, geluiden-, geuren-, structuren en texturen 

van oppervlakken en smaken gewaar en dat is bewust waar-nemen. Zodra we ons 

denken dus op het ongemanifesteerde richten wordt het denken zelf ook on-

gemanifesteerd oftewel leeg. We zien dus dat we in het denken geneigd zijn elke 

bewuste waarneming te objectiveren en dan van daar uit conclusies over onze 

essentie te trekken. 

Dus wie of wat ben ik? 

▪ Ik ben de onzichtbare ziener 

▪ Ik ben de onhoorbare luisteraar 

▪ Ik ben de on-proefbare proever 

▪ Ik ben de on-ruikbare Ruiker 

▪ Ik ben de on-voelbare voeler 
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Wie of wat is zich bewust van dit alles? Kan dat wat zich bewust is ook het gekende 

zijn? (Is het gekende identiek met de kenner?) Dit lijkt een eenvoudige vraag want je 

hebt volgens je denken en je intuïtie altijd een subject en een object. 

Er is echter één maar: Alles wat tot 'mijn bewustzijn' komt, komt door het lichaam 

oftewel de vorm, tot mij. Het lichaam is volledig ingebed in de concrete wereld of 

realiteit. 

Het lichaam is in een continue wisselwerking met de concrete wereld. Het lichaam 

kan niet bestaan zonder de concrete wereld. 

Een lichaam is uitgebreidheid en als gevolg hiervan altijd een vorm. De vorm van het 

lichaam is zo in deze realiteit8. Met vorm komt tevens tijdgebonden zijn of bestaan 

mee. Zodra een tijdruimtelijke dimensie wordt geponeerd heb je onlosmakelijk te 

maken met dualiteit en dualiteit brengt ons weer terug tot subject-object. 

Terug tot de vraag: kan het gekende (het lichaam inclusief het concrete universum 

(dat wat we gemakshalve binnen- en buiten noemen)) tegelijkertijd 'de bewuste 

kenner' zijn of de vraag anders gesteld: is het mogelijk dat kenner en het gekende 

afzonderlijke realiteiten zijn waarbij 'de kenner' iets kan weten wat niet-zelf of een 

andere realiteit is? 

Het antwoord moet volgens de logica van mijn denken een Neen zijn. Met andere 

woorden: het gekende en de kenner zijn één, alleen kan het ene niets kennen omdat 

het daarvoor iets te objectiveren moet hebben en dus ontstaat dualiteit, maar het 

wezen der dingen is dus, dit wetende, de notie dat ze niet afzonderlijk bestaan. 

                                                                 

8 In een andere realiteit zou ze een andere vorm (kunnen) hebben, Hoe die vorm 

bepaald wordt (of ontstaat) is ons niet duidelijk alhoewel Rupert Sheldrake het in 

deze heeft over 'morfogenetische velden'. 
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Terug naar de waarnemer en het waargenomen object: 'ik ben' is de notie die 

ontstaat uit de zintuigelijke indrukken-, geheugen en gedachten. Kortom 'ik ben' is de 

ervaring bewust te zijn. De ervaring zelf, echter, is onderdeel van de gemanifesteerde 

realiteit. Waardoor de vraag openblijft: waar of wat is de waarnemer? Stel deze vraag 

eens anders: kan de waarnemer van 'al wat is' voor elk gekend en ervaren ervarings-

object een equivalent hebben in de vorm van waarnemers? Met andere woorden: 

heeft elk bewust gekend object in de realiteit één corresponderende waarnemer? 

Deze vraag lijkt mij absurd! 

Mijn persoonlijke conclusie is: neen, er is maar één waarnemer welke alles wat er is 

ervaart. Hoe kan deze ene waarnemer 'alles wat er is' waarnemen, kan die dat door 

te bestaan in de tijdruimtelijke dimensie? Antwoord; neen! Dus de conclusie moet 

dus zijn dat de waarnemer (of eigenlijk, dat wat 'verwijst' naar dat wat zich bewust is 

van 'al wat is' (ook wel Zijn genoemd)) geen begin en geen eind heeft en niet bestaat 

als vorm. Het Zijn ís, maar kan nooit gekend worden. Een nieuwe vraag die hierbij 

opkomt is dan dat het Zijn buiten de ruimte en tijd staat en voorbij het denken, is dit 

een andere dimensie? Het antwoord moet net als op de eerdere vraag (of het Zijn 

niet-zijn kan kennen) een Neen zijn. Het is nog altijd dezelfde dimensie. 
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ZELF EN DUALITEIT 
Alleen de notie 'ik ben' is absolute realiteit, al het overige is feitelijk onkenbaar. Onze 

notie van objecten en wezens zijn louter interpretaties van 'zijn', andere vormen van 

'ik ben' die wij proberen te vangen in concepten en ideeën. Datgene wat zo voor de 

hand ligt: 'bewust zijn van...' is het meest onvoorstelbare wat wij ons kunnen 

voorstellen. Dit is een 'contradictie in terminus’ of om het anders te verwoorden: 'wij 

zijn, in prachtige onvoorstelbaarheid van een geheel bestaan op zichzelf, gewaar en in 

haar notie hiervan verbonden met alles' Een zelf wat zichzelf voorstelt, dat is de 

essentie van bestaan. In de illusie van af gescheidenheid (ik en jij) bestaan ik en jij om 

te ervaren dat ik en jij afscheidingen zijn. Wanneer je over de grens van afgescheiden 

bestaan heen stapt zal je zien dat alles één is, in één is geen ervaren mogelijk.  

Dualiteit schept creatie, creatie zal nooit één zijn en hier altijd naar verlangen in de 

melancholie van bestaan. Bestaan is de zee van eindigheid, een oneindige 

verzameling van eindigheid welke zich bewust is van dit feit. Zonder herinneringen 

zou er geen notie van identiteit bestaan, alle vanzelfsprekendheden stoelen op 

geheugen. Doordat we, vanuit het geheugen, dingen herkennen wordt het gekende 

iets 'gewoons' terwijl dat gekende voordat het door jou gekend werd iets nieuws en 

fascinerends was.  De kinderlijke notie van het bestaan is:  

'er zijn in ongekende notie van de wonderlijkheid van bestaan' 

Als ik mezelf definieer als dit en dat dan is het helemaal geen vreemd idee om dit en 

dat uit te breiden tot alles wat ik zie-, hoor-, voel, ruik en proef. Met andere 

woorden: de notie 'ik ben' is net zo goed de notie van puur zijn als de hele wereld die 

ik waarneem. Er is eigenlijk geen verschil. Waarnemen is ervaren is leven. Leven is de 

notie te Zijn en dit is gelijk aan 'ik ben'  

Wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe is een irrelevante vraag die 

alleen gesteld kan worden door iemand die nog onverlicht en onwetend is: hoe en 

wie ik ben is een gegeven en een notie hebben dat deze hoedanigheid zuiver en 
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alleen een acteur is op het grote speelbord van het universum is voldoende, je hoeft 

niet iemand te zijn, jij en ik spelen een rol en die rol hebben we gekregen door hoe 

we zijn en hoe wij zijn geworden tot aan dit moment. Het enige wat je hoeft te doen 

is gewoon zijn en genieten van dit moment, of je nu gelukkig, welgesteld, arm of 

invalide bent, elke hoedanigheid geeft je een unieke kijk op de werkelijkheid en geeft 

je de kans om jezelf te leren kennen. Dit zelf leren kennen is niet je unieke 

hoedanigheid maar het zelf wie wij allen zijn. Dit zelf is onpersoonlijk en kan alleen 

ervaren worden door stil te zijn, vrij van allerlei irrelevante gedachten, bevrijd van 

allerhande oordelen en concepten rondom identiteit en realiteit. Ik ben is je letterlijk 

realiseren dat je bent en dit zijn te ervaren in zijn totaliteit. Zie je leven aan in de 

totaliteit van de wereld en vanaf je geboorte tot je dood, en zie dan wat dit betekent, 

zodra je dat inzicht krijgt zal je zien dat je echte leven niet deze vorm is die je nu bent, 

Zijn is totaliteit, onveranderlijke aanwezigheid in alles wat bestaat, Zijn is geen nemen 

of geven, ze ís. Zien dat je identiteit totaal irrelevant is binnen de notie hebben van 

Zijn is een bevrijding, ze ontketent elk bewust wezen en ontslaat haar van 

verlangens-, begeerten en egoïstische wilsuitingen. 

ZELF EN ANDEREN 
Alles wat zich manifesteert in mij ben ik, het is mijn 'feitelijkheid' ik ben alles wat me 

overkomt want anders zou het me niet overkomen. Wat is dan de ander? In mij is het 

de notie van die ander. Ik ben tegelijkertijd dat beeld van die ander en alles wat ik 

erbij voel, denk en andersoortig meemaak. In deze optiek word ik ook verliefd op 

mezelf. Ik word verliefd op wat die ander representeert in- en van mij. Het is net zo 

met alles wat ik niet leuk vind of gewoonweg haat aan de ander, dat is alles wat ik 

niet van mezelf wil accepteren, de zogenaamde Demonen. Ik ben mijn wereld maar ik 

kan de wereld niet veranderen.... Ja ik kan erin bouwen enz. maar het enige wat ik 

kan veranderen is mijn perceptie en notie van mezelf. Wanneer ik dieper ga en tot 

het pure niveau van zijn 'afdaal' kan ik dit omarmen of wegduwen wat een enorm 

verschil maakt.  
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De ene manier is het 'pad naar verlichting' de andere 'het pad naar zelfdestructie' 

beide leiden tot wijsheid want beiden zijn aspecten van zijn.... 

Toch is er nog steeds die lastige notie: als ik alles ben en ervaar wat ik ben, wat is die 

notie van een ander dan? Die ander is er voor mij omdat ik interacteer met hem of 

haar en van die ander neem ik aan dat die bewust is en mij in zijn of haar realiteit 

herkent als een bewust wezen. Het is de onvoorspelbaarheid in gedrag, denken en 

doen van ‘die ander’ waardoor ik deze notie heb. 

Elke oplossing of antwoord is tegelijkertijd weer een vraag, deze sequentie is 

oneindig en creëert een lus of spiraal die op haar beurt weer een onderdeel van een 

andere lus of spiraal is. 

Hoe gek is het om te ontdekken dat wij mensen de wereld zoals we die kennen 

intuïtief gewoon accepteren terwijl we de innerlijke wereld op zekere hoogte 

wantrouwen alsof het van een andere orde is, alsof het alien is wat we, per definitie, 

wantrouwen. Vanwaar komt het vertrouwen vs. wantrouwen vandaan? 

DE WAARNEMER OF GETUIGE 
Is de getuige of waarnemer in spirituele zin wel een echte onpartijdige waarnemer 

die niet invloed heeft op het waargenomene zoals het is voorgesteld in 

kwantummechanica? Zo ja dat rijst de conclusie dat alleen materie (is energie in 

vorm) invloed uitoefent op de realiteit.  

Wat is de waarnemer of getuige? Is het geen energie, wat is het dan, leegte? Ons 

intellect kan hier niets mee en wordt compleet op zichzelf teruggeworpen, ze kan 

niet omgaan met non-concepten, ze heeft geen notie van subjectiviteit anders dan als 

entiteit waarmee of waartegen geobjectiveerd kan worden. Dit zijn de meest 

raadselachtige zaken die een mens zich kan voorstellen, maar elke voorstelling is 

realiteit en alles kan in principe zijn. De geest beweegt zich in zuivere potentie (het 

Zijn) en dit is een onvoorstelbaar proces. 
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Het absolute zelf heeft geen eigenschappen noch adjectieven. Dat kan ook niet want 

dan zou het een object worden en dat is gewoonweg onmogelijk. Het onvoorstelbare 

schuilt hem erin dat het bewustzijn zichzelf wel kan ervaren als subject. Het 

bewustzijn kan waarnemen dat het individu eigenschappen heeft en gedrag ten toon 

spreidt. Het doet dit doordat het een manifestatie is van het ongemanifesteerde. Elke 

manifestatie 'creëert' een dualiteit: dat wat niet is, is 'buiten’, en het individu ervaart 

dit als zelf. Zelf bestaat dus bij de gratie van haar tegenpool, haar niet-zelf: feitelijk is 

dit alles wat het individu als niet-mij ervaart. 

VORM DENKEN 
Je realiseren dat een eigen identiteit niet bestaat is je realiseren dat de identiteit een 

afspiegeling is. Wij allen (alles wat in het universum bestaat) zijn dit! Ook alle denken 

en voelen is een collectief gebeuren, wij merken dit niet omdat we zo opgesloten 

zitten in ons idee een afgescheiden individu te zijn. Deze illusie is zo sterk dat je je er 

onmogelijk van los kan maken met je dagelijkse waak bewustzijn. 

Ons denken kan niet anders dan 'vorm denken' oftewel het denken en haar 

componenten is opgebouwd uit analogie met de (fysieke) realiteit, we kennen met 

andere woorden geen andere denkvormen dan deze die haar vorm en inhoud heeft 

verkregen in contact met de fysieke realiteit. 

Het besef dat de identiteit een illusie is, veroorzaakt door sensaties, herinneringen en 

emoties, veroorzaakt op haar beurt weer het inzicht dat het fundament van ons 

zelfbewustzijn, alleen doordat ze door middel van het lichaam gebundeld is, een 

afgescheiden ervaring oproept. Welke in wezen dus niet datgeen is wat het werkelijk 

is: een bewustzijn wat alle levende wezens 'voedt' en verbind. We zijn dus niet 

afgescheiden van elkaar, alleen ons lichaam geeft ons die illusie, wanneer je voorbij 

het lichaam je bewust wordt ontdek je dat alle levende wezens en zelfs alles wat 

bestaat in Nirwana één is. 

DE VERBINDING VAN ZELF EN HET LICHAAM 
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Het lichaam is als een loep, waardoor alle indrukken van de realiteit op een punt in 

het zijn worden gebundeld tot een bron, welke we bij benadering 'ik' noemen. De 

notie van 'ik ben' als een individu komt voort uit het feit dat de indrukken van de 

vorm een brandpunt vormen in het bewustzijn. oftewel ons wezen (het samenspel 

van fysiek lichaam met denken, voelen en herinneren) vormt een brandpunt in het 

bewustzijn wat de illusie van een individu voortbrengt' 

De doener is in de ogen van de 'buitenwereld' een individu met een doel en vol van 

leven. De doener zelf is een samenspel van actieve aanwezigheid in de realiteit en de 

keuze die genomen is. 
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LICHAMELIJKHEID 
Individuatie is een proces waarbij je het aangeboren en aangevoelde besef van 'al-

verbondenheid' combineert met je besef van identiteit. Beide zijn realiteiten en beide 

zijn van belang ontwikkeld en ervaren te worden. Zonder het ene kan het andere niet 

gekend worden.  

Ons lichaam wordt in dit licht een unieke 'ervarings-machine' die ons in staat stelt te 

ervaren en creëren en tegelijkertijd ons het besef mee geeft dat het universum in 

perfecte balans is. We ontdekken door dit proces hoe fragiel het leven is en 

tegelijkertijd ontdekken we daarmee tevens de veerkracht en robuustheid van het 

leven. Het is in deze tocht door individuatie dat we al deze dingen leren ontdekken 

wanneer we onszelf in balans hebben. Dit vergt wilskracht alsmede nederigheid en 

het is in deze dualiteit dat het ware zelf te voorschijn komt. Net als alle andere leren 

in het proces van aanleren en weer vergeten ontdek je de ware essentie, de ziel, die 

instantie die alles meemaakt en opslaat. 

Zonder deze combinatie van factoren, welke ons zelf feitelijk is, is er geen duidelijke 

ervaring mogelijk want in al-eenheid vervalt onderscheid terwijl in het andere 

uiterste: massieve identiteit, alle onderscheid eveneens vervlakt in ik en niet-ik. Het is 

juist in het perfecte midden dat kennis en ervaring op de enige manier kan worden 

opgedaan die recht doet aan de realiteit die 'daarbuiten' is. Deze realiteit is onze 

dagelijkse ervaring van lichamelijk zijn. 

COMMUNICATIE DOOR LICHAMELIJKHEID 
Onze lichamen zijn een middel tot communicatie, communicatie tot het bewustzijn 

zelf. Wanneer je je beseft dat alle beleving in feite in één wezen in het absolute is 

begin je te begrijpen dat de filtermechanismen die ons brein gebruikt om de realiteit 

te filteren ook worden toegepast op onze herinneringen en toekomstbeelden enz. 

Kun je ook gaan inzien dat intuïtie iets is waarbij we iets opvangen uit het collectieve 

bewustzijn van het ene wezen wat wij in feite allemaal zijn. 
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Het gevoel van alleen zijn, de realisatie hebben dat je bent afgescheiden op een 

bepaalde manier van 'de oerbron' (absolute) is een tijdelijke situatie. Uiteindelijk wil 

en zal de vonk die jij bent weer terug willen vallen naar de bron. Ons leven is een 

uitstapje van 'de moeder aller moeders' ze zal altijd haar kindjes weer 

terugontvangen met de grootste liefde die je maar kan voorstellen en nog meer. In 

liefde zijn wij allemaal één, in één zijn we praktisch geen. Een minuscule vonk op weg 

terug naar het eeuwige vuur. 

Ik ben precies zoals ik wil zijn. Ik ben de uitdrukking zoals ik die wil zijn vanuit mijn 

'eeuwige of grote zelf'. Weer één worden met jezelf en het gevoel terugvinden dat je 

bent wie je bent is een van de eerste stappen op weg naar het volle gerealiseerde 

leven. 

'in sync' komen met je wezen is het allerbelangrijkste voor dit moment om jezelf te 

realiseren en je zelf te realiseren. Je dit opnieuw herinneren wat je plan is, is 

ontdekken dat je exact zo bent zoals je moet zijn om het contact met je grote zelf te 

herstellen. 

Wanneer je weer in sync bent met je grote zelf kun je je verdere plan oppakken en 

uitvoeren. Je zal ontdekken dat zin en geen zin hebben iets is wat niet echt bij je zelf 

past. Als de dingen vanzelf gaan en hierbij een gevoel van enthousiasme ontstaat ben 

je op de goede weg. 

"Zie jezelf en zie je zelf en je zult zien dat die twee een zijn" 

Merk eens op hoe veel liefde er zit in de manier waarop je jezelf uitdrukt. Jezelf zien 

zoals je echt bent en jezelf uitdrukt is het afleggen van het vooringenomen beeld wat 

je van jezelf hebt geconstrueerd. Wanneer je uit deze droom of illusie ontwaakt zie je 

wie je werkelijk bent; ik ben dit alles, ik ben wie ik ben omdat dit mijn keuze is zo te 

zijn. Hou van jezelf en ben je zelf en je zal ontdekken dat je dit altijd bent geweest je 

legt een masker af, haalt de bril van je neus en je ziet jezelf als een uitdrukking van de 

schepper die jezelf bent: 
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"God die zichzelf gadeslaat in de uitdrukking" 

LICHAMELIJK BELEVEN 
Op een gegeven moment ontdek je dat het grootste gedeelte van het leven bestaat 

uit routines. De hele lichamelijke beleving is een grote aaneenschakeling van routines 

en subroutines waarvan de meeste zich onbewust afspelen. Verandering treedt op 

wanneer de routines breken of je een bewuste keuze maakt om een routine te 

breken of te veranderen. In deze momenten van verandering is er een mogelijkheid 

dat je je werkelijke wezenlijkheid kan aanschouwen. 

Het lijkt er dus op dat bij het verbreken van routines er energie vrijkomt om 

bijzondere zaken te bewerkstelligen. De automatische piloot lijkt echter ook een 

duidelijk nut te hebben, ze zorgt ervoor dat de energie die nodig is voor het in stand 

houden van deze vorm van lichaam en geest op een zeer efficiënte manier en 

betrekkelijk foutloos wordt uitgevoerd. Doordat wij als mens voornamelijk acteren op 

de automatische piloot, blijft er andere energie over om buiten de routine te stoppen 

of te kijken. In de vormen realiteit draait alles rondom actie, actief en energie(k). Dit 

komt tot uiting in de manier waarop wij leven en ons daarin begeven. 

In het bijzonder is in relaties te zien dat alles dynamiek is, elke relatie heeft golven. 

Het hele leven speelt zich voor de meeste mensen af aan de oppervlakte van de 

oceaan, daar waar de golven zijn. Onze vormen (lichamen) zijn aangepast op deze 

levensstijl. Alles draait rondom actie en reactie.  

Met het groeien van je bewust zijn ontdek je dat het fysieke lichaam ook een eigen 

programma heeft bestaande uit honger, pijn, lust en behoeften. Wanneer dit soort 

zaken opspelen bij een persoon die zich zeer bewust is van zichzelf, zal je onttrekken 

dat dit, zogezegd, losstaande programma's van je lichaam zijn. Ze leiden een eigen 

leven maar zolang je je niet bewust bent van deze lichamelijke processen en 

programma's kan je tot de conclusie komen dat jij als persoon al deze zaken bent en 

meemaakt en misschien wel aan zet. Het is bevrijdend om tot de ontdekking te 
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komen dat deze zaken vrijwel autonoom geregeld zijn en jij sommige 'aan' en 'uit' kan 

zetten. 

ANKER IN DE REALITEIT 
Mijn lichaam is het anker in de realiteit, het drukt me met de neus op de feiten en is 

onontkoombaar. Leren accepteren dat je lichamelijkheid je wat wil vertellen en je via 

je lichaam de realiteit kan leren ervaren en kennen is een proces waarbij je eerst al je 

veronderstellingen en concepten rondom je identiteit moet leren doorzien en laten 

zijn voor wat ze zijn (net als met het denken zelf zal je nooit ontkomen aan de 

bewegingen van het denken, acceptatie of berusting is de enige weg naar loskomen 

van al je krampachtige pogingen te realiteit vast te pakken) 

Nadat je hebt leren doorzien hoe wij onszelf 'vast denken' kun je leren ervaren en 

leven naar volle tevredenheid en zal je ontdekken dat het leven een beweging is in 

een paar dimensies, ervaren vanuit een punt wat je lichaam is. Je zal dan ontdekken 

dat je de realiteit kan vormgeven door middel van je intenties.  Ik vind het een 

heerlijk geruststellende gedachte: 'de hele wereld reflecteert in jou en mij want wij 

zijn een afspiegeling van de realiteit. Ons bestaan is een piepklein moment in de 

eeuwigheid welke zo (on)betekenend is als jij er zelf aan geeft. Wees die betekenis!' 

OVER DE ROL VAN EMOTIE IN HET LICHAMELIJK ZIJN 
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. Het herkennen van zaken bij een ander 

geschied aan de hand van de door jou opgebouwde referentiekader, dit kan maar 

hoeft niet per se gelijk te zijn aan die van jou. Serieus met iemand communiceren 
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betekent als eerste dat je onderzoekt welk referentiekader de ander hanteert. In de 

praktijk is dit echter vaak niet mogelijk of uit te voeren waardoor mensen op hun 

intuïtie afgaan of anders varen op het 'lezen' van de ander. 

De manifestatie van een wezen (in de vorm van lichamelijk zijn) is zijn manier om te 

Zijn en te kunnen ervaren. 

Wij levende wezens (en zelfs alle mogelijke objecten die existeren) zijn altijd een 

afscheiding van het al-ene, door de afscheiding zijn we gelimiteerd en zijn we een 

punt op het tijdruimtelijke vlak. 

Wat betekent dit? (Voor het gemak vertaald naar mijzelf) ik ervaar vanuit dit punt in 

tijd en ruimte. Ik kan alleen zo ervaren, niet anders, voor zover mijn zintuigen dit 

toelaten. 

Er zal altijd een beleving zijn zodra er af gescheidenheid bestaat (van een ding of een 

wezen zoals we dat noemen) zodra er beleving is, is er af gescheidenheid, deze zaken 

zijn wederkerig en onafscheidelijk. Het een kan niet zonder het andere bestaan alleen 

door onze manier van waarnemen menen wij afgescheiden zaken waar te nemen. We 

zien niet de verbintenis van deze zaken. We zien, om het anders uit te drukken, niet 

alles maar alleen maar een klein aspect daarvan. 

Wanneer het lichaam meer aandacht vraagt dan anders is er minder ruimte voor 

beleving. De realiteit zal dan anders worden ervaren. Op een mooie dag is het 

aangenaam vertoeven en zal het lichaam (in de regel en niet in de uitzonderingen) 

weinig aandacht vragen. Zo blijft er meer ruimte over voor de beleving. Dit zou 

weleens de oorzaak kunnen zijn van het feit dat we op mooie dagen ons veel 

bewuster zijn van onze omgeving dan anders.  

OVER DE ROL VAN DENKEN MET BETREKKING TOT LICHAMELIJKHEID 
Op welke manier kan het denken ons helpen om begrip en kennis te krijgen van de 

realiteit? Doordat het denken wel kan werken met allerlei zaken die in ons geheugen 
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zitten. Zo zitten ervaringen bijvoorbeeld ook in het geheugen, ik kan met denken 

verbanden ontdekken tussen ervaringen of tussen gedachten en ervaringen. Op deze 

manier kan het denken wel helpen bij grip krijgen van de wereld en de realiteit. Het 

denken probeert dus begrip te krijgen in termen van dualiteit van datgene wat niet 

tweeslachtig of dualistisch van zichzelf is. 

Denken en ervaren zijn twee modi van reflectie van de realiteit in het bewustzijn, zo 

is intuïtie er ook een. De realiteit gereflecteerd in bewustzijn is een afspiegeling van 

datgene wat zich manifesteert uit het ongemanifesteerde waar het bewustzijn ook 

deel van is. 

Je probeert dus het leven in denken te leven wat net zo onzinnig is als de ervaring van 

muziek op te likken of de beleving van seksualiteit in een doosje in te pakken. Het zal 

nooit en te nimmer lukken het ene in het andere te vangen, zolang je denkt in deze 

termen. 

Alle denken heeft vorm, alles wat eindig is heeft vorm. Alleen oneindigheid kent geen 

vorm. 

Doordat denken vorm heeft hoort het bij de vormen wereld, oftewel het is ‘buiten’ 

ons. Wanneer we spreken van een zelf, spreken we over iets wat dit alles kan kennen 

en zich daar van bewust is. Zelfs bewust zijn is een afwijking van absolute rust. 

Wanneer we het hebben over vorm, nemen we aan dat vorm een afscheiding is van 

het vormloze oftewel niets of leegte, want als vorm een afscheiding van alles is, 

impliceert het alles weer vorm, en kan het dus niet het vormloze niets zijn. 

Alleen acceptatie is in staat om denken en vorm te stoppen, met acceptatie stopt ook 

de beweging. Met acceptatie ontstaat de mogelijkheid om terug te keren tot het 

ongemanifesteerde. 

Beweging impliceert vorm maar is het niet. 
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REÏNCARNATIE 
Een reden of doel in het leven is een zoethoudertje voor de geest om zichzelf te 

vermaken. 

Veel geloof in reïncarnatie is gebaseerd op het lichaamsgevoel en wereldmodel. Er 

spreekt een verwachting uit dat alles zo door gaat zoals het nu is. Wordt wakker en 

aanschouw dit idee en je zal ontdekken dat het allemaal projectie is: fantasie om 

door te leven met een lichaam en gelijkwaardige staat of verheven daarvan. De 

realiteit is dat de geest verdwijnt met het lichaam, daarmee verdwijnt dus ook de 

hele manier van leven en beleven zoals we dit kennen, wat erop volgt weet niemand 

zeker omdat dit soort weten van intellectuele aard is terwijl de dimensies voorbij dit 

lichamelijk zijn voorbij de greep van het intellect liggen. Voorbij dat punt kun je alleen 

nog puur ervaren, wie of wat die ervaring ondergaat weet niemand want weten is 

niet gelijk aan bestaan. 
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WERKELIJKHEID EN REALITEIT 

STATE-OF-MIND 
Ons dagelijks handelen en denken wordt beheerst door onze gemoedstoestand. Een 

gemoedstoestand is een state-of-mind die je gehele vorm beheerst. Wat is zo'n state-

of-mind? 

• De denkbeelden die je op dat moment hebt 

• Lichamelijke gesteldheid op dat specifieke moment 

• Emoties en gevoelens die je op dat moment ervaart 

Kortom alles wat de vorm aan eigenschappen kent kan je state-of-mind van dat 

moment zijn. De state-of-mind stuurt je gedrag en je innerlijke gewaarwording aan, 

let op dat de innerlijke gewaarwording kan bestaan uit componenten die niet 

aantoonbaar van 'buitenaf' komen. Wij zijn alleen dat wat gereflecteerd wordt in ons 

bewustzijn. De moeilijkheid bij dit concept zit hem erin dat ons denken van alles een 

object wil maken; wanneer we spreken van bovenstaande rijst de vraag: "als de 

identiteit niet is, wie of wat denkt deze gedachte dan?” Terwijl er direct met deze 

gedachte weer een object (in het denken) wordt gevormd. Is identiteit dan het 

momentele denk-object? 

Alle denken is als lucht: vluchtig, tijdelijk en ongrijpbaar. Indien deze stelling klopt is 

onze vermeende identiteit niets anders dan de gedachte van dit moment, continue 

aan verandering onderhevig, onbestendig en ongrijpbaar. Hoe is een dergelijk 

concept te verenigen met ons zelfbeeld wat bestaat uit een lichaam met 

eigenschappen en herinneringen? 

Descartes loste dit probleem op door een dualistisch model voor de mens op te 

stellen, bestaand uit lichaam en geest en met een verbindingspunt in de 

pijnappelklier. 
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Berkeley had een monistisch idee: alles is geest, terwijl bijvoorbeeld Comté, Locke en 

Hume het tegenovergestelde verkondigden: alles is materie, denken is gewoonweg 

ook een vorm van materie, iets in ons lichaam wat innerlijk bij ons als denken over 

komt. Maar bij dit verhaal rijst een belangrijke vraag: "hoe zit het met dimensies 

wanneer je aanneemt dat alles materie is: dimensies als: denken, voelen, diverse 

gradaties van bewustzijn en dergelijke? 

Met het postulaat dat er alleen materie als substraat bestaat worden alle zaken die 

niet materieel zijn of mogelijkheden tot concretiseren problematisch. Als alles 

materie zou zijn, hoe zou een brok materie bewust kunnen zijn en zichzelf levend 

kunnen voelen en zichzelf in leven kunnen houden? Al deze zaken kunnen niet op 

zichzelf bestaan, er moet een controlerende en regelende instantie zijn om in deze 

realiteit de zaken in goede banen te leiden. We weten bijvoorbeeld dat simulaties 

met chaos wel bepaalde patronen genereren maar hoe deze patronen ontstaan 

weten we niet, het is chaos en hoe moet denken chaos begrijpen als het altijd orde 

wil hebben en creëren? 

Als we alles binnen materie moeten verklaren moeten we binnenin materie 

dimensies of niches of iets dergelijks creëren wat feitelijk betekent dat we het 

concept materie moeten uitbreiden tot een set van dimensies. Materie krijgt hierbij 

vele eigenschappen en mij ontgaat de notie niet dat materie feitelijk tot een 

wondermiddel wordt gepromoveerd.  

De moeilijkheid bij het concept materie is nu juist dat het intuïtief een soort 

geslotenheid doet vermoeden die (on)bedoeld en vaak onbewust wordt 

meegedragen in elk moment je met het concept materie bezig bent. Dialogen tussen 

verschillende denk stromingen doen zich altijd voor rondom denkrichtingen en 

definities van concepten en objecten. Wanneer je vasthoudt aan deze zaken en niet 

open staat voor de moeilijkheden rondom een bepaald concept of idee wordt de 

dialoog een discussie met als inzet je gelijk halen. Vele twisten-, ruzies en oorlogen 

zijn hieruit voort gekomen. De realisatie: 'ik ben mijn keuze' helpt je bij jezelf te 
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blijven en je te realiseren dat de situatie waar je in zit altijd jouw keuze en 

verantwoordelijkheid is. 

STILVALLEN 
Het is met het stilvallen van de Geest zo dat ze in de regel maar uiterst kort stilvalt. 

De meeste mensen zijn zo geconditioneerd dat hun Geest op het moment van 

stilvallen direct op zoek gaat naar een nieuwe gedachte. Dit heet ook wel 

denkverslaving of dwangmatige mentale activiteit. Op deze momenten kan een 

geoefend mens (geoefend in de zin van geestelijke training of meditatie) de stilte 

aanvaarden alhoewel ik hierbij direct moet opmerken dat dit aanvaarden geen 

mentale activiteit is. De crux van deze situatie en ermee omgaan is dat de Geest 

stilvalt en jij op dit punt de vrijheid hebt om geen nieuwe denkactiviteit te 

ontwikkelen. De ervaring leert dat bij het stilvallen van de Geest deze direct geneigd 

is een nieuwe denkactiviteit te ontplooien welke als inhoud datgene heeft waar de 

Geest op dat moment de meeste uitdaging of nut inziet. Deze uitdaging of nut is in 

veel gevallen direct gestuurd vanuit het ego.  

LEVEN IN TOEN-, NU OF LATER 
Leven in het verleden, heden of toekomst; de keuze is aan jou. 

Er zijn wel gevolgen voor de keuze: Wanneer je kiest om in het verleden te leven zal 

je merken dat je beperkt bent tot het telkens opnieuw 'doorleven' van de zaken uit 

het verleden die zijn opgeslagen uit het verleden. Aangezien ons geheugen niet alles 

tot in details heeft opgeslagen (we hebben het hier over ons 'standaard' alledaags 

(waak)geheugen van de mens) en grote delen, van wat ons lichaam meemaakt, door 

filtering ons geheugen nog niet eens bereikt, is deze manier van leven een zeer 

persoonlijke en beperkte levenswijze. 

Wat betreft de toekomst is de levenswijze wellicht nog beperkter want alles in de 

toekomst heeft nog niet plaatsgevonden. De toekomst is een zuivere fictie van onze 
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geest, ze heeft als inhoud zaken uit het geheugen en zaken uit onze fantasie die sterk 

leunt op ons geheugen om ze te creëren. 

Alvorens ik verder ga met het heden (Nu) wil ik even uitwijden over de rol van 

emoties in onze beleving. Emoties zijn zuiver reactieve reflecties op een beleving in 

de geest. Dit houdt in dat alles wat beleefd wordt mogelijk met een emotionele 

reactie begeleid wordt. 

Een beleving uit het verleden die begeleid is door een emotie zal bij herbeleving vaak 

dezelfde emotie oproepen. Andersom is het zo dat een emotie op zijn beurt weer een 

herinnering oproept wanneer deze gekoppeld is aan een (veelal sterke) reactie op 

een gebeurtenis. 

Zo is het goed te begrijpen dat leven in het verleden veelal meer met emoties 

begeleid is vanwege het feit dat herbeleving van zaken uit het verleden gefilterd zijn 

in de eerste plaats, en daarnaast ook veelal gekozen zijn tot herbeleving vanwege een 

bepaalde trigger. In mijn eigen beleving zijn dit meestal de leukste of juist meest 

enge- of vervelende herinneringen die naar boven komen. Dit geldt ook voor 

fantasieën over de toekomst die meestal keuzes zijn omdat ze juist je plezier doen of 

omdat je je ergens zorgen over maakt. 

NU 
Wanneer je kiest om in het heden (Nu) te leven met volledige aandacht (en focus) op 

dit moment, zal de beleving het meest rijk zijn omdat je meer prikkels binnen zal 

krijgen wanneer je mindfull in het nu bent (geen filter bovenop gefilterde zaken uit 

het geheugen). Naast het feit dat het Nu niet onder controle is van je geest (wat het 

verleden en toekomst wel zijn) is het Nu ook de enige plek waar je daadwerkelijk 

actief kan zijn en, met volledige aandacht en bewustzijn, je eigen werkelijkheid 

creëert. 
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Met andere woorden: het Heden is de meest flexibele plek om te zijn en geeft je de 

kans actief bij te sturen op alles wat er op dat moment gebeurt. 

In het Heden zijn ook meerdere (interne) systemen in je wezen actief (ik noem hier 

bewust wezen omdat ik van mening ben dat er meer systemen in je wezen of vorm 

bestaan dan alleen de fysieke systemen die ons uit de wetenschap bekend zijn) Deze 

systemen spelen allemaal een rol on de beleving van het nú dus ook om deze reden is 

het beleven vanuit het heden de meest volledige-. 

Nu is deze informatie die ik hier geef al eeuwen bekend en feitelijk trap ik hier dus 

een open deur in maar toch heb ik het gevoel en idee dat ik dit zo naar buiten moet 

brengen omdat elke optiek op dit onderwerp mensen weer op andere gedachten 

brengt. De Boeddha is de eerst en meest bekende historische figuur van importantie 

die ons heeft meegegeven dat er een remedie is tegen ons lijden (dat is wat we 

feitelijk ervaren wanneer we in het verleden of in de toekomst leven). De remedie is 

mindfull in het heden leven, en wel op een dergelijke manier dat je alle leven op een 

waardige manier benaderd en met mededogen voor alles en iedereen. 

Dat het precies mindfull is heeft een reden: Door mindfull in het leven te staan ben je 

opmerkzaam voor alles wat je overkomt en stem je je zintuigen volledig af op alles, 

zonder al te veel filtering. Mijn indruk is dat je met filtering leert omgaan naarmate je 

meer mindfull in het Nu kan leven. 

MEERDERE PERSOONLIJKHEDEN? 
Elk moment heeft zijn eigen ‘besturing’ want ik ontdek dat ik elk moment een ander 

ben (door aandachtig gade te slaan hoe ik van moment tot moment in de activiteiten 

die ik onderneem treed) hoe kan dat? een moment heeft een duur en daarmee 

ervaren we tijd. Je kan echter niet zomaar zeggen dat ‘een duur’ gelijk is aan tijd. Tijd 

heeft diezelfde mysterieuze waas over zich als identiteit en, in het verlengde daarvan, 

persoonlijkheid. Wanneer we constateren dat tijd een construct is van de geest om 

het nu van moment tot moment te kwantificeren kunnen we van daar uit een 
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voorzichtige conclusie trekken dat de geest op een soortgelijke manier ook een 

identiteit en persona creëert. 

Is hier bewijs voor? Ja! als je autorijd merk je bijvoorbeeld, wanneer je geoefend bent 

in het herkennen van uitingen en gedragingen gebaseerd op veronderstellingen en 

concepten, dat je in dergelijke gevallen dat je een oordeel velt dat je dat met een 

‘andere’ identiteit doet dan het autorijden zelf. Het lijkt wel alsof er twee identiteiten 

zijn die op dat moment aan dit lichaam zijn gekoppeld. Ikzelf heb het idee dat het 

lichaam wel meerdere identiteiten tegelijkertijd kan ophouden zoals je bijvoorbeeld 

kan merken tijdens een feestje waarbij je bijvoorbeeld gastheer bent en tegelijkertijd 

muziek maakt of twee gesprekken gelijktijdig voert met verschillende mensen. 

OVER MENINGEN, OORDELEN EN VOOROORDELEN 
Kritiek hebben en/of een oordeel hebben of vormen over iets is iets wat alleen kan 

ontstaan in het geval jij als subject binnenin een holistische wereld het verleden en 

toekomst verdisconteert in de waardering van het moment. Het betreft de 

waardering van activiteit voortgekomen uit intentionaliteit welke, in het licht van 

verleden, uitkomsten van een dergelijke activiteit (of in het licht van een mogelijke 

toekomstigheid) wordt geplaatst. Met behulp van je intellect kunnen intellectuele 

operaties op deze mogelijke situatie worden losgelaten zoals bijvoorbeeld: een 

oorzaak-gevolg operatie. De (in de geest) gesimuleerde uiteindelijke situatie wordt 

vervolgens beoordeeld aan de hand van morele criteria die jijzelf hebt ontwikkeld tot 

op dit moment (wees hier bij bewust dat zeer veel morele criteria gegrondvest zijn op 

cultureel bepaalde waarden welke in je eigen subjectiviteit een vorm aannemen als 

oordeel, overtuiging en aanname) 

Wanneer deze uiteindelijke situatie wel/niet strookt met je subjectieve 'morele mal' 

zal een dergelijke situatie worden beoordeeld als moreel verwerpelijk of moreel 

geaccepteerd. Uiteindelijk is dit hele proces een uiterst nuttig proces wanneer het 
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praktische situaties betreft waarbij mensen baat hebben of het tegenovergestelde: 

het mensen of 'de mensheid' schade berokkent. 

Dit proces is echter in interpersoonlijke situaties minder bruikbaar vanwege het feit 

dat mensen elk moment kunnen (her)evalueren en zo nodig hun intenties en actie 

kunnen bijstellen. Het grote verschil zetelt hem in het feit dat mensen als bewuste en 

met reflecteren begiftigde wezens flexibel zijn in elk moment terwijl processen die 

worden gestart en autonoom draaien deze flexibiliteit missen. Mijn pleit spitst zich 

dus toe op een bewuste toepassing van kritiek en oordeel. Niet alles is in-flexibel; 

mensen kunnen van tevoren zien aankomen waar een bepaalde situatie heen gaat en 

hierop anticiperen. Dit pleit voor een onbevooroordeelde kijk op situaties en 

intentionaliteit. Het betreft een radicale ommekeer in je appreciatie van situaties en 

reacties welke je hierop kan hebben.  

ONBEGRIP, PERSPECTIEF EN WAARHEID 
Onbegrip is de onwil om uit je eigen kaders te stappen en het punt eens vanuit de 

ander te bezien. Wanneer je dat wel doet kom je tot de ontdekking dat elke actie, of 

het nu iets doen-, denken of handelen is, altijd meerdere facetten kent. Jij kent er 

maar één maar zo zijn er ontelbare facetten. Wanneer je bereid bent op vanuit 

meerdere gezichtspunten de actie te bekijken kom je tot de ontdekking dat alles kan 

en alles klopt... vanuit dat punt. Leren te zien voorbij dat punt is pas werkelijk kijken 

en zien wat daar is. 

Je leert te zien dat zien iets is van degene wie het beziet. Daar bovenop (of eigenlijk 

onder) is de werkelijkheid zelf die er niets van vindt. Door iets te vinden neem je een 

standpunt (of gezichtspunt) in en verklaar je je bereid dat punt als waarheid te 

bestempelen. Waarheid is alleen een aspect van je vorm! Echte waarheid bestaat 

niet, degene die zich niet als zichzelf bestempeld ís en vind niet. 
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MENINGEN 
Wanneer je bemerkt dat je ergens iets van vindt heet zoiets een mening. Zodra je er 

zo mee bezig houdt wordt dat, waar jij iets van vindt, een object en ga je het als 

zodanig behandelen. Wat doe je met objecten? Je behandelt ze als onpersoonlijk-, 

dood- en te manipuleren. Is dat niet precies wat er gebeurt wanneer je ergens een 

mening over hebt? 

Zie dat je intellect, op het moment dat het ergens iets van vindt, omschakelt naar een 

oplossingsgerichte modus. Het lastige van deze omschakeling is dat in deze modus al 

je voorkeuren-, waarden en overtuigingen mee gaan spelen in de zoekrichting naar 

'een oplossing' 

Wanneer het intellect in 'oplossingsmodus' staat behandeld het alles, wat met de 

oplossing te maken heeft, als manipuleerbare objecten. En deze manipulatie is 

gericht op het verkrijgen van een situatie die jou het meeste aan staat. Een mening is 

dus feitelijk een 'beste oplossing' voor het ego op dat moment. 

OORDEEL 
Een oordeel brengt een verbinding aan tussen een constatering en een mentaal 

concept, waarde- of overtuiging. Het nut hiervan is: 

• Vereenvoudiging van interactie met realiteit (vergelijk maar met een 

functie of subroutine) 

• Plaatsen van jezelf boven of buiten de materie: ik ben beter dan dit, 

weet het beter enz. 

• Oordeel maakt de realiteit tot een behapbaar denk object 

Welke zaken spelen een rol in de vorming van een oordeel? 

• Gemak 

• Haast 
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• Desinteresse 

• Esthetiek 

• Primaire reactie 

• Emotie/gevoel 

Wat betekent tolerantie? Een erkenning van een ander, je laat er mee blijken dat de 

ander er mag zijn, dat jij hem/haar opmerkt als zijnde een ander wezen en dat je laat 

blijken dat je in jouw wereldbeeld ook anderen er laat zijn. Iemand niet groeten 

betekent hetzelfde als zeggen:" in mij wereld ben ik alleen belangrijk en erken ik jou 

niet, ik wil je niet eens kennen" de redenen hiervoor zijn legio: 

• Je kan andere mensen niet goed zien en er mee omgaan  

• Je bent veel te veel met je eigen dongen bezig en kan alle prikkels 

daarnaast niet aan of wil er niet aan 

• Je hebt slechte ervaringen met andere mensen en wil die niet nogmaals 

hebben 

• Je bent van nature een mis-matcher en/of zeer achterdochtig 

Elke keer dat iemand je zegt: "ik vind ... van jou" of "waarom doe jij dat?" Verteld die 

ander je iets over jouw acties in de wereld. Het gaat over dingen die al gedaan zijn en 

niet meer ongedaan kunnen worden in de herinnering van diegene. Feitelijk trekt de 

ander jou naar die herinnering terug, ofwel trekt die ander je in je verleden terug. Als 

dat dan ook daadwerkelijk gebeurt omdat je wordt geraakt door die ander met deze 

opmerking ga je je met die herinnering identificeren, je gaat, om het anders uit te 

drukken, energie stoppen in een verleden daad om hem daarmee opnieuw tot leven 

te wekken door en aan te denken. Feitelijk herhaal je dus je oude gedrag, en je blijft 

dat doen totdat je je realiseert dat dit het hier omschreven patroon is en je je 

daarmee realiseert dat je daar dus ook gewoon uit kan stappen! 
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MISVATTINGEN 
Een van de grootste misvattingen welke ik bijna dagelijks meemaak is die waarbij de 

veronderstelling naar boven komt dat een ander iets van je wil- of moet hebben. 

Veelal uitgedrukt als: "wat moet jij van mij!" Deze veronderstelling is geworteld in de 

diepe overtuiging vanbinnen van (vele) mensen dat 'ik een afgescheiden individu ben 

van jou' en dat 'ik alleen nu lichamelijk leef van mijn geboorte tot mijn dood'. 

Dat er niets anders bestaat dan deze materiële werkelijkheid en dat het najagen van 

eigen gewin een van de geoorloofde consequenties daarvan is. 

Het geloof in deze vorm van bestaan wordt bevestigd door vele meningen van 

anderen en door vele wetenschappelijke onderzoeken die dit oordeel lijken te 

bevestigen. Mensen worden door de hedendaagse media ook overspoeld door 

informatie die veelal de negatieve aspecten van onze samenleving lijken te 

benadrukken. Sommige informatiekanalen lijken in mijn ogen doorspekt van deze 

nadruk op sensatie en angst. 

De gevolgen van deze manier van in het leven staan zijn ook duidelijk zichtbaar. Het 

denken in termen van 'die ander moet wat van mij' heeft zijn weerslag op de wijze 

waarom mensen anderen tegemoet treden. Op straat herken ik al snel de mensen die 

een dergelijke levenswijze zich eigen hebben gemaakt. Het zijn de mensen die vooral 

naar beneden kijken en een strak of soms zuur gezicht recht vooruitlopen, niemand 

zien en ook niemand groeten. Gelukkig zijn er ook mensen die wel met open ogen in 

het leven staan. Dit zijn degenen die omhoogkijken-, anderen opmerken en deze 

vriendelijk groeten. 

WANTROUWEN 
Wij mensen leven tegenwoordig ook met de digitale realiteit van het internet en 

door computer gegenereerde realiteiten in de vorm van VR-werelden en games. Ook 

in deze wereld heerst er een grote mate van wantrouwen jegens anderen gezien de 

hoge vlucht welke de beveiligingsmaatregelen in de digitale wereld hebben genomen. 
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Er worden miljarden dollars en euro's gepompt in 'security' Het lijkt tegenwoordig 

zelf geoorloofd om eerst een ander te beschuldigen van egoïsme en zelfverrijking 

totdat het tegendeel bewezen is, en dat laatste wordt steeds lastiger omdat men elke 

misstap, hoe klein dan ook, direct ziet als een bevestiging van dit vermoeden. Hacken 

van andere netwerken en computersystemen heeft tegenwoordig zelfs een 'ethische' 

component in de vorm van ethische hackers... 

De oorzaken van deze manier van denken moeten gezocht worden in de wijze 

waarop mensen hun wereld vormgeven. Het is een gevolg van een manier van 

denken die in onze cultuur van heden ten dage diepgeworteld is. Dit denken uit zich 

in de vorm van “wat moet je van mij” en wordt al heel vroeg met de 

spreekwoordelijke paplepel ingegoten in het denken van velen. Onze op consumptie 

gerichte maatschappij draagt hier wezenlijk aan bij. 

BEDREIGING 
Doordat wij mensen tegenwoordig een leven hebben waarbij we niet meer bang 

hoeven te zijn voor zaken die onze voorouders wel moesten trotseren, hebben wij 

een dusdanig niveau van welvaart bereikt dat wij tegenwoordig al bij het minste of 

geringste afwijking van die standaard schrikken of zelfs bang worden. We zijn, om het 

zo maar eens te stellen, op een dusdanige manier het contact met de realiteit 

kwijtgeraakt dat tegenwoordig elke afwijking van deze standaard als bedreigend 

wordt gezien, een zienswijze die op zijn minst opmerkelijk genoemd mag worden. 

Het gevolg is dat velen zich nestelen in een virtuele realiteit, een cocon waar men 

steeds minder vaak uit treedt, hooguit om wat boodschappen te doen, maar zelfs die 

kunnen we tegenwoordig online doen en hoeven we ons veilige en gerieflijke 

omgevinkje niet meer uit. 

Allerlei vormen van ziekten en afwijkingen steken hiermee de kop op en samenleven 

met een ander wordt hierbij ook steeds lastiger. Die ander wil de hele tijd wat van je, 

dat wil ik niet, weet je wat? ik ga wel bij je weg, dan heb ik geen last meer van je. 
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We lijken wel een stelletje digitale holbewoners! 

HET DRAMA VAN ALLEDAG 
De lol en ironie is dus dat we zelf onze drama's (kunnen) scheppen en ze ook kunnen 

stoppen. Gewoonweg door niet meer in die herhaling te vallen. Als iemand je dus in 

het vervolg zegt: "ik vind ...  van jou" of wat dan ook, dan kun je vanaf dit moment 

ook besluiten om daar geen energie in te stoppen en je realiseren dat het alleen een 

herinnering is van iemand aan wat jij ooit gedaan hebt. Jij hoeft die herinnering niet 

nieuw leven in te blazen, je kan ook besluiten het gewoon een herinnering te laten en 

je op iets anders te richten. 

Zelfs als de opmerking van de ander gaat over een eigenschap die jij (denkt) te 

hebben. Die eigenschap is daar omdat we hebben besloten dat herhaalde patronen in 

een mens of dier of ding een eigenschap is. En omdat we in onze herinnering altijd 

een bepaalde reactie op zo'n stimulans zagen hebben we met ons denken 

geconcludeerd dat we een eigenschap bezitten. Een eigenschap bezitten is een 

mentaal ding, het is een manier van denken. We winden gedachte doekjes en 

etiketjes om onszelf en anderen heen en we zeggen dan, dit ben ik! Ben jij werkelijk 

al die doekjes en etiketjes? Of ben jij degene die dit alles be-leefd?  

VERONDERSTELLINGEN 
Vooronderstellingen zijn ervaringen waar je conclusies uit hebt getrokken, dit soort 

conclusies worden in de loop van de tijd als ze regelmatig komen 

vooronderstellingen. Een vooronderstelling is gebaseerd op een moment en situatie; 

met andere woorden op dat moment was iets zo en de conclusie is gebaseerd op de 

logica en inzicht van je op dat moment. 

 Ervaringen zijn zintuiglijke waarneming, conclusies en logica van zaken die in de 

realiteit ofwel in de fysieke realiteit staan. Alles wat er is, is onderhevig aan erosie en 

vanuit deze gedachte kun je concluderen dat veronderstellingen in feite ook 

onderhevig zijn aan erosie. 
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OBJECTIVITEIT 
Objectiviteit: wat is dat? De algemeen aanvaarde opvatting over objectiviteit is dat 

het meetbare zaken aan een object zijn welke onafhankelijk van diegene die meet 

door verschillende waarnemers kan worden waargenomen met dezelfde 

meetresultaten. Welnu wat is een object en wat zijn 'meetbare zaken'? 

Een object is een representatie van iets (een vorm) buiten je, 'buiten je' heeft hier de 

betekenis dat het betreffende object als niet-jezelf wordt opgemerkt door middel van 

je zintuigen. 

Meetbare zaken zijn zaken waarmee een object beschreven kan worden aan de hand 

van vooraf vastgestelde criteria; criteria zijn in deze zin collectief vastgestelde 

afspraken zoals de afmeting van een vorm in meters wordt uitgedrukt, de massa van 

een vorm of object in grammen wordt uitgedrukt enz. 

Objectief een object beoordelen wordt in deze zin dan ook een 'iets wat buiten je ligt 

opmeten volgens de vooraf gestelde criteria’. Op dit moment hebt je een 'beschreven 

object' een object wat je kenmerken hebt gegeven aan de hand van vooraf 

vastgestelde criteria. Hoe volledig deze vaststelling is, is afhankelijk van de manier 

waarop je het betreffende object hebt geobserveerd en van daar uit het hebt 

ingedeeld in objectiveerbare categorieën. 

Wat betekent nu dit gehele proces als je het vanuit een holistisch standpunt bekijkt?  

Je neemt een waarneming vanuit je eigen perspectief en snijd hier, als het ware, 

objecten uit. Vervolgens bekleed je deze objecten met collectief vooraf besproken 

categorieën uitgedrukt in vooraf collectief vastgelegde meet-criteria. Dit alles gebeurt 

binnenin je geest onder het mom van objectiviteit. Oftewel objectiviteit kan alleen 

uitgedrukt worden in de subjectieve ruimte! Objectief zijn is feitelijk subjectieve 

naïviteit, het is beweren dat je daadwerkelijk hebt aangetoond dat je daadwerkelijk 

bent onderscheiden van iets anders, de bewering dat jij als wezenlijk object losstaat 
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van een ander object. Uiteindelijk is het een grote dwaling te denken dat zaken 

afgescheiden van elkaar kunnen bestaan omdat deze zaken ‘an sich’ nooit en te 

nimmer door ons kunnen worden gekend. Kennis is altijd eigen kennis, het is weten 

dat je bent en dat je dit aspect van jezelf hebt onderzocht en geplaatst in je eigen 

persoonlijke 'kaartenbak' of opslagsysteem. 

Objectiviteit en subjectiviteit zijn twee woorden die beiden hetzelfde aanduiden 

binnen de Kosmos. Het is een artificieel onderscheid wat wij aanbrengen om voor 

onszelf duidelijkheid te verkrijgen over onszelf-, onze leefwereld en ons bewustzijn 

van onszelf.  

WAT WETEN WIJ EIGENLIJK? 
Weten dat je niets weet is tot het besef komen dat alle weten vluchtig is gelijk 

gedachten. 

Alle vorm zaken zoals een lichaam, het denken, proeven, ruiken enz. zijn vluchtige 

zaken. Ze zijn nooit bestendig omdat het substraat waarop ze bestaan (de immer 

veranderende wereld waarin wij leven) onbestendig is. 

Vanuit de optiek van de waarnemer (een staat van bewustzijn waarbij je je bewust 

bent van je denken en voelen) is alles reëel maar zo voelt het niet, het lijkt een grote 

film waar ik naar kijk. Je hebt het gevoel dat je erbuiten staat. De wereld is echt en 

toch voelt alles onecht, alleen kinderen en dieren lijken dit echt te beseffen, bijna alle 

volwassenen lijken gebiologeerd te zijn door het wereldje waarin ze zitten, appen en 

telefoneren enz. dat lijkt echter dan gewoon contact.  

Mijn zintuigelijke waarneming is verbonden met mijn lichaam, dat alles lijkt echt en 

toch is er iets wat niet helemaal klopt, me bekruipt het gevoel van eeuwige herhaling, 

telkens weer opnieuw alles ervaren!? Wat the F is dit!!! Het lijkt een grote droom, het 

zou 2017 kunnen zijn of elk ander jaartal t.o.v. een jaartelling. Wij mensen hebben 

allerlei spullen om ons heen gecreëerd en een soort droomwereld gecreëerd waarin 



Stappen 

 

81 

 

wij rustig en ongestoord kunnen slapen in onze droom. This is fucking insain! Veel 

mensen zijn zo bezig om zichzelf te maken, zo onecht allemaal!! 

Begrijpen wij de wereld? Nee we gebruiken de wereld, wij menen de realiteit te zijn 

maar ik zie nu alleen mensen en Ego’s die bezig zijn hun eigen paradijsje te bouwen, 

wat dat met de omgeving (lees wereld = aarde) doet is niet relevant want alleen de 

mens vindt zichzelf relevant, wat een misvatting! 

DE WAAROM VRAAG 
Vanaf de kindertijd ontstaat de 'waarom?' vraag, waar komt deze vraag vandaan? Ik 

denk dat het begint met de notie 'ik ben'. Het bewust zijn van zelf wat zichzelf niet 

begrijpt. De waarom vraag wil de werkelijkheid begrijpen vanuit een teleologisch 

beginsel of anders vanuit de intentie van een wezen. Het denken heeft de overtuiging 

dat elk reëel object-, actie of manifestatie in de realiteit een doelmatigheid in zich 

heeft, of anders, dat er een doelmatigheid is opgelegd vanuit een opperwezen of 

natuurwet. 

Ons denken wordt doordrenkt met het idee dat de realiteit geordend en doelmatig is, 

dit idee is ingegeven door het denken zelf welke in wezen behept is met deze 

kwaliteiten. Het denken beweegt zich langs reductionistische banen terwijl de intuïtie 

zich beweegt langs 'inductieve banen' en dus in wezen holistisch van aard is. Maar de 

intuïtie doe ik met deze uitspraak te kort omdat ze in wezen geen denken is maar 

puur en onmiddellijk aanschouwen is. 

Elke vraag is een roep om verduidelijking, verduidelijking kan het denken alleen 

geven met andere concepten waardoor het geheel nog net zo onduidelijk was als 

daarvoor. Denken neemt geen genoegen met de realiteit en schept om die reden 

haar eigen realiteit. De realiteit lijkt heel relevant en treffend te zijn en te beschrijven 

dat wat in de realiteit op dat moment voorhanden is... 
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Het denken laat dus continue proefballonnetjes op om te testen of zijn begrip van de 

realiteit wel voldoende daarmee overeenkomt, ze doet dit in de realiteit... 

Wat het denken uit haar aandacht verliest is het feit dat de realiteit op zich al 

voldoende is voor begrip daarvan. Denken lijkt daarmee wel op een imitatie van de 

realiteit, ze wil de realiteit niet zijn maar haar wel zo dicht mogelijk benaderen. Lijkt 

wel of het denken de verantwoordelijkheid van de realiteit niet wil dragen. 

WIJSHEID 
Een echte wijze is één met de realiteit. Een echte wijze zal nooit de realiteit 

verdraaien of gebruiken voor elk ander doel dan die welke de realiteit ondersteunt en 

de mensheid (en andere levende wezens) helpt haar doel als wezen te 

verwezenlijken. 

De essentie van wijsheid ligt dus in de realisatie dat elk levend wezen mag zijn wie die 

is en mag groeien naar datgeen het wil zijn. De echte wijze zal dus alleen de minder 

wijzen een richting wijzen waar de realiteit gekend en ervaren kan worden. 

De echte wijze weet ook dat alle minder wijzen alleen minder wijs zijn omdat ze nog 

niet op de juiste wijze in het leven staan, hij realiseert zich ook dat elk wezen wat zich 

niet volledig heeft gerealiseerd tot wat het in potentie kan zijn de mogelijkheid heeft 

om dit wel te kunnen zijn (of worden), het enige wat de zoeker zich moet realiseren is 

dat er gezocht wordt op een niet zo efficiënte manier, je zoekt, met andere woorden, 

vanuit een veronderstelling en wil niet echt de waarheid kennen maar alleen een 

bevestiging krijgen van wat je denkt te zijn en wat je denkt te weten 

De echte wijze stuurt je hooguit die kant uit waarin het waarschijnlijk wordt dat je 

deze 'foute kijk op de realiteit' gewaarwordt en ze kan ombuigen naar een ervaren 

van de realiteit die niet afwijkt van de realiteit zelf. 
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De echte wijze onderneemt dus geen enkele activiteit voor een ander, hij (of zij) 

gebruikt zijn of haar eigen wijsheid om als een spiegel te fungeren voor die wezens 

die zoeken. 

De echte wijze weet dat de echte wijze in iedereen schuilt, ze hoeft alleen gewekt te 

worden moet zien dat het leven en de realiteit één zijn, en mooi is op zich. De 

realiteit en het leven zijn precies wat ze zijn: gewaar zijn hier te zijn, dat is genoeg. 

WAT IS BEGRIP? 
Begrijpen is het ene onbegrijpelijke in het andere onbegrijpelijke willen uitdrukken. 

Het is de illusie te menen 'zien' 

Context is in elke vorm van communicatie iets wat onmisbaar is: context drukt uit dat 

niets op zichzelf staat. Wanneer we met elkaar communiceren wordt regelmatig geen 

context (mee)gegeven en fabriceren we deze zelf aan de hand van onze 

opmerkzaamheid. Daarmee 'lezen' we de ander en leiden we een context af. Of deze 

juist is, is de grote vraag. Het gevolg echter is een bepaald begrip wat er in de 

toehoorder ontstaat welke wel of niet correspondeert met de realiteit van die ander 

die je op dat moment de situatie en ervaring probeert over te brengen in jouw 

begrippenkader. 

Wie ik ben is niet te begrijpen, begrip van... is een mentale afbeelding van de realiteit 

en daarmee niet datgene wat wordt afgebeeld. Pas wanneer je de beweging van het 

denken leert herkennen kun je de beweging gadeslaan en ervan leren. 
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 HET VERSCHIL TUSSEN DENKEN EN GELOVEN 
Geloven is verliefd worden op een idee, weten is één zijn met het idee (waarmee het 

idee oplost een idee te zijn) Ik ervaar de wereld zoals ik ben, ben ik gestrest dan ziet 

de hele wereld er gehaast en hectisch uit maar realiseer je wel dat dit jouw 

representatie van de wereld in jouw denken is. Een ander die relaxed is ervaart 

hetzelfde moment dus wellicht als 'easy-goiing' 

 Alles wat je 'van buiten' ervaart is al een representatie van dat-daar-buiten binnenin 

jouw denken. In jouw wereld dus. 

In het geval van geloof als instituut worden bepaalde ideeën je ook aangedragen, 

maar waar het op neer komt is dat je daar zo verliefd op wordt dat je je met het idee 

gaat identificeren. Hoe meer je dit doet hoe moeilijker het onderscheid tussen het 

idee en je gedachte zelf. 

In de Advaita is alle denken een introductie van objecten, daarmee ontstaat dualiteit 

(ik - jij enz.) de enige weg naar zelfrealisatie is het denken laten voor wat het is en 

daarachter gaan (de waarnemer) in een zekere zin is dit hetzelfde als de overgang van 

geloven naar weten. 

OVER GEBRUIK EN MISBRUIK 
Wanneer we vaststellen dat ons lichaam een ervaringsmachine is dan is het onzinnig 

om objectief te spreken van misbruik van je eigen of andermans lichaam want 

misbruik kan alleen slaan op oneigenlijk gebruik ervan. Wat is dan het oneigenlijk 

gebruik van een lichaam? 

Het misbruik van een lichaam kan dus alleen slaan op een subjectieve verklaring van 

een situatie. Het subject van het ene lichaam spreek over misbruik wanneer het 

gebruik door een ander lichaam niet in overeenstemming is met de opvattingen van 

het subject in kwestie. 
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IN DE WERELD ZIJN 
Door onze culturele programmering worden wij al vroeg in ons leven opgezadeld met 

het idee dat het lichamelijke of materiële ondergeschikt is aan het geestelijke. Er 

wordt een vooronderstelling geponeerd dat het denken feitelijk onze identiteit is, 

zoals door Descartes in zijn filosofische werken uitgewerkt. 

Op deze wijze wordt er een onderscheid gemaakt tussen geest en lichaam, feitelijk 

wordt hier een scheiding aangebracht. 

Door de introductie van deze dualiteit ontstaan grote problemen in de menselijke 

werkelijkheid, mensen worden verward door dit onderscheid en in extreme gevallen 

kunnen dit soms grote psychische problemen worden. 

Wanneer je terug gaat in jezelf, en je terugkeert naar je bewustzijn om het zo te 

zeggen, zal je ontdekken dat heel onze gewaarwordingen van alle zintuigen in ons 

lichaam volledig geïntegreerd is in de materiële werkelijkheid, het is weliswaar onze 

interpretatie van deze werkelijkheid, maar dat neemt niet weg dat dit nog altijd een 

geïntegreerd geheel is waarvan wij deel uitmaken. 

Doe eens het volgende gedachten experiment: stel je voor dat je bent zoals je bent in 

een dode ruimte zonder licht, geluid geen warmte en geen geur en smaak 

(bijvoorbeeld in de ruimte). In een dergelijke situatie ben je volledig gedepriveerd van 

alle sensorische input. Met dit experiment ontdek je direct dat heel je bestaansrecht 

en heel je beleving van wie je bent volledig afhankelijk is van de externe realiteit, 

sterker nog: je kan met geen mogelijkheid overleven in zo’n situatie (en al helemaal 

niet in de ruimte zonder zuurstof). 

BESTAAN  
Wanneer je je concentreert op de mens die je bent, ontdek je snel dat de manier van 

zijn en de staat waarin wij ons bevinden exact is zoals die bedoeld is. Zo is het je 
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bekend uit eigen ervaring dat je bij je geboorte volledig zonder herinneringen en met 

compleet nieuwe ervaringen aan de slag moet: dit is niet zomaar, dit is bewust zo. 

Het is namelijk heel duidelijk dat in het geval een ziel zou doorgaan met alle 

herinneringen die ze had van voorgaande levens (vooronderstelt dat het leven 

oneindig en altijd is inclusief reïncarnatie) er geen sprake kan zijn van op objectieve 

of onbevooroordeelde ervaring. Het is juist de ervaring waarvan wij leren en dat doe 

je het beste als je elke keer in elke incarnatie opnieuw begint bij punt Nul. 

Ondertussen leert de mensheid te ontdekken dat datgene wat jij daadwerkelijk bent 

onsterfelijk is, deze ziel maakt in elke incarnatie een nieuwe reis door ervaring. Elke 

ervaring geeft nieuwe kennis en wijsheid wat je opdoet, deze wordt vastgelegd in de 

vorm van emoties in de ziel. 

Dat het op deze manier geschied is aannemelijk te maken doordat emoties 

contextueel van aard zijn. Door de opslag van emoties is direct ook de hele context te 

reconstrueren. Het ziet ernaar uit dat dit een zeer efficiënt manier van opslag is. 

ALLES BIJ HET OUDE... 
Een mooie observatie is dat zaken 'bij het oude' blijven zolang iemand dat wil. 

Wanneer je deze gedachte opgeeft zal je zien dat de natuur of een ander heel snel de 

situatie overneemt; kortom er is altijd ruimte voor een ander om iets op te pakken en 

wanneer niemand het oppakt neemt de natuur het terug. 

Waar het met onze lichamelijkheid op neer komt is het feit dat deze vorm ons 

specifieke eigenschappen geeft die we alleen in deze vorm kunnen gebruiken en daar 

vanuit ervaring kunnen opdoen. De lichamelijkheid heeft ook als consequentie dat de 

ervaring de lichamelijkheid constitueert, de lichamelijkheid is dus, met andere 

woorden, de ervaring en alle gevoelszaken die daar aan vast zitten.  

Zaken als proeven, ruiken, voelen, zien en horen zijn dus gekoppeld aan de 

lichamelijke functies en zintuigen. Genieten is een afgeleide daarvan evenals 
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(pijn)lijden, in extase geraken enz. Alleen in deze lichamelijke vorm kunnen wij 

hiervan leren en ervan genieten of lijden of wat dan ook. 

De lichamelijke vorm leeft dus zijn hele eigen werkelijkheid en sluit je (de waarnemer 

of het bewustzijn) op in in dit proces.  'Ik ben' krijgt daar mee een uitgebreide 

betekenis. Ik ben weliswaar de waarnemer of bewustzijn van... maar ik ben daar niet 

los van; mijn hele wereld is doordrenkt van dit feit. 

Jezelf lichamelijk afzijdig houden is dus tegelijkertijd een verzet tegen deze 

lichamelijkheid en ook een gemis aan alle 'producten' van dit geïncarneerd zijn. Het is 

je eigen keuze.  

BADKAMER 
Het bestaan van de gemiddelde mens is te vergelijken met een badkamer. Stel: Jij 

bevindt je in de badkamer in een warm bad. De metafoor is dat het warme water 

staat voor jou emotionele leven oftewel alle emoties die je van moment tot moment 

doormaakt, en wanneer je praat is de echo, die altijd zo duidelijk aanwezig is in een 

betegelde badkamer, de innerlijke stem die je op elk moment van de dag en ook in 

gedachte terug gehoord kaatsen. 

Mensen incorporeren hun gedachten en wanneer deze sterk genoeg geïncorporeerd 

zijn zullen ze je zowel en bewuste- als onbewuste gedrag gaan bepalen. Zo gaat de 

gedachte naadloos over in je fysiek en zo kan het ook dat je fysiek je gedachten geeft 

in reactie op iets 'buiten' je. 

WAANZIN 
Ieder mens creëert elke dag waan-zin, hij doet dit om voor zichzelf zaken 'op een rij' 

te zetten en daarmee overzicht te creëren. Dit is voor de mens belangrijk om op de 

dag de dingen te doen die hij wil doen, want in deze realiteit draait alles rond actie en 

activiteit. 
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Ik noem het waan-zin omdat het proces van buitenaf voor een ander enigszins 

vreemd over komt, de reden daarvoor is dat elk mens zijn eigen wereldmodel heeft 

en dit wereldmodel kent zijn eigen regels (weer specifiek alleen voor de unieke 

persoon in die situatie) de mens is een 'adaptable machine' in staat elke situatie in te 

kunnen stappen en zich eigen te maken. Ze doet dit door zichzelf te programmeren 

met een wereldmodel welke feitelijk dus de menselijke programmeertaal is. 

Leren programmeren is dus je eigen model opbouwen, dit gaat het snelst met 

voorbeelden welke wij allemaal tot onze beschikking hebben in de vorm van normen, 

waarden en overtuigingen. 

De gemiddelde mens gaat alleen lopen voor tastbaar resultaat, deze nadruk op 

resultaat laat tegelijkertijd zien dat de gemiddelde mens heilig geloofd in oorzaak-

gevolg. Wat als er andere mechanismen bestaan in het universum? De gemiddelde 

mens is wat dat betreft wantrouwend, hij gelooft alleen in zijn zintuigen. 

Tegelijkertijd weten we dat onze zintuigen maar een fractie van de werkelijkheid 

kunnen decoderen en dat daarvan maar een fractie door komt in... dat wat we bij 

benadering maar de waarnemer noemen. 

Met een beetje voorstellingsvermogen kun je 'zien' dat ons brein (wat maar voor een 

fractie werkt) ook zaken kan opvangen waarbij geen- of andere zintuigen nodig zijn. 

Misschien hebben we wel meer zintuigen die niet een opening naar 'buiten' hebben 

en die gewoon binnenin ons functioneren. Wellicht functioneert dit alles al maar 

hebben we het niet in de gaten of misschien zijn we ongevoelig geworden voor deze 

zintuigen... 

COMFORT 
De levenswijze van de gemiddelde westerse mens is er een van een hoge mate van 

gemak en comfort, door deze 'baseline' worden zaken die voorheen wensen en een 

ideaal waren nu gewone zaken en soms zelfs bronnen van ergernis. Wij zijn zo 
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gewend en verwend door onze hoge mate van luxe dat we vergeten zijn te genieten 

van de kleine alledaagse zaken die ons voorheen zoveel geluk gaven. 

  



Stappen 

 

90 

 

BEWUSTZIJN 
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 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.  

De notitie 'ik ben' is een combinatie van zintuiglijke sensaties- en denken waarbij de 

laatste is opgebouwd uit gevoel of emotie en herinnering. Elk bewustzijn niveau heeft 

zijn eigen wereldmodel en dus 'regels' die worden gehanteerd om 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 heeft. De realiteit is de waargenomen realiteit die 

voor iedereen een eigen versie is en daar handel je naar met jouw eigen inzichten. 

Hoe je aan die inzichten komt staat qua 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 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. 
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CONCEPTUEEL DENKEN 
De gemiddelde mens leidt een conceptueel bestaan, wat versta ik hieronder? Een 

conceptueel bestaan is je leven leiden volgens je concepten ofwel je leven leiden 

volgens je ideeën, gevoelens en denkbeelden.  

Zoals je weet bestaat geheel je zelfbeeld uit zintuiglijke indrukken gecombineerd met 

denkbeelden over jezelf. Het denken generaliseert deze zaken (die feitelijk allemaal 

losse gedachten zijn) tot een coherent beeld van jezelf. Dit zelfbeeld wat je dan ik of 

mijn persoonlijkheid noemt wordt de leidraad voor je verdere denken en gedrag 

(doen). Conceptueel leven is dus leven volgens je denkbeelden en volgens je 

gedragingen (die na opdoen ervan geautomatiseerd worden en dus in je onbewuste 

denken je leven vormgeven) 

Het beoordelen van anderen heeft een vergelijkbaar traject: deze ander wordt aan de 

hand van zintuigelijke waarnemingen tot een denk-object gemaakt waaraan allerlei 

labels en eigenschappen worden toegekend. Wanneer zo'n beeld van een ander is 

gevormd worden alle nieuwe waarnemingen van die ander geplaatst binnen het 

denkbeeld wat je al hebt gevormd van die ander. Afwijkingen hiervan worden of 

genegeerd (soms met een of andere verklaring) òf ze worden toegevoegd aan het 

beeld soms tezamen met een aanpassing van dit beeld. 

Alles wat je denk, en meent te zijn of hebben, heb je dus zelf geconstrueerd met je 

verstand. Concepten kunnen nimmer de realiteit vervangen noch de ervaring van 'er 

zijn' vangen. Leef dus en geniet ervan, dat kost minder tijd-, moeite en lijden. 

CONTINUÏTEIT IN BELEVING 
Waarom zie ik elke dag, als ik ontwaak, in de spiegel hetzelfde gezicht? hoe kan het 

dat elke dag ik in dezelfde omgeving wakker wordt? wat zijn wij voor wezens en 

waarom is er een continuïteit van beleving? Soms word ik gek van het idee dat ik elke 

dag hetzelfde doe en hetzelfde denk. Ik lijk wel een automaat. Wat voor een onzin is 

dit leven; leven om te overleven, elke dag werken om geld te verdienen zodat we 
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eten en spullen kunnen kopen en ons dak boven ons hoofd kunnen betalen, met alle 

comfort als verwarming, stromend water enz.? het is een wereld geconstrueerd door 

onszelf. Wij kiezen voor dit leven op deze manier, we zijn hier elke dag in en 

continueren het voortdurend.  

Wij worden gedreven door ons gevoel zoals we nú zijn. Als ik me rot voel, wil ik 

daarvan af en ga ik dingen ondernemen om ervan af te komen. Wat is dit soort actie? 

het is een fysieke actie gericht op mijn fysieke vorm en gesteldheid. Ik ben elk 

moment van de dag bezig om me gelukkig en fijn te voelen, en zo niet, dan ben ik in 

mijn hoofd bezig me voor te bereiden op fijne en gelukkige momenten. 

What the fuck!!? is dit nu leven en is dit dan de zin ervan? ik onderneem actie om me 

uit een situatie te persen, hoe vreemd is dat? kan ik de situatie niet zien en ervaren 

zoals ze is? met alle voors- en tegens?  

Wat is een situatie eigenlijk? het is je bewust zijn van een bestaan, hier op dit 

moment op deze plek in het universum. Ik heb daar fysieke sensaties bij en denkt 

daardoor dingen (die worden getriggerd door mijn sensorische input) deze sensaties 

en lichaamsbeleving uit zich in een ‘mood’ die me op haar beurt weer ‘in beweging’ 

houdt, is daarmee een mood een ‘motor’ voor beweging van lichaam en geest? 

DENKEN 
Denken, wat is het? Bewustzijn? Dat laatste wordt vaak 'a stream of consciousness' 

genoemd. Een stroom van bewustzijn kent beweging en inhoud. Wat is de inhoud? 

Alle input van het moment. Wat is de beweging? Is het dat wat we tijd noemen? Wat 

is het verschil tussen een herinnering en een beleving van het moment? In een 

herinnering is er alleen een indruk van het moment, in de ervaring is er nog een grote 

hoeveelheid on-geduide indrukken. 

Is het niet opmerkelijk dat de geest voordat het met iets in aanraking is gekomen 

volkomen flexibel is met de manier waarmee het er mee kan omgaan, in deze fase 
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van onderzoek overheerst het gevoel van verwondering en nieuwsgierigheid over de 

aard en werking. De geest (of beter het intellect) wil nu heel graag een 'verklaring' of 

verduidelijking van hetgeen waargenomen is. Wanneer er een geaccepteerde 

verklaring of beschrijving is gevonden wordt deze de grond voor alle toekomstige 

ervaringen met dergelijke zaken in de toekomst (hoe kan het überhaupt dat van elke 

unieke 'toekomstige' situatie of situationeel geplaatst object een gelijkenis met een 

opgeslagen denk object kan worden gevonden terwijl tegelijkertijd er het besef is dat 

dit niet hetzelfde is? Plato heeft over dit onderwerp gezegd dat wij objecten 

herkennen doordat zijn ideale vormen kennen) 

Het intellect (denken) wil alles (be)grijpen maar is zelf ongrijpbaar. Alle denken is 

recyclen, het is in wezen het ene door het andere vervangen. Het levert in zichzelf 

niets nieuws op behalve in dat geval de 'denker' bereid is om intuïtieve zaken als 

basis te nemen om iets te overdenken. Alleen in dat geval kan het denken iets 

toevoegen aan kennis over de wereld alhoewel deze kennis ze is aangereikt door de 

intuïtie. Het denken kan nooit de essentie bereiken het kan alleen maar omheen 

cirkelen De geest is de weerspiegeling van het absolute, of ongemanifesteerde, in het 

bewustzijn. De geest is altijd rusteloos oftewel in beweging. Deze beweging zien we 

weerspiegeld in de wereld om ons heen, met andere woorden de beweging in de 

wereld om ons heen is de beweging in onze geest. 

Is dualisme niet gewoon weg twee kanten zien van een en hetzelfde? 

Dualisme ontstaat als je ver genoeg inzoomt op een onderwerp zodat je het geheel 

niet meer kan overzien maar feitelijk is het geen dualisme maar gewoon twee 

verschillende gezichtspunten of standpunten van een en hetzelfde. Wanneer je een 

ver genoeg uitzoomt op jezelf kom je uit op het absolute, dat is de les die mensheid 

moet leren. 

Dualisme is dus een kwestie van standpunt. 
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De geest van de moderne mens is net een stad en de hele geest is volgebouwd met 

allerlei bouwwerken. Zolang we dit alles onderhouden blijft de stad bestaan maar 

zodra wij verdwijnen (om wat voor reden dan ook) bijvoorbeeld door meditatie of 

doodgaan dan vervallen al die bouwwerken en uiteindelijk is ze weer de natuurlijk 

staat of gewoon een stuk natuur. 

CONDITIONERING 
Zodra je denken bent, ben je de weg kwijt. Met het idee van moeten, ontstaat dwang 

en geforceerd-heid. Wij mensen zijn zo geconditioneerd in ons denken, dat ze bij alles 

wat we meemaken een idee hebben en dat ons laat leiden. Onze 

geconditioneerdheid creëert een persoonlijke realiteit die niet (altijd) strookt met de 

werkelijkheid. Door deze Irreële kijk op de werkelijkheid vervormen wij ons beeld van 

de realiteit, en acteren wij daar op.  

Je zou het menselijke lichaam kunnen zien als een computer. Deze heeft de basis 

software om op te kunnen starten. De rest van de software schrijven wijzelf en 

daarmee ontstaan vele problemen. 

VERKLAREN  
De geest wil het ene met het andere verklaren. Wanneer 'het andere' niet 

voorhanden is creëert de geest het, daar start dus de illusie. Wanneer je dieper kijkt 

zal je ontdekken dat ook de geest zelf een illusie is; ze is niets, of (als je dat 

aannemelijker klinkt) ze is die bundel ervaring gevangen in concepten die er 

momenteel is. Het denken werkt dus regelmatig met illusoire componenten. 

De ongeoefende geest heeft de neiging om zaken met elkaar te mengen in een 

lukrake volgorde en manier waarop; neem als voorbeeld een banaan, een appel, 

blauwe druif, frambozen en een mango stop deze in een blender en wat krijg je? 

Bagger donkerbruine troep waar je niets aan hebt het smaakt misschien wel, maar 

het is lukraak elkaar gegooid. De ongeoefende geest doet met concepten precies 

hetzelfde, het gooit lukraak concepten door elkaar heen en wat komt daar dan uit? 
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Bagger!! Pas wanneer je dit mechanisme gaat inzien kun je verantwoord de geest 

gaan gebruiken om goed uitgezochte componenten met elkaar te verbinden tot 

nieuwe denk-objecten. 

‘Ons intellect knipt alles open maar komt nooit aan de binnenkant’ 

Waarom denken zoveel mensen dan dat we met het instrument ‘intellect’ zaken heel 

kunnen maken? Sadhguru zegt: ‘we gebruiken een schaar om te naaien’ hij wijst op 

het feit dat het intellect heel goed zaken open kan maken (als metafoor van de 

schaar) om te kunnen bekijken hoe iets werkt of in elkaar zit. Wanneer we iets echter 

willen dichtmaken (laten helen) proberen we ook diezelfde schaar daarvoor te 

gebruiken. 

Is het dan gek dat datgene juist nog meer kapot gaat? Nee natuurlijk niet, maar dat 

komt doordat je een schaar wil gebruiken om te naaien! 

Neem als voorbeeld een situatie waarbij de ene persoon iets met de andere persoon 

heeft gedaan. In de existentiële realiteit (de realiteit waarin alle wezens en 

voorwerpen bestaan zoals ze zijn op zichzelf) is dat precies wat het is. Er gebeurt wat 

en dat heeft een bepaald gevolg en daarna gaat alles gewoon door met wat het is. 

Wat gebeurt er in het intellect? het intellect gaat vragen stellen, en het gaat zaken 

aan elkaar koppelen in een poging te begrijpen wat er is gebeurd. Het intellect gaat in 

sommige gevallen theorieën bedenken of een verhaal maken van een gebeurtenis. Je 

ziet al dat binnen in het intellect de gebeurtenis veel ‘groter’ of ‘zwaarder’ wordt dan 

wat het is. 

In ernstiger gevallen worden conclusies getrokken uit de gebeurtenis die weer 

gevolgen hebben in de existentiële realiteit. Deze dimensie heet de psychische 

realiteit. 
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Wanneer een mens met deze twee vormen van realiteit niet bekend is ontstaat 

meestal verwarring. De verwarring is letterlijk te zien als dat de twee vormen van 

realiteit in het hoofd van de persoon dwars door elkaar lopen, vandaar de verwarring. 

Als je dus de psychische realiteit aanziet voor de existentiële realiteit kan het 

voorkomen dat de (uit de hand gelopen) gedachte over een gebeurtenis voor jou net 

zo reëel is als de gebeurtenis zelf. De boosheid op de ander wordt daarmee ook de 

boze ander. Je ziet niet meer dat jij de ander in jouw psychische realiteit haat maar je 

meent te zien dat de ander jouw werkelijk haat (dus in de existentiële realiteit) en je 

iets wil aandoen. Wanneer je hierop weer ageert lopen zaken snel uit de hand. De 

ander wordt verward of gaat reageren op jouw boosheid enz. De situatie gaat van 

een gebeurtenis naar een drama, en dat gebeurt allemaal binnenin het intellect. Je 

gaat, met andere woorden, pijn met pijn bestrijden wat, uiteraard, nog meer pijn 

gaat opleveren. 

De weg uit dit moeras is om te stoppen met gedachten en conclusies in je intellect en 

de situatie gewoon te accepteren zoals die is (je ziet de gedachte en laat hem gaan). 

Op deze manier ga je de pijn met liefde ‘bestrijden’ wat een veel effectievere manier 

van omgaan is en de mensheid naar een compleet ander niveau uittilt. 

Een spel met woorden maakt de woorden noch het spel tot realiteit. 

Het denken pakt een bloem, snijdt hem af houdt omhoog en zegt kijk dit is een 

bloem. Daarop zeg ik nou ja maar ook weer niet. Die bloem is een bloem wanneer die 

op zijn plek in de grond staat en leeft en groeit. De bloem die afgesneden wordt is 

een geamputeerde oftewel niet volledige bloem het is levend wezen wat uit zijn 

natuurlijke omgeving is gerukt doordenken.  

DENKVERSLAVING 
De mens is verslaafd aan het denken want het denken is een gewoonte geworden. 

Het is zo verankerd in alles en in ons dat wij ons niet eens meer realiseren dat we de 

hele tijd bezig zijn onze verslaving te continueren. Alle psychische therapieën zijn 
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hiermee dus ook vormen van verslaving ‘s zorg. Wat is de oplossing voor deze 

verslaving? De oplossing ligt in de vraag:  

Waarom zijn wij verslaafd aan het denken?  

Antwoord: omdat het deze realiteit creëert. Het heeft te maken met de paradox die 

ik eerder al heb ontdekt:  

Ik ben de keuze en de keuze wil zichzelf begrijpen 

De mens is de enige soort hier op aarde die kan denken in termen van heden-, 

verleden en toekomst. Deze laatste twee zijn fictieve attributen die niet als zodanig 

bestaan (het gehele leven speelt zich af in het nu) 

Het verleden is een state of mind waarbij doorleefde herinnering door ons denken als 

zodanig wordt aangemerkt terwijl het feitelijk een herinnering in het heden is. Het 

verleden als zodanig bestaat niet en kan niet bestaan, stel je voor dat alles wat is zou 

'bevriezen' in tijd, en dat dan als een stroom van momenten zou bestaan... 

Net zomin kan de toekomst als zodanig bestaan, de toekomst bestaat in het nu en 

nergens anders, het is doordat ons denken momenten in de toekomst kan voorstellen 

dat er überhaupt zoiets als het concept toekomst bestaat. 

Nu is er iets geks aan de hand met de concepten verleden en toekomst. Mensen gaan 

hieraan waarde hechten. Het verleden (waarin geliefden hebben geleefd en jijzelf 

mooie- en lelijke dingen in hebt meegemaakt) wordt hierbij een 'realiteit' voor 

degene die dit zo beleefd en het wordt een speciale vorm daarvan; een realiteit die 

nooit doorleefd kan worden omdat die alleen in jouw denken bestaat. Zo is het ook 

met verwachtingen die mensen in de toekomst plaatsen, die toekomst is er alleen in 

jouw denken, het is een nooit bereikbare realiteit. En mensen gaan hier onder lijden, 

ze willen dat verleden graag vasthouden en die toekomst verwezenlijken door 

krampachtig te wensen dat ze er is. Al deze zaken leveren pijn op en kosten je 
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energie, het zal je nooit gelukkig maken, alleen ongelukkig doordat het jouw 

levensenergie kost. 

VERHAALTJES 
Het denken kan niet grijpen en niet begrijpen dat alles gewoon weg is. Het enige wat 

denken kan doen is commentaar leveren en er een verhaaltje omheen brijen. Dit 

effect zie je continu ontstaan bij mensen die geheel in hun denken zitten of in hun 

conceptuele zelf. 

In deze realiteit draait alles rondom uitproberen en leren, het is de speeltuin van het 

leven en hier mag je alle concepten bedenken en uitproberen. Waarom? Omdat je 

daarvoor kiest, jij hebt gekozen voor deze realiteit en deze vorm en je wil de keuze 

begrijpen. The universe helpt je mee door je een hoop praktische zaken uit handen te 

nemen (de lichamelijke functies bijvoorbeeld) en je mag the universe haar hulp overal 

aanroepen. Waar het alles op neer komt is dat je in je geest een idee hebt wat je wil 

testen. Dat doe je hier op aarde. Daarnaast zijn er universele langlopende projecten 

als muziek, beeldende- en abstracte kunst etc. Diegenen die zich geroepen voelen 

komen daar zelf bij en haken aan. Uiteindelijk draait alles om groei, groei heb je zelf 

in de hand maar spijtig genoeg raken velen de weg hier kwijt en verzanden in het 

moeras van ideeën en concepten. Om daaruit te raken moet je jezelf eerst uit de 

knoop halen. Dan heb je de kans om weer op het oorspronkelijke pad terug te 

komen. En het oorspronkelijke pad is uiteindelijk het pad wat terug loopt naar de 

oorsprong. Alles is dus uiteindelijk een uitstapje in de wereld van het 

gemanifesteerde ofwel vorm. 

Alles is een verhaaltje; daar waar communicatie is tussen twee lichamen (of dat nu 

levende- of levenloze lichamen zijn is wat dit betreft niet relevant) is er altijd een 

verhaal wat zich ontvouwt.  

In deze optiek wordt een verhaaltje wel een zeer rekbaar begrip en zal het wat 

gespecificeerd moeten worden dat het van toepassing is op het onderwerp. Wat is en 
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verhaaltje en waarom hanteren we een begrip als verhaaltje om zaken mee te 

generaliseren? Het heeft als eerste te maken met de manier waarop wij mensen 

begrip proberen te krijgen van onze leefwereld. Elke actie en situatie kan redenen 

geven tot overdenking en met deze overdenkingen worden mentale concepten 

geconstrueerd om de leefomgeving in onze mentale wereld vorm te geven. 

Is het gebruik van verhaaltjes iets waar we voorzichtig mee moeten zijn? Dat ligt er 

maar aan wat de 'reikwijdte' en het gewicht is wat een verhaaltje met je gedrag en je 

welzijn doet. 

VERHAALTJES EN ZIJN 
Alles is, niet-zijn is een concept van de Geest om iets tegenover Zijn te stellen. Het 

bestaat alleen in het denken. Zijn en niet-Zijn bestaan nog steeds in de geest dus is 

het altijd Zijn. 

De mens maakt zichzelf wijs dat er Niets bestaat wat een 'contradictie in terminus' is. 

We zijn ervan overtuigd dat de Geest (denken) de waarheid in pacht heeft terwijl de 

Geest net zo waar is als al het andere bestaande, het is niet meer- of minder waar. 

Welke waarde heeft niets dan? Precies dat, als het tegenovergestelde van iets maar 

dan is het nog steeds een conceptuele aangelegenheid. Je kan niets onmogelijk 

beschrijven omdat het dat iets wordt, je kan alleen omschrijven wat het niet is wat 

weer een vreemde manier van uitdrukken is dat het onkenbaar en onbeschrijfbaar is. 

Moet je elke keer 'in het verhaal stappen?' De waarheid is: elke keer dat je de notie 

krijgt dat je concepten gebruikt ben je in het verhaal gestapt, zodra het denken er 

mee aan de haal gaat wordt het zo en is het een verhaal. 

DE WAARHEID VAN DENKEN 
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Alles is, niet-zijn is een concept van de Geest om iets tegenover Zijn te stellen. Het 

bestaat alleen in het denken. Zijn en niet-Zijn bestaan nog steeds in de geest dus is 

het altijd Zijn. 

De mens maakt zichzelf wijs dat er Niets bestaat wat een 'contradictie in terminus' is. 

We zijn ervan overtuigd dat de Geest (denken) de waarheid in pacht heeft terwijl de 

Geest net zo waar is als al het andere bestaande, het is niet meer- of minder waar. 

Welke waarde heeft Niets dan? Precies dat, als het tegenovergestelde van iets maar 

dan is het nog steeds een conceptuele aangelegenheid. Je kan Niets onmogelijk 

beschrijven omdat het dat iets wordt, je kan alleen omschrijven wat het niet is wat 

weer een vreemde manier van uitdrukken is dat het onkenbaar en onbeschrijfbaar is. 

Moet je elke keer 'in het verhaal stappen?' (De focus richten op het denken) De 

waarheid is: elke keer dat je de notie krijgt dat je conceptualiseert ben je in het 

verhaal gestapt, zodra het denken er mee aan de haal gaat wordt het zo en is het een 

verhaal. 
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ZELF REALISATIE 

SLAPERS, DROMERS EN WAKKEREN 
Ik dit leven zijn slapers, dromers en wakkeren, de ironie is dat de wakkeren in de 

traditionele zin van het woord de grootste slapers zijn en de dromers zich realiseren 

dat ze dromen. De slapers zijn geen van beide, die dromen niet noch zijn ze ontwaakt. 

Jezelf ergens in verliezen wordt vaak in onze realiteit opgevat als een negatief ding. 

De realiteit is echter iets anders; jezelf ergens in verliezen kan ook een hele positieve 

uiting zijn van je bewustzijn jezelf ergens in verliezen kan namelijk betekenen dat je 

een word met hetgeen je doet of bent en dat betekent dat je het denken uit hebt 

gezet en even gewoon alleen bent 

Haast is een uiting van onwetendheid dit komt doordat je je identificeert het met dit 

lichaam en dit korte leven wat je denkt ze hebben, daar komt haast vandaan. 

Het lichaam is de ervaring. Wanneer je bewust wordt van je lichamelijkheid ontdek je 

dat het lichaam een voertuig is waarin heel veel processen geautomatiseerd zijn maar 

ik als mezelf onbewust van ben dat ze er zijn, we merken het alleen wanneer ter 

dingen niet meer werken zoals ze moeten werken.  

Ik raak er steeds meer van overtuigd dat ik niet dit lichaam ik kan het nu het beste 

uitleggen als machine of voertuig om ervaring op te doen. 

DE EEUWIGE VERANDERLIJKHEID 
Niets wordt iets door wederzijdse afhankelijkheid, ofwel de dingen en wezens staan 

niet op zichzelf maar ontstaan door contact met anderen. Zie het als een plas water, 

deze is in rust rimpelloos aan het oppervlak. Wanneer het water beroerd wordt (de 

grote vraag is dan hóé??) ontstaat een rimpel op het water. Deze rimpel is een 

beweging waarbij het substraat (het water waarop deze rimpel beweegt) zich niet 

verplaatst maar waarbij het substraat wel een rol speelt in de totstandkoming van de 
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rimpel. De rimpel is in feite de beweging van de watermoleculen die sequentieel de 

energie van de intentie (de start van de beroering) doorgeeft aan de volgende 

molecule. Ieder deel van de plas water (de moleculen) neemt deel aan de intenties en 

ze kunnen ook niet anders dan zo zijn omdat ze deel uitmaken van het ‘wezen’ water. 

Water zou water niet zijn zonder haar moleculen, deze substraten zijn onlosmakelijk 

verbonden met het wezen. 

Het wezen mens is zo een verzameling van lichamelijke bouwstenen. Je kan deze 

bouwstenen (lichaamscellen in clusters en groepen gevormd tot huid-, organen etc.) 

niet los zien van het wezen mens omdat het ‘onderdeel’ niets zinnigs is of betekent 

los van het wezen (wat betekent een nier los van een wezen waar het bij hoort?) Zo is 

het ook met het wezen mens, neem als voorbeeld Peter; Peter zou je weliswaar los 

van andere mensen kunnen voorstellen maar stel je nu eens Peter voor op het 

oppervlak van Mars. Peter zou daar alleen zijn zonder een beschermende omgeving 

en zonder zijn biotoop (de aarde met alle contacten die hij daar heeft en alle 

middelen om zichzelf te bestendigen) en Peter zou dus niet kunnen overleven. 

Overleven betekent hier niet alleen in staat zijn het lichaam in leven te houden maar 

ook een zinvol en gelukkig leven te kunnen leven. 

Over energie betreft: die rimpels in het water is energie. Wij zijn rimpels op de 

oceaan van creatie en dat verklaart een hoop, zeker zo onze veranderlijkheid. 

CONCEPTUEEL ZELF 
In mijn leven meen ik mezelf te ervaren vanuit de binnenkant, vanuit die positie 

ervaar ik een buitenkant, maar is die buitenkant niet gelijk aan de binnenkant? Wat is 

het verschil tussen de binnenkant en de buitenkant? 

Er is geen verschil tussen de binnenkant en de buitenkant! hoe kun je spreken van 

een binnenkant en een buitenkant wanneer deze beiden door een en dezelfde 

waarneming of waarnemer zijn waargenomen? Is het dan niet zo dat al deze zaken 

een en hetzelfde is, waarbij het bewustzijn zich over zichzelf heen buigt? 
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Een binnen- of buitenkant is een relatieve positie. Ze is gerelateerd aan wat je binnen 

en buiten noemt. Het is dus ook een kwestie van definitie, wat afscheiden of 

begrenzen betekent. De waarnemer is onbegrensd dus de dualiteit ligt 'buiten' of 

voorbij de waarnemer?! (Woorden schieten hier tekort) 

Dualiteit en non-dualiteit zijn concepten en als zodanig kenbaar voor het intellect 

maar inhoudelijk heeft het intellect geen begrip van non—dualiteit. 

DE ERVARING IN EEN WAARNEMER 
Wie of wat is 'dat wat liefde voelt, seks ervaart, pijn kent, depressief is …. Het is niets, 

het zijn momenten die worden ervaren en gegroepeerd zijn rondom dat denkbeeldig 

punt, wat in realiteit leegte is. Het is niets wat zich 'bekleed' met sensatie, gevoel en 

herinnering. Wat is sensatie van bijvoorbeeld zien? Is het dat wat we aanduiden met 

het waarneming apparaat bestaand uit: ogen, zenuwstelsel, brein en uiteindelijk een 

'beeld'? Wat is dan dat beeld in jou? Het is ongrijpbaar, beeld is er ook in je slaap, wat 

is dat beeld dan? Het komt duidelijk niet van het waarneming apparaat!? 

NON-DUALITEIT 
Wanneer ik de vraag 'wie ben ik' aanschouw ontdek ik dat de notie ik zuiver en alleen 

ontstaat bij het bewust aanschouwen van sensaties die ik momenteel ervaar, of deze 

sensaties nu direct via de zintuigen komen of via de herinnering worden opgeroepen 

is niet relevant. 

De notie ik ben is dus alles wat komt- en gaat. Zuiver zijn is dat wat blijft en zich 

manifesteert door middel van bewuste aanwezigheid of zuivere aanschouwing. 

De vraag wie ben ik is toe te spitsen op: ben ik dit voorbijgaande of ben ik dit altijd en 

onveranderlijke zijnde? Of is het een combinatie van die twee? Wat me opvalt is dat 

de vermenging van zuiver zijn met niet-zijn (de materiële wereld van vormen) leven 

vormt en in de aanschouwing van dit proces de notie van zijn opwerpt. Maar niet-zijn 

kan ik wel aanschouwen en waarnemen, kan het zo zijn dat 'ik' iets niet-zelf wel kan 
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aanschouwen of waarnemen? De crux van dit verhaal is de aanname van niet-zelf 

oftewel een realiteit buiten mij. Wat is buiten mij? Bestaat buiten mij wel en zou ik 

die kunnen waarnemen en/of kennen? 

Ik kom tot de conclusie dat niet-zelf niet door mij waargenomen of gekend kan 

worden, ik kan niet anders dan alleen zelf waarnemen en kennen, dat is nu een 

onweerlegbaar feit geworden. 

Hiermee ontdek ik dat alles wat ik ken en ervaar zelf is. Het is alle mogelijke 

manifestatie van zelf uitgedrukt in ogenschijnlijk niet-zelf. Het is de dualiteit die 

aanschouwen mogelijk maakt maar het is tegelijkertijd zuivere aanschouwing die de 

realisatie geeft dat alles zelf en daarmee non-dualistisch is. 

Omwille van bewustzijn ontstaat dualiteit. Dualiteit is eigenlijk vermomde eenheid 

die, omwille van begrip en waar-nemen, een vorm aanneemt en daarmee 

objectiveerbaar wordt. Feitelijk is alles eenheid maar om te kunnen objectiveren 

wordt deze eenheid 'opgedeeld' in ontelbare objecten zodat erover nagedacht kan 

worden en op deze manier begrip ontstaat over de eenheid daar eenheid in zichzelf 

alle begrip overstijgt. 

Zodra zelf er de aandacht op richt manifesteert datgene en wanneer de aandacht er 

van weg gaat verdwijnt datgene, en datgene is en was alleen in zelf. 

In feite is er iets wat zich aan ons bewustzijn aandient als ontelbare objecten. Het 

wezen van dit iets kunnen wij intellectueel nooit vatten maar we kunnen het wel 

ervaren en ons er van bewustzijn. Het wezen van bewustzijn is gelegen in het 

objectiveren van al-wat-is waarmee het zichzelf aanschouwd. 

“Het al-ene aanschouwd zichzelf in de veelheid der dingen” 

FOCUS 
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Alles wat in onze aandacht verschijnt wordt onze focus en in die focus worden 

waarnemer en waargenomen een. Beseffen dat dit zo is brengt het gevaar mee dat 

we gaan denken in termen als: ik ben dit gewaar, waarmee op dat moment een 

scheiding wordt aangebracht tussen waarneming en waargenomen. 

Je zelf durven verliezen in het moment is de uitdaging voor zelfrealisatie. 

Het lichaam is het instrument tot gewaarwording. 

ADVAITA 
Zoeken naar waarheid is als een lichtdeeltje wat een ander lichtdeeltje wil 

vastpakken. 

Het ene vluchtige wil het andere vluchtige overtuigen dat het ene, het andere 

begrijpt, beide zijn zo voorbij en wat is er dan geweest? 

Wat is de duur van tijd, inderdaad bevind ik me altijd in het nu, dit moment. Er is 

nooit een ander moment geweest dan dit moment. Het leven en de ervaring te Zijn is 

een fantastisch gegeven en het enige wat je ‘te doen’ staat is er met volle teugen van 

genieten of in ieder geval beleven. 

Wie of wat ik ben is een illusie want er is alleen dit beleefde moment, dit proberen 

vast te houden is een gedachte, die gedachte, die in essentie altijd vluchtig is, heeft 

inhoudelijk geen waarde, ze is een product van het nu, van de altijd tegenwoordige 

aanwezigheid die jij en ik Zijn. Het besef te Zijn is het grootste geschenk wat er 

bestaat. 

Wat is dit ik wat dit allemaal doet en doorworsteld? Wie of wat is die identiteit die er 

op uit gaat, actie onderneemt, verlicht wil worden etc? 

Dit ik is een handigheid van denken om te kunnen blijven denken. Het ik wat wil 

oplossen maar niet wil opgeven dit oplossen te aanschouwen. Ik is leeg; leeg zijn is 



Stappen 

 

106 

 

vol zijn. Ervaren is leegte en deze leegte ervaart. Zijn is gegeven op het moment dat 

het er is, ze is niet te vangen op geen enkele manier, ze kan alleen ervaren of 

doorleeft worden. Vangen is de incompetentie van denken om niet in te zien dat ze 

incompetent en incompleet is. Denken wil de wereld zijn maar ‘vergeet’ dat de 

wereld denken voortbrengt. 

Wij zijn en zullen altijd zijn, Zijn is de staat van nu en nooit iets anders want er is 

alleen maar nu. Elk idee waarin het denken zich begeeft is de ‘ruimte’ waarin het idee 

zich vormt. Ze wil blijven maar is vanuit haar aard ‘gedoemd’ weer op te lossen in de 

oceaan die nu heet. Ik ben, alleen dit is waarheid, ik ben en begeef me in de veelheid 

van dingen, gedachten en gevoelens. Ik ga er doorheen en beklijf nergens want dan 

zou ik ophouden te zijn. Zijn en bestaan zijn twee onverenigbare uiteinden van 

denken die tegelijkertijd zo waar zijn vanwege hun bestaan. Bestaan verondersteld 

een afgescheidenheid terwijl Zijn eenheid verondersteld, leren doorzien dat is alles 

alleen maar denken is die vanuit haar dualistische natuur niet anders kan dan zo te 

zijn is komen waar je bent, je bent nooit weggeweest alleen je gedachten zijn op 

vakantie. 
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LIEFDE 
'Liefde begint waar oordelen ophoudt' Eric Schneider. 

Met verliefdheid slaan al je zintuigen op tilt, het is een verhoogde staat van 

waarnemen en gewaar zijn, getriggerd door een ander wezen. Verliefdheid overkomt 

je, het is iets wat volledig door je mentale controle en filtering heen glipt. 

Verliefdheid is een staat van zijn die geheel niet standaard is vergeleken met je 

dagelijkse beleving van je leven. 

Die eerste glimp van 'bliss' (gelukzaligheid) veroorzaakt een hele keten van reacties in 

je wezen. Lichamelijk voel je je hart sneller kloppen, merk je dat je anders ruikt en je 

tastzin lijkt veel gevoeliger. Je aandacht verplaatst zich bijna volledig naar de persoon 

of wezen in kwestie; je wil alles in het werk stellen om zo dichtbij mogelijk te komen, 

hierdoor worden andere zaken in je leven tijdelijk minder belangrijk of soms zelfs 

geheel onbelangrijk. 

Geestelijk doet verliefdheid ook heel veel met je, wanneer je van de eerste schrik 

bekomen bent dat je lichaam tijdelijk de regie heeft overgenomen kom je tot de 

realisatie dat deze ander je veel doet, in je denken ga je redenen bedenken waarom 

je zo reageert, je gaat fantaseren over samenzijn en wat dat met je zal doen. 

Deze gewaarwordingen kunnen op hun beurt aanleiding geven tot terugkoppelingen 

in je 'systeem' waarbij bepaalde gewaarwordingen, gevoelens en emoties elkaar 

versterken. Je wereld wordt op die momenten volledig overspoeld door een tsunami 

van gevoelens en emoties die in het ergste geval je compleet uit het veld kunnen 

slaan. 

Wanneer je leven geregeerd wordt door ego zal deze op zijn beurt langzaamaan de 

verliefdheid ombuigen naar een geliefd object wat tot je bezit gemaakt moet worden. 

Echter wanneer je het pad van verlichting beloopt kun je deze zaken snel doorzien en 

ze (afhankelijk van je wereldmodel, overtuigingen en gedragingen) een halt toe 
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roepen door je te realiseren dat die ander net als jij ook denkt en de wereld vanuit 

een perspectief bekijkt, dit geeft je een mededogend perspectief wat je kan helpen 

die ander te zien voor wie die is. 

Wanneer de eerste golf van verliefdheid tot rust komt, kom je wellicht tot de 

ontdekking dat die ander jou zo goed ligt en dat je met hem/haar verder wil omdat 

die je het gevoel en inzicht geeft dat je samen meer bent dan de som der delen. Op 

deze manier ontstaat liefde die gebaseerd is op de ware zelf van de ander. Wanneer 

je beide open staat voor elkaar kun je samen verder ontwikkelen wat in de regel 

sneller gaat dan de eenzame ontwikkeling. 

Verliefd zijn is de herkenning van liefde die je voor jezelf voelt getriggerd door iets in 

een ander, uit ongeloof geprojecteerd op die ander. Wat hiermee bedoeld wordt is 

dat je in contact met een ander (door bijvoorbeeld diegene te zien) liefde in jezelf 

leert herkennen, maar omdat je niet gelooft dat dat jouw liefde is (omdat je wordt 

verteld dat dat niet kan-, mag- of egoïstisch is) projecteer je die liefde op een ander. 

‘OBJECT’VAN LIEFDE 
Het 'object van liefde' kan nimmer bereikt worden vanwege haar tere transcendente 

aard, wanneer je namelijk een 'object van liefde' zou willen grijpen blijkt het 

ongrijpbaar te zijn. In de act van het ernaar grijpen vervliegt liefde en blijf verdriet of 

soms angst of schrik achter als plaats houder voor dat wat zo mooi en ontastbaar is: 

"de pure liefde" 

Toch is pure liefde te ervaren: door haar te accepteren en met haar mee te bewegen, 

alleen door puur onbevooroordeeld en ongefilterd haar waar te nemen kan men haar 

ervaren. 

Dan kom je tot de ontdekking: Liefde zit in jezelf, je herkent je mooie kant in de ander 

die haar weerspiegeld, houden van iemand betekent dus ook letterlijk houden van 

jezelf, de liefde die de ander is wordt op andere manieren ervaren, gevoelsmatig. 
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AFSTEMMEN 
Liefde is niet een lichaam wat je liefkoost en kust, maar gevoel en een beeld (vorm) 

waar je iets mee hebt. Liefde heeft alles met de vorm te maken, in de vorm ontstaan 

gevoelens, beelden, enzovoort. Verliefd zijn lijkt ook tijdgebonden. Op het ene 

moment is die ander alles voor je en een tijd later heb je het idee, was ik echt zo gek 

op hem of haar? 

In het hele grote plaatje zijn jij en ik niet meer belangrijk, daarom is het van belang te 

kijken naar het niveau waarop zaken gebeuren in relatie tot de beleving daarvan. Wat 

is bijvoorbeeld de individuele intentie en hoe wordt die gecommuniceerd en komt 

deze over op de ander? 

Wanneer een of beide partijen niet communiceren op hetzelfde niveau krijg je 

miscommunicatie en onbegrip. Wanneer daar bij zaken ingevuld gaan worden 

kunnen er situaties ontstaan die virtueel zijn, de situatie bestaat alleen in het hoofd 

van een van de partijen. Dit leidt tot onbegrip, frustratie en kan een relatie 

ontwrichten. 

Waaraan kan je merken dat er miscommunicatie plaatsvindt? Dit is bijvoorbeeld te 

merken aan de reactie van de ander: wanneer de ander bedachtzaam kijkt, 

emotioneel reageert of signaal afgeeft dat hij of zij geen idee heeft waar het over 

gaat, is het zaak dat er eerst wordt afgestemd op de ander. Afstemming kan alleen 

succesvol worden uitgevoerd wanneer je flexibel bent over je wereldmodel. Maar als 

je echter ervan uitgaat dat jouw wereld model de waarheid is en de werkelijkheid 

beschrijft zoals die dat werkelijk is, dan is een afstemming met een ander onmogelijk 

geworden. In het contact wat hierop volgt zal er onbegrip en frustratie volgen en 

uiteindelijk een hoop pijn en afstand volgen op elkaar. 

Het grote plaatje werkt op alle niveaus van het bestaan van fysiek via mentaal tot 

spiritueel niveau, het gevoel ‘s niveau niet uitgezonderd. De mate waarin je 

opmerkzaam bent in elk van deze niveaus bepaalt hoe goed je de ander kan 
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inschatten. Een ander zien betekent dus een afstemming gemaakt hebben op alle 

niveaus van communicatie en hierover hebben gereflecteerd.  

De communicatie geschied dan ook op al deze niveaus en de ander zal zich in dit 

geval begrepen en gezien voelen. In het grote plaatje zal ook rekening gehouden 

moeten worden met alle zaken die de ander maakt tot wat hij of zij is: hiermee wordt 

bedoeld dat ieder individu een eigen geschiedenis en toekomstverwachtingen heeft, 

hiermee rekening houden betekent een goede afstemming maken en de 

begrijpelijkheid bevorderen.  

Wanneer jij dus vanuit jouw optiek een afspraak wil maken die niet strookt met een 

van deze niveaus van de ander is de ander niet gezien en zal deze ook dusdanig 

reageren. In deze zin betekent dus een afstemming maken op alle niveaus van beide 

partijen. Wanneer hier ergens frictie of een botsing ontstaat zal een, of beide partijen 

water bij de wijn moeten doen. Wanneer een van de partijen hiertoe niet in staat is 

of onwillig zal er opnieuw frictie ontstaan en zal als men, wanneer men toch met 

elkaar wil blijven omgaan, een nieuwe afstemming gemaakt moeten worden. 

SPEELTJE 
Een relatie is soms net als nieuw speeltje. In het begin is het speeltje nieuw en 

interessant en wil je er telkens opnieuw mee spelen. Na een tijdje wordt het speeltje 

gewoon, en wordt het iets wat je in 'bezit' hebt. Het wordt, met andere woorden, iets 

wat jou identificeert. Na verloop van tijd zal, als het nieuwe ervan af is, het 'object' 

van je relatie iets worden wat zo in en in bekend is dat je je bij het minste of geringste 

gaat storen aan elk niet-perfect aspect ervan. 

Uiteraard is dit alles wat hierboven beschreven is allemaal denken en conceptueel 

met denk-objecten omgaan, wanneer je je bewust wordt van dit feit krijg je de 

mogelijkheid om uit deze manier van denken te stappen en je bewust te worden van 

je relatie met de ander. 
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Je leert zien dat de ander net zo is als jij, een levend mens die zich ook zo bewust is 

van zichzelf net als jij. En als je je dit alles realiseert ga je inzien dat deze hele manier 

van met-mensen-omgaan een hele artificiële kijk op de wereld representeert. 

Je ontdekt dat je de ander tot een object hebt gemaakt en ook zo behandeld. 

Je komt op het punt dat je, in het volle bewustzijn, een andere manier van omgang 

met een ander kan kiezen, een waarbij je de ander in zijn of haar waarde laat en je 

geen moeite meer gaat stoppen in zaken waarbij je, bij voorbaat vanuit je intuïtie, al 

weet dat dit een onmenselijke manier van omgang betekent. Als je denken 

voldoende onder controle en tot stilstand is gekomen, zal je ontdekken dat elke actie 

die je in de concrete wereld doet vervuld is van een eerlijkheid en doelmatigheid die 

ze eerst niet had. Dit komt doordat je handelen nu niet gericht is op het resultaat 

maar op de ander zoals die op dit moment is. 

DE LICHAMELIJKE COMPONENT 
Wanneer iemand je beroerd voel je een lichamelijke reactie op het zien, horen of 

anders waarnemen van diegene die je beroerd. Je hartslag gaat omhoog, je voelt je 

bloed sneller stromen en je merkt dat je gaat blozen als gevolg daarvan. Het gekke 

van dit alles is het wanneer je je bewust bent van dit alles, dat je je realiseert dat je 

lichaam alle poorten openzet. Al deze beroering brengt je in een staat van opwinding 

en je merkt, als je er de focus op legt, dat je geest de neiging heeft om erin mee te 

gaan, ofwel erin te duiken, in dat gevoel, die opwinding, die versnelde stroom door je 

lijf.  

Door jezelf rustig te houden kun je je een tijdje onopvallend houden maar mensen 

zullen het toch echt wel aan je zien. Je bent verliefd! Wat is dat? Het is dit alles en 

nog meer, je gaat verlangens hebben en hopen op iets met die ander.  En soms gaat 

je denken er verhalen bij maken. Is het echt die ander waar je op reageert? Je 

reageert feitelijk op je eigen beroering, en het 'stomme' is: het voelt nog heerlijk ook! 

Je voelt je weer opleven, ofwel je komt weer in contact met die aspecten van jezelf 
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die je weer vergeten was: dus zo kan ik ook zijn! Ik wist niet dat ik dat nog in me had. 

En deze gevoelens mogen er zijn! 

 Waardoor ben je zo beroerd? Het is niet zozeer een detail van de persoon maar het 

geheel wat je zo in vervoering brengt. (Bepaalde details brengen eerder gevoelens 

van opwinding en lust naar boven) dus het gehele plaatje brengt je in die toestand, 

en daar voor hoef je die ander nog helemaal niet tot op de details te zien! Het gehele 

plaatje is net zo'n ontastbaar gegeven als de verliefdheid zelf. Datgeen in het Duits 

'gestalt' heet drukt de lading ervan beter uit. Het is het wezen, of wezenlijke van die 

ander waardoor je zo vervoert raakt.  

Verliefd zijn brengt ook een spanning met zich mee, als je niet alles bij elkaar zou 

ervaren zou je het makkelijk met stress of gespannen kunnen verwarren maar toch 

zitten er wezenlijke verschillen tussen deze zaken. Bij stress is het de negatieve 

emotie die de ervaring zwaar en lastig te behappen maakt, bij gespannen zijn is het 

niet noodzakelijk iets positiefs wat je gespannen maakt maar verliefdheid, dat moet 

worden opgemerkt, kan je soms ook gespannen maken. 

Dit alles wordt in de spirituele hoek vaak aangemerkt als aspecten van je ego die hier 

wat mee doet maar dat is niet helemaal waar! Alles wat echt en in het nu is, is per 

definitie niet ego, het wordt pas ego als je je ermee gaat identificeren en je daar aan 

vast gaat hangen, als je er projecties van in de toekomst gaat leggen en gaat zeggen 

"ik wil dit vasthouden" het is dus van groot belang dat je je realiseert dat je zelf 

datgeen op waarheidsgehalte peilt en aan de hand daarvan kan bepalen of dit goed 

of niet zo goed voor je is. 

Ik denk dat alle echte liefde op deze manier begint het is een kwestie van bewustzijn 

en keuze of je het je leven laat bepalen door het ego een vrijbrief te geven of niet. Als 

je je hier van bewust bent kun je ook gewoonweg van het moment genieten, en als 

het zover mag komen dat die ander dat ook zo voelt en jullie samen iets fijns ervaren 

is dat ook iets prachtigs.  



Stappen 

 

113 

 

Zal ik een 'geheim' verklappen? Naarmate je bewuster van jezelf wordt en daarmee 

over de grenzen van je ego heen kan stappen hoe vaker je de liefde ziet die door alle 

levende wezens heen stroomt. Hoe meer je jezelf openstelt voor deze energie hoe 

meer je zal merken dat mensen je anders gaan benaderen, je zal meer aanspraak 

krijgen, je zal je vaker happy voelen en je zal dat ook steeds meer gaan uitstralen! 

Het gekste is nog wel dat je steeds vakken gevoelens van verliefdheid zal ervaren bij 

anderen, ja en dat kan bij allerlei mensen zijn! 

Het is uiteindelijk allemaal beweging binnenin je zelf en beweging in je lichamelijke 

wezen wat je nu bent. Het is eigenlijk een extase van je wezen, je diepste zelf wat 

altijd is; het lichamelijke is daar een andere afspiegeling van. Maar het lichamelijke 

geeft je wel iets tastbaars waarmee jij ook tastbaar naar die ander wordt, het is 

gewoonweg een prachtige beweging van energie, energie die stroomt van ziel tot ziel 

en door de fysieke realiteit in de vorm van je lichaam. Dat is iets om enorm dankbaar 

voor te zijn dat je dat mag meemaken.  

HET EGO EN LIEFDE 
Zodra het denken zich met de verliefdheid gaat bemoeien verdwijnt de lichtheid en 

zachtaardigheid van die gevoelens. En wanneer de paus van het denken op het toneel 

verschijnt (het ego, wat gemanifesteerd denken is) ontstaan er al snel claims, 

verwachtingen en grenzen. Als er niet direct op de claims wordt gereageerd heeft het 

ego een heel arsenaal aan martelwerktuigen tot zijn beschikking variërend van een 

licht schuldgevoel tot buiten proportionele zaken als angst-, paniek-, paranoia en 

schizofrenie. Het vrije wordt losgeweekt van haar ware aard en gevangengezet in een 

kooi van denkbeeldige muren. De liefde is geobjectiveerd en gevangengezet zodat 

het ego er mee kan dwepen en er alle liefde uit kan trekken zodat het kan overleven. 

Het ego is als een vampier (het zal me niets verbazen als denkbeeldige wezens als 

vampiers gewoon een concretisering zijn van het besef dat het ego je liefste 

gevoelens gevangenneemt, herinneringen zijn nog makkelijker te pakken omdat dat 

al geobjectiveerde momenten zijn waar het denken direct toegang toe heeft) het 
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zuigt alle levensenergie uit je. Maar het ego moet natuurlijk wel oppassen dat de 

gastheer er niet aan onderdoor gaat... 
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LEVEN IN NU 
Ik wil dit geschrift afsluiten met allerhande zaken die ik heb ontdekt omtrent ons 

alledaagse leven in het nu. Wanneer je zo ver bent gekomen dat je alle schrijfsels van 

me hebt doorgeworsteld zal het je waarschijnlijk duizelen of denkt u: ‘die Bas is niet 

goed wijs’ dat mag! Jij bepaald namelijk zelf wat voor jou van belang is in het leven en 

de realiteit die jij ervaart is jouw realiteit. Daar kan geen geschrift noch goeroe iets 

aan veranderen zonder dat jij daarmee instemt. 

Je bent dagelijks bezig jezelf te programmeren. Dat doe je op de momenten waarbij 

je denkt 'dat doe ik niet goed, dat moet ik zo doen' De programmatuur wordt 

geschreven via de interface die ons allen bekend is: je denken, hoe je jezelf moet 

programmeren leer je je hele leven door met regels als eerder vermeld. Vraag is: hoe 

start dit hele verhaal? Waar draait deze programmatuur? Hoe communiceert het met 

de 'externe apparatuur'? Enz. 

In deze realiteit kun je experimenteren met jezelf, hoe jij in de wereld staat is 

bepalend voor de manier waarop je de wereld ervaart en benaderd. Activiteiten 

ondernemen in de wereld is de manier tot bewustwording voor je lichamelijk zijn, het 

wijst je op je hoedanigheid en hoe jij de wereld benaderd. Hoe opener de benadering 

hoe vrijer de terugkoppeling van de realiteit. Een zijn met nu geeft de grootste 

vrijheid en de meest bevredigende terugkoppeling. 

“Hoe dieper de ervaring des te meer je de samenhang gaat zien en ervaren” 

Je hoeft je lichamelijke behoeften niet te ontkennen om wijzer te worden, het enige 

wat je hoeft op te merken is het opkomen van behoeften en zien waarom ze 

opkomen. Sommige behoeften zijn noodzakelijk andere zijn aangeleerd, reacties op 

situaties of geïncorporeerde patronen. Beoordeel ze op basis van hun belang voor jou 

als organisme en spiritueel wezen en onderneem navenante actie. 
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Zien dat de hele lichamelijke werkelijkheid een samenspel is van energie; krachten 

die inwerken op krachten. Je lichaam is ook zo'n kracht. Zijn in deze realiteit is een 

Zijnde, een entiteit die reageert op andere entiteiten. Wij bestaan in (re)actie op alles 

wat er is, dit definieert ons. Zien dat deze wisselwerking zijn eigen wetten en regels 

kent en jij er een speelbal van bent geeft je inzicht in je ware aard: je bent lichamelijk 

pure (re)activiteit, dat is onze bestaansgrond. Het lichaam takelt (sneller) af zonder 

activiteit. Activiteit is leven en altijd aan verandering onderhevig. De pure spirituele 

aanwezigheid is de 'grond' van dit bestaan; de bron waaruit alle bestaan (=leven) 

komt. Deze aanwezigheid is zuiver en 'altijd' (bij wijze van, want woorden kunnen 

continue aanwezigheid en Zijn niet bevatten noch omschrijven) de aanwezigheid is 

ook niet aan verandering onderhevig omdat ze de grond is van al het veranderlijke, 

Zijn is puur leven en potentieel. 

Zijn is dualiteit in eenheid die wij nooit kunnen vatten omdat ze beide is; het is het 

onvermogen van het denken (intellect) om deze waarheid te onderkennen omdat ze 

in wezen haar bestaan dankt aan deze dualiteit en als nut heeft hierbinnen 

oplossingen voor praktische vraagstukken te vinden. 

Jij creëert je eigen werkelijkheid naar je eigen believen en daar is niets goed of 

verkeerd aan, dat is, wanneer je echter je wil laten leven door deze werkelijkheid is 

het van belang dat jij je bewust bent van deze creatie, je mag ermee spelen zoveel je 

wil en zo lang je er niet enige identiteit aan ontleend is het allemaal ter lering en 

vermaak, dus leef! 

REALITEIT 
Deze realiteit is zo geconstrueerd dat wij continue als mens aan ons zelf moeten 

werken. Het heeft ook een reden. De reden is dat wij als mens hier zijn om van ons 

zelf bewust te worden, het gaat uiteindelijk om de groei van bewustzijn en bewustzijn 

kan alleen groeien door over zichzelf te reflecteren. Dit reflecteren gaat het snelst en 

het makkelijkst als je geïncarneerd bent in een lichaam zoals wij dat hebben. De kunst 

van bewustwording is zelfreflectie en zelfcorrectie dat laatste is een moeilijk punt 



Stappen 

 

117 

 

voor veel mensen. Het is het beste te zien aan mensen die een slecht- of geen contact 

hebben met de buitenwereld. In mensen die geen contact hebben met de 

buitenwereld treed namelijk vervreemding van de realiteit op.  Om deze reden is het 

ook van belang dat je altijd contact blijft houden met je medemens. Je medemens is 

jouw kans om jezelf te reflecteren en te corrigeren. Je medemens geeft je op alle 

mogelijke manieren handvaten en tips over wat met jezelf te doen of te denken. 

Mensen die dit niet doen gaan in een eigen (zelf geconstrueerde) wereld leven, ze 

leven binnen hun eigen regels en denken op deze manier dat ze op de juiste manier 

leven. Deze ‘juiste manier van leven’ is volgens een naar binnen gekeerd mens 

precies zoals de persoon de wereld ziet. Deze wereld is echter vervormd door de kijk 

van de persoon op de realiteit. Wat er namelijk aan de hand is, is dat de persoon in 

kwestie een uitgangspunt heeft wat wel of niet juist is maar daarop geen correcties 

tolereert. Dit resulteert bijna altijd in een wereldvreemde kijk op het leven. 

VAN BEGRIP NAAR DOORLEEFDE WERKELIJKHEID 
Wat is dat idee dat we alles moeten begrijpen, ik snap dat het net zoiets is als het 

stillen van een honger maar daarmee zou het niet alles of het enige bepalende in je 

leven moeten zijn. Hier in deze realiteit leven is veel meer dan dat. Gewoonweg 

aanwezig zijn en de werkelijkheid op je in laten werken is veel bevredigender dan 

theorieën opstellen over de werkelijkheid en daarbij zeggen: "Zo is het" je zegt 

daarmee in feite: " ik weet hoe het moet en jullie doen het allemaal niet goed" wat 

een arrogantie van een fysiek wezen om te beweren dat jij met je denken alles kan 

weten en zijn!! 

Laat niet een idee of 'de waarheid' je leven bepalen maar laat je bestaan en je 

interactie met de wereld je bestaan leiden! Dat is veel gemakkelijker en geeft je veel 

meer voldoening. Leven naar het idee 'het beste doen' of volgens een norm of 

ethisch beginsel is leven naar een idee, je leeft in reactie op je denken en ontleent 

daar waarde aan. Deze kan je dit niet geven! Alleen de realiteit op je laten inwerken 

en accepteren geeft je werkelijke voldoening. Weet dat je leeft in een ecosysteem 
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welke we de wereld en het universum noemen. Weten dat je er niets van weet en 

met je menselijke intellect ook nooit zal begrijpen is de waarheid! Leef met anderen 

in de wereld en communiceer met de wereld op een onbevooroordeelde en open 

manier. Leven op deze wijze geeft een leven wat dagelijks of zelfs nog frequenter je 

telkens nieuwe inzichten en voldoening geeft die je je niet kan voorstellen omdat ons 

'afgebakende leventje' bepaald is door onze overtuigingen, ideeën en waarden waar 

we met moeite afscheid van kunnen nemen. Alles wat wij menen te weten over de 

wereld is een mentale constructie, elke mentale constructie is statisch en niet 'in 

sync' met de werkelijkheid. Pas als je al die oude zekerheden laat voor wat ze zijn en 

je bereid bent om de wereld open en onbevooroordeeld op je in te laten werken krijg 

je iets wat je een hele tijd niet meer hebt gevoeld en beleefd: bestaan in haar totale 

omvang zoals je die altijd al gekend hebt als kind voordat de 'wereld van concepten' 

je waarneming en beleving in wolken, mist en sluiers hulde.  

De wereld is een grote speeltuin, van kleins af aan speel je daar al in en heb je je van 

alles eigen gemaakt: ideeën, gedragingen, reactievormen enz. Volwassenen spelen 

nog steeds in die wereld alleen zijn de meeste volwassenen veel te serieus. Ze menen 

dat het leven een ernstige aangelegenheid is waarbij elke actie en reactie met veel 

voorbereidingen en serieuze aandacht moet worden uitgevoerd. Toch laten velen 

zich (nog steeds) met zand onder strooien door anderen of wordt het speeltje 

afgepakt door een ander die brutaler is of minder waarde hecht aan 

omgangsvormen. Sommige mensen reageren hierop apathisch of roepen dan: "ik 

vind dat niet leuk" of "jij bent niet eerlijk" ze leggen dus de verantwoordelijkheid voor 

datgeen er gebeurt bij een ander neer. Hoe waar is het om te ontdekken dat heel 

veel gedrag wat je vertoond al tijdens je kindertijd is ontstaan, hoe veel komt het niet 

voor dat je je daar niet van bewust bent en je dit gedrag nog steeds vertoont? De 

verantwoordelijkheid voor jou leven ligt bij jou en alleen bij jou, neem die 

verantwoordelijkheid en stop ermee die in andermans schoenen te schuiven! 

Gooi het onbewuste en ondoordacht leven vanuit de automatische piloot van je af en 

laat je diepste innerlijk stralen De realiteit is wat die is, aanvaarden is een eis voor 
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een gelukkig en ongecompliceerd leven. Verzet of afwijzen (van de realiteit) kost je je 

goede leven, de realiteit zal je dan dwingen om haar onder ogen te komen, dit wordt 

lijden genoemd. 

De realiteit is te ervaren wat meer is dan hierover nadenken. De hedendaagse mens 

denkt nog te vaak dat de realiteit gedacht kan worden als substituut voor beleven. 

Op deze manier in het leven staan is een half leven, leven. Je lichaam is het fysieke 

voertuig voor deze realiteit. Je lichaam zal je altijd objectief aangeven hoe goed je ‘in 

sync’ bent met deze realiteit. Alle disbalans zal zich direct vertalen in lichamelijke 

uitdrukking zoals een ongemak, pijn, gevoel en in sommige gevallen emotie (deze 

laatste is sterk verwant aan het mentale lichaam) 

De realiteit is objectief te beleven, dit kan wanneer je zonder oordeel-, idee of emotie 

de buitenwereld op je in laat werken. Deze manier van beleven is ons mensen 

ontschoten, wij hebben ons afgeleerd om puur in het hier-en-nu te zijn. Onze 

opvoeding en maatschappij leggen sinds eeuwen de nadruk op het idee dat wij als 

mens met ons denken los staan van de realiteit, met als gevolg dat het idee in de 

mensheid heeft wortel geschoten dat een mens maar ongestraft alles kan- en mag 

denken zonder dat dit repercussies heeft op de realiteit en je leven. 

Feit is dat het fysieke lichaam en het mentale lichaam innig met elkaar verbonden en 

verstrengeld zijn, een gedachte heeft een uitwerking op het fysieke lichaam en 

andersom. Hoe deze verbinding in zijn werk gaat is ons niet bekend, de 

wetenschappen menen verklaringen te hebben voor de werking van ons lichaam en 

de zintuigen maar er is wetenschappelijk geen verklaring gevonden voor het feit dat 

we ons bewust zijn van onszelf en hoe het mogelijk is dat we de realiteit zintuigelijk 

kunnen ervaren. (tot nu toe) 

Hoe kun je er achter komen of je leven ‘in-sync’ is met de realiteit? door gewoonweg 

naar je lichaam te luisteren. Je lichaam is ‘the proof of the pudding’ wanneer je 

lichaam je verteld dat er issues zijn (in de vorm van ziekte-, lichamelijke ongemakken-
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, stress-, onrust-, last-, druk- enz. dan is er iets aan de hand met de manier waarop je 

je in het leven uitdrukt. 

Door introspectie kan je er achter komen wat er aan schort, dit vereist echter wel een 

scherp en onbevooroordeeld luisteren naar jezelf en een scherp en ongekleurd 

intellect welke je nodig hebt om zaken van elkaar te onderscheiden. 

Hoe verkrijg je zo’n scherp intellect en een goede afstemming met je lichaam? 

Voeding, goede voeding is die welke onbehandeld is met insecticide-, onbewerkt is 

met allerlei additionele smaakstoffen en conservering middelen. In het kort is goede 

voeding afkomstig van goed leven (planten- en dieren die met respect behandeld zijn 

en een goed leven hebben gehad) 

Hersteld contact met je innerlijk wat neerkomt op je leven leven zoals een kind van 

pakweg 5 jaar dat doet; dit is leven in het moment en de realiteit tot je innerlijk laten 

binnenkomen zoals die is. dit zal zich vertalen in een puur en gelukzalig gevoel dat je 

leeft en dingen doet vanuit je essentie, dit geeft elk moment plezier en energie  

Neem afstand van alle conceptuele denken en willen, neem tevens afstand van alle 

dwangmatige en aangevoerde ideeën en concepten die niet door je eigen ervaring 

tot je zijn gekomen. Werkelijk weten komt uit je eigen ervaring, dat is voldoende om 

volledig te leven. De rest is andermans ervaren en denken wat ballast en overbodige 

informatie is die je niet zelf hebt doorleeft; waarom zou je de realiteit ervaren door 

andermans ervaren? 

DENKEN EN ERVAREN IN DE PRAKTIJK 
Geluk in dit leven ligt niet in het bereiken van doelen maar in het realiseren daarvan, 

het pad is de dynamiek en daarmee de flow, het doel is iets statisch en daarmee ten 

dode opgeschreven. Het enige wat het in stand kan houden is onderhoud door 

levende wezens. De enige waarheid in de concrete realiteit is dat alles continue 

veranderd; alles is, in andere woorden, 'in flux'. 
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Hoe weten wij dat? Doordat wij weten hoe onze zintuigen fungeren. Dat doen ze 

doordat er een 'continue' stroom van energie, waarneming in de zintuigen opwekt. 

Zonder die stroom van energie is er geen waarneming. Hoe kan het dat alles wat wij 

waarnemen geschied? Doordat alles wat is waargenomen continue in beweging is. 

Een ervaring is alleen vanuit een punt. De ervaring gecombineerd met het bewustzijn 

is geconcentreerd op een brandpunt (eng. Focal point) wat het lichaam is. De diepere 

betekenis ligt hierin dat bewustzijn niet kan bestaan zonder 'point of attention'. De 

ervaring leeft alleen in het lichaam. Ervaren is lichamelijk aanwezig zijn, lichamelijk 

aanwezig zijn is ervaren. 

“Thinking opposes experience, experience opposes thinking. Both are two sides of the 

same 'coin' to be the coin is what you are, to be aware of this means you are not what 

you think you are; you are not that!” 

Denken en ervaren zijn twee vormen van gewaar zijn. Het zijn twee kanten van 

dezelfde ‘medaille’ en het gewaar zijn van dit inzicht is wie je bent. Je bent dus niet 

hetgeen je gewaarwordt!!! Het ontwaken zoals ik dat meemaak had niet anders 

gekund dan op de manier zoals ik nu ben. Om alles gewaar te zijn kun je het (dat wat 

waargenomen wordt) niet zijn. Ik ben niets en ben alles gewaar, dit lijkt onlogisch 

want kun je niets zijn om alles waar te nemen? 

Conclusie: alles is niets en niets is alles 

Met dezelfde logica als tevoren ontdek je hiermee dat alles en niets twee kanten zijn 

van een het hetzelfde wat niet gekend kan worden. Het denken wordt gevoed door 

de oneindigheid die het in de act van het denken gewaarwordt want het denken 

creëert oneindige lussen van (h)erkenning naar ontkenning tot overstijgende vorm 

van kennen, welke op zijn beurt weer het startpunt vormt voor een nieuwe lus van 

(h)erkenning naar ontkenning. 

Daar waar de aandacht zich op vestigt wordt alles uitvergroot. 
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Als iedereen recht heeft op zijn eigen waarheid en werkelijkheid, wat doen wij met 

z'n allen dan hier samen? 

Antwoord: omdat in een enkelvoudige waarheid of werkelijkheid alles louter ís, het is 

een statische toestand. Anderen zijn ervoor om een dynamiek te verkrijgen, op deze 

manier ontstaat leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 


