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Ze gaan over het Allerbelangrijkste en bevatten de universele mystieke kennis 

die het erfgoed is van alle grote religies en wijsheidstradities.  

TAO

Omdat TAO als geestelijk fenomeen voorbij het denken ligt, 
kan het niet verstandelijk worden begrepen. 

Toch wordt TAO wel beschreven als ‘De Natuurlijke Orde der dingen’ 
die langs intuïtieve weg kan worden gekend.3
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‘De 7 Mystieke Geheimen van TAO’ resoneren met de Tao Te Tjing 
van Lau Tse (chinese natuurfilosoof uit de 6e eeuw voor Christus),
en met name met vers 16 en vers 42 van dat oude mystieke boek. 

Tao Te Tjing

Maak je geest leeg van alle gedachten.

Laat je hart tot rust komen.

Aanschouw de onrust van de levenden,

maar overdenk hun terugkeer.

Ieder afzonderlijk wezen in het universum

keert terug naar de gemeenschappelijke bron.

Terugkeer naar de bron schept vredige rust.

Als je je niet bewust bent van de bron,

blijf je steken in verwarring en verdriet.

Als je je bewust bent van je afkomst,

word je op natuurlijke wijze verdraagzaam,

onbaatzuchtig, geamuseerd,

hartelijk als een grootmoeder,

waardig als een koning.

Opgaand in het wonder van Tao,

kun je alles aan wat het leven je brengt,

en als de dood komt, ben je er klaar voor.

Tao Te Tjing

Tao schiep de Ene (Wu-Ji).

De Ene schiep de Twee (Yin en Yang).

 De Twee schiepen de Drie (Tai-Ji).

En uit de Drie kwamen de Tienduizend dingen (Schepping).

Alle dingen rusten in het vrouwelijke

en staan tegenover het mannelijke.

Als het mannelijke en het vrouwelijke samengaan,

komen alle dingen tot harmonie.

Gewone mensen haten alleen zijn.

Maar de Meester maakt er gebruik van, 

omarmt zijn alleen-zijn, in het besef 

dat hij één is met het hele universum.

Lau Tse (604 v. Chr. - 507 v. Chr.) 
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Opmerking vooraf:

Neem de mystieke teksten die nu volgen, niet meteen aan voor Waar,    
maar verwerp ze ook niet direct.
Probeer ze niet slechts met het denken te begrijpen, 
maar open je geest en je hart en laat de woorden in alle rust op je inwerken. 
Laat de diepere betekenis zo zijn weg vinden naar je hart.

Want bedenk: Iets is pas Waar als jouw hart het als Waarheid herkent.
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Door de inwijding in ‘De 7 Mystieke Geheimen van TAO’ die De Oude 
Cheng mij gaf, kreeg ik diep inzicht in de ware natuurlijke aard van het 
leven en daarmee in het grote evolutieproces van de menselijke ziel. Deze 
geheimen over de Natuurlijke Orde van Alles, wil ik graag met jou delen, 
zoals De Oude Cheng ze aan mij openbaarde. Bij elk geheim plaats ik 
een toelichting en voeg ik een passend tekstje toe uit verschillende bron-
nen en wijsheidstradities. Ik doe dat, in de hoop dat dit je zal helpen om 
de essentie van het geheim beter te doorgronden.

De eerste 5 geheimen hebben betrekking op TAO als de Natuur-
lijke Orde van Alles. De Oude Cheng plaatste deze geheimen in de 
volgorde die Lau Tse in hoofdstuk 42 van de Tao Te Tjing aangaf: 
‘Tao schiep de Ene, de Ene schiep de Twee, de Twee schiepen de Drie 
en uit de Drie kwamen de Tienduizend Dingen voort.’  

1e geheim: Het Geheim van ‘TAO’, als de Natuurlijke Weg der dingen

2e geheim: Het Geheim van ‘Wu-Ji’, als het Oerveld waaruit Alles voortkomt

3e geheim: Het Geheim van ‘Yin en Yang’, als de Oerpolariteit van Alle Leven

4e geheim: Het Geheim van ‘Tai-Ji’, als de Drie-Eenheid van de Schepping

5e geheim: Het Geheim van ‘Wu-Xing’, als de Heilige Cirkel van Alle Leven

Geheim 6 en 7 gaan over de oude wijze, die als Spiritueel ZelfMeester 
leeft in overeenstemming met TAO. Vanuit zijn hart als zijn stille centrum, 
dat is afgestemd op de Natuurlijke Orde van Alles, neemt hij oordeelloos 
waar, handelt hij heilzaam en leeft hij in vrede.

6e geheim: Het Geheim van ‘Te’, als de Natuurlijke Staat van de mens

7e geheim: Het Geheim van ‘Wu-Wei’, als het Natuurlijke Handelen
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1e Geheim

Het Geheim van ‘TAO’ als de Natuurlijke Orde der dingen   

De oude wijze kent TAO als de allerhoogste natuurlijke orde, waaraan alles in het universum 
onderworpen is, en wat dus de grond is van ‘zoals alle dingen gaan’. TAO heeft betrekking op zowel 
het Niet-Zijnde als het Zijnde, op de chaos en de orde, op de stilte en de beweging, op het uiterst kleine 
en het oneindig grote, op de complexiteit en de eenvoud, op het bovennatuurlijke en het natuurlijke, 
op hemel en aarde. TAO is de hoogste natuurlijke heelheid, die zowel de tijdelijke, veranderlijke en 
geordende schepping Tai-Ji, als het eeuwige, onveranderlijke en vormeloze geestelijke Oerveld Wu-
Ji omvat, waaruit deze schepping voortkomt. TAO is de uit zichzelf bestaande, oneindige en tijdloze 
kosmische natuurlijkheid, die alles doordringt en alles regeert. En omdat deze natuurlijkheid van 
TAO voorbij het denken ligt, kan deze grootste harmonische heelheid niet met het verstand worden 
begrepen, maar slechts intuïtief ofwel door directe ervaring worden gekend. Wie op het spoor wil 
komen van de natuurlijkheid van TAO, zal op de eerste plaats de kunstmatigheid moeten doorzien, die 
door het menselijk denken is gecreëerd.

TAO veroorzaakte het Ene (Wu-Ji)

Tao 
als de allerhoogste natuurlijke Heelheid 10

1
Toelichting:

Dit eerste geheim verwijst naar de hoogste of meest fundamentele dimensie van het bestaan die 
wezenlijk één is. Tao wordt vaak vertaald als de Weg of de Natuurlijke Stroom van alles, maar Tao is dus 
meer, want dit aspect van Tao heeft slechts betrekking op de schepping en Tao omvat ook het Oerveld 
waarin de schepping verschijnt. Toch heeft Tao als de Natuurlijke Stroom het meeste betekenis voor de 
aardse mens om zich op te richten. In Tao rust de natuurlijke orde der dingen. De mens die zich op Tao 
richt, leeft in harmonie met deze natuurlijke orde en zal het leven ervaren als moeiteloos. Omdat het 
bewustzijn van de nog niet ontwaakte mens versluiert is, is het voor hem moeilijk om mee te bewegen 
met de natuurlijke stroom van Tao. En niet meebewegen betekent onvermijdelijk lijden. 
Zoals een idee in mijn hoofd en mijn individuele bewustzijn waarin het idee verscheen, niet zonder 
elkaar kunnen bestaan, zo is ook de schepping (Tai-Ji) fundamenteel één met het onbegrensde Oerveld 
van Universele Bewustheid (Wu-Ji) waarin de schepping zich manifesteert. Op deze wijze is het Niet-
Zijn en het Zijn één in Tao. In geheim 2 en 3 volgen openbaringen over deze twee hoogste aspecten van 
Tao. 1
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1
Toelichting op: Het Geheim van ‘TAO’

Het Geheim van TAO openbaarde mij het volgende: Het wees mij voorbij de uiterste dimensie van het 
bestaan, namelijk naar de allehoogste natuurlijkheid waaraan zowel het zichtbare als het onzichtbare 
universum onderworpen is. TAO wordt vaak vertaald als De Weg of De Natuurlijke Stroom van Alles. 
TAO omvat zowel de schepping, die door de oude meester Tai-Ji wordt genoemd, als het geestelijk 
Oerveld, waarbinnen de hele zichtbare (aarde) en onzichtbare (hemel) schepping verschijnt, en dat 
door de oude wijze met Wu-Ji wordt aangeduid. Zoals de golf niet losstaat van de oceaan waarbinnen 
hij verschijnt, of zoals een idee in mijn hoofd niet kan bestaan zonder mijn individuele bewustzijn 
waarin dat idee verschijnt, zo is ook de schepping Tai-Ji fundamenteel één met het onbegrensde Oerveld 
van universele bewustheid Wu-Ji, waarbinnen de schepping zich manifesteert. Op deze wijze is het 
Niet-Zijnde en het Zijnde één in TAO als de allesomvattende Grote Natuur. In TAO rust de natuurlijke 
kosmische orde der dingen, dat wil zeggen dat TAO de universele levenswetten omvat, waaraan alles 
in het zichtbare en onzichtbare universum onderworpen is. Deze universele wetten van het bestaan, 
werden mij onthuld in de geheimen die nog volgen. Onder de alledaagse kunstmatige werkelijkheid, 
die een creatie van het menselijk denken is, ligt TAO als de Ene Natuurlijke Werkelijkheid verscholen, 
die simpelweg ‘is zoals die is’. De ontwaakte mens richt zijn leven op de natuurlijkheid van TAO, omdat 
hij heeft doorzien dat zowel zijn eigen kunstmatige of denkbeeldige staat, als de kunstmatige staat van 
de dagelijkse werkelijkheid om hem heen, slechts een zelf gecreerde denkbeeldige constructie is. En 
hij verward deze twee niet meer met de Natuurlijke Staat van wie hij zelf werkelijk is en met de Ware 
Natuurlijke Staat van het bestaan, waarin alles eenvoudigweg ‘is zoals het is’. De mens die is ontwaakt 
en dus zijn Ware Natuurlijke Staat heeft herkent, leeft in harmonie met de natuurlijke orde van TAO, 
dus leeft in overeenstemming met de universele wetten van het leven. En omdat hij aan niets meer 
vasthoudt, maar zich volledig overgeeft aan de stroom van het bestaan, zal hij het leven gaan ervaren 
als moeiteloos, harmonisch en vervullend. Omdat het bewustzijn van de nog niet ontwaakte mens nog 
versluierd is door zijn verstandelijke denken en zijn emoties, is het voor deze mens moeilijk om in de 
hectiek van het leven, de natuurlijke stroom van TAO te herkennen en zich daaraan over te geven. 
En omdat hij daardoor niet in staat is om mee te bewegen met de natuurlijkheid van alles, valt hij 
onvermijdelijk ten prooi aan verwarring, angst en lijden. 
Het Geheim van TAO maakte mij duidelijk dat het voor iedereen, dus ook voor mij, mogelijk is om zich te 
bevrijden van het lijden dat zo onlosmakelijk met het aardse bestaan verbonden lijkt te zijn. Als ik weer 
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gedragen en gevoed wil worden door TAO als de harmonische heelheid van het universum, en in echte 
vrede wil leven, dan zal ik de Ware Natuurlijke Staat van mijzelf en van het bestaan moeten hervinden. 
Ik zal moeten inzien dat ik nu leef in een zelf geschapen kunstmatige of denkbeeldige werkelijkheid en 
dat ik moet ontwaken uit deze waakdroom. Ik zal op zoek moeten gaan naar mijn Ware Natuur, naar 
dat wat schuil gaat onder de kunstmatige staat van mijn persoonlijkheid of ego, die slechts bestaat uit 
denkbeelden over mezelf. En zoals de denkbeelden over een boom niet de echte boom zijn, zo ben ook 
ik niet de denkbeelden die ik over mezelf heb gemaakt en zeker niet de denkbeelden die een ander over 
mij heeft. Wat mij te doen staat, is mij naar binnen keren, om daar te ontdekken wie of wat ik echt ben. 
En als ook jij TAO als de Natuurlijke Orde der dingen wilt ontmoeten, kijk dan naar de wijze waarop 
alles in het universum op spontane wijze, natuurlijk stromend zijn plek inneemt en van daaruit heel 
natuurlijk zijn unieke missie vervult, en zo bijdraagt aan de instandhouding en verdere ontwikkeling 
van het grote Natuurlijke Geheel dat we universum noemen.

Tao het onnoembare (vers 1)

Het Tao dat genoemd wordt, is niet het eeuwige Tao,
want de namen die wij noemen, zijn geen eeuwige namen.

Hemel en Aarde zijn naamloos geboren;
noemen is enkel de moeder der dingen.

Wie geen verlangens koestert, aanschouwt hun mysterie;
wie wel verlangens koestert, aanschouwt hun gedaante.

De twee zijn in wezen hetzelfde;
pas dan krijgen ze elk een eigen naam.

We zouden beide een mysterie kunnen noemen
en nog geheimzinniger is de poort aller mysteriën.

Uit Tao Te Tjing van Lau Tse (Chinese filosoof 604 v. Chr. - 507 v. Chr.)
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Wu-Ji 
de oneindige Bewustzijnsruimte als Oerbron van alles

2e Geheim

Het Geheim van ‘Wu-Ji’ als het Oerveld waaruit Alles voortkomt 

In den beginne was er alleen het lege, stille en onbegrensde Geestelijk Oerveld, dat door de oude wijze 
‘Wu-Ji’ wordt genoemd. Wu-Ji valt samen met de onmetelijke ruimte van het heelal en is gevuld met 
de neutrale energie van pure bewustheid, als universele Oerstof van al het Zijnde. Wu-Ji is de uiterste 
dimensie buiten tijd en ruimte, het ondefi nieerbare en stille Niet-Zijn, dat aan elke schepping vooraf 
gaat. Het is het Oerveld van oneindige potentialiteit waaruit alles verschijnt. Hoewel alles in het 
universum energie is, is het geestelijk Oerveld vormloos en neutraal geladen. De oer-energieën Yin 
en Yang zijn binnen het Oerveld nog niet met elkaar verenigd en zijn dus nog niet geactiveerd. Er 
heerst een diepe vrede en Wu-Ji doorstraalt alles met zijn heldere bewustzijnslicht. Toch is in Wu-Ji 
reeds elke verschijningsvorm ‘als mogelijkheid’ aanwezig. Uit deze meest fundamentele, geestelijke 
dimensie van het universum, vloeit de veelvormige schepping voort, die door de oude meester ‘Tai-Ji’ 
wordt genoemd. Zijn uit Niet-Zijn. Alles ontstaat uit het geestelijk Oerveld en valt daar uiteindelijk, 
na zijn grote levenscyclus, weer mee samen. Het ondeelbare universele bewustzijnslicht van Wu-Ji 
doordringt het hele universum, het is daarom in het stille centrum van elke levensvorm als geestelijk 
wezensdeel aanwezig, en verlicht zo alles van binnenuit met zijn neutrale bewustzijnslicht. En dat 
Witte Licht van Wu-Ji, dat ook wel God wordt genoemd, draagt als fundamentele kwaliteiten, de 
Universele Liefde/Wijsheid (Yin) en de Universele Wil/Kracht (Yang) in zich. In Wu-Ji rust dus de 
basis van de goddelijke Drie-Eenheid. Doordat elke verschijningsvorm nog één is met zijn oorsprong 
Wu-Ji, is alles verbonden met alles en kunnen we elke levensvorm zien als ons broertje of zusje.

dit Ene (Wu-Ji) veroorzaakt de Twee (Yang en Yin)
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2
Toelichting op: Het Geheim van ‘Wu-Ji’

Het Geheim van ‘Wu-Ji’ openbaarde mij het volgende: Wu-Ji als het geestelijke Oerveld waaruit alles 
verschijnt, is de meest oorspronkelijke en vormeloze werkelijkheid van het universum en lijkt voor mij 
heel ver weg. Maar dit stille en vredige Oerveld valt samen met de onbegrensde ruimte die mij omringt 
en ook alles doordringt. Als ik om me heen kijk, dan zie ik gewoonlijk een zee van objecten in één grote 
lege ruimte, ik zie een huis, een boom, een mens, de zon, maar de ruimte zelf, dus de ruimte waarin 
alles verschijnt en die nergens niet is, zie ik over het hoofd. Hetzelfde geldt voor mijn innerlijke wereld. 
Als ik opmerkzaam ben, kan ik binnenin mij bepaalde zintuiglijke indrukken gewaar worden, en ik kan 
ook gedachten en emoties innerlijk zien opkomen en hun uitwerking zien hebben in mijn binnenwereld 
en in de wereld om mij heen. Maar de innerlijke bewustzijnsruimte zelf, dus de achtergrond waartegen 
dit innerlijke schouwspel zich afspeelt, zie ik ook hier over het hoofd. Het geheim van Wu-Ji wil mij 
onthullen dat die ene onbegrensde en alles doordringende ruimte van het universum, die ook mij 
doordringt, niet niets is zoals ik gewend ben om aan te nemen, maar ook niet iets is met eigenschappen 
en begrenzingen. Deze ruimte zelf zou je daarom ‘vol-ledig’ kunnen noemen. Leeg in de zin van: 
zonder eigenschap, begrenzing of vorm, maar vol van potentie, vol van neutraal bewustzijnslicht en 
van de kwaliteiten van Universele Liefde, Universele Kracht en Universele Wijsheid. In China wordt 
deze hoogste dimensie ook wel de Mysterievolle Ruimte genoemd. Uit deze onbegrensde geestelijke 
Oerbron verschijnt de hele schepping en elke verschijningsvorm valt daar uiteindelijk, na energetisch 
te zijn uitgewerkt, weer mee samen en hervindt zo zijn oorspronkelijke vrede. En zoals de golf die 
uit de oneindige oceaan voortkomt, er ook tijdens zijn bestaan één mee blijft, zo blijft ook alles wat 
uit Wu-Ji verschijnt, eeuwig verbonden met dat geestelijke Oerveld. In de kwantumfysica noemt men 
deze oorspronkelijke dimensie van het bestaan, het nulpunt-energieveld of ook wel het Oerveld van 
oneindige potentialiteit dat het hele universum doordringt en waarbinnen alles verschijnt. En daar 
wordt nog aan toegevoegd, dat één kubieke centimeter van deze zogenaamde ‘lege ruimte’ meer energie 
bevat dan alle materie in het ons bekende universum tezamen. Dit geestelijke Oerveld of deze eeuwige, 
oneindige en absolute realiteit, die ondeelbaar is, die aan alles vooraf gaat, die alles overstijgt en 
tegelijkertijd bron van alles is wat bestaat en ook alles bevat, wordt in India aangeduid met Brahman, 
de Joden noemen het Ein-Soph, de moslims spreken over Allah, de christenen over God en de Sioux-
indianen noemen het Wankan-Tanka ofwel Grote Geest. In China wordt deze oerstaat van Niet-Zijn 
‘Wu-Ji’ genoemd en wordt gesymboliseerd door een lege cirkel. Wu-Ji is het oorspronkelijke Ene, is de 
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geestelijke dimensie die de eeuwige en onbegrensde ingrond vormt van de schepping. Wu-Ji is het stille 
begin van alles, maar kent zelf geen begin of einde, bestaat dus buiten ruimte en tijd. Alles wat binnen 
deze ene bewustzijnsruimte als geestkiem of ziel verschijnt, draagt een vonk in zich van de Goddelijke 
Liefde/Wijsheid (Yin) en van de Goddelijke Wil/Scheppingskracht (Yang), maar op de eerste plaats 
van het achterliggende neutrale Goddelijke Bewustzijnslicht waarmee dit Oerveld is gevuld. Dus ook 
mijn diepste wezen in het centrum van mijn ziel bestaat uit puur bewustzijnslicht, dat ik innerlijk kan 
herkennen als Aanwezigheid of Oordeelloos Gewaarzijn. Dit geestelijk wezensdeel van mij als mens, dat 
in het stille centrum van mijn hart verblijft, staat in verbinding met, en wordt gevoed vanuit Wu-Ji als 
het Ene allesomvattende en allesdoordringende geestelijk Oerveld van natuurlijke Helderheid, Liefde, 
Wijsheid en Wil. Als ik mijn hart durf te openen, wordt dit alles deel van mij. 
En als ook jij Wu-Ji als het Oerveld waaruit alles voortkomt wilt leren kennen, ervaar dan de stille 
ruimte in je hart, het innerlijke nulpuntveld, waar iets uit niets verschijnt. Ervaar bijvoorbeeld de stilte 
van waaruit jouw ademhalingscyclus steeds weer aanvangt, of ervaar de stille ruimte van waaruit een 
idee in je hoofd, uit het schijnbare niets ontstaat, of richt je aandacht op de schijnbaar lege stilte waarin 
een donderslag verschijnt. Merk de stille ruimte op achter of onder elke muziek waarnaar je luistert.

De Vrede van Eenheid

De allerbelangrijkste vrede vinden de mensenzielen 
wanneer zij zich bewust worden van hun relatie, 

hun eenheid met het universum met al zijn krachten, 
en wanneer zij zich realiseren dat in het centrum van dat universum 

de Wankan-Tanka ofwel de Grote Geest in stilte aanwezig is, 
en dat de kwaliteit van dit centrum werkelijk overal is, 

dus ook binnen het hart, als het innerlijke centrum in elk van ons. 
Dit is de echte vrede en elke andere vrede is slechts een afspiegeling ervan.

Zwarte Eland (1863-1950)
(laatste ziener en medicijnman der Oglala Sioux)
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Yin en Yang 
door hun samengaan wekken ze de levensenergie Qi tot leven

3e Geheim

Het Geheim van ‘Yang en Yin’ als de Oerpolariteit van Alle Leven  

Uit de schoot van het stille en vormloze Wu-Ji, als de Eeuwige Oermoeder, verscheen ooit het geestelijk 
beginsel van elke verschijningsvorm om ons heen. Dat gebeurde tijdens een geestelijke conceptie of 
het heilige huwelijk, waarin het mannelijke actieve Yang samensmelt met het vrouwelijke passieve 
Yin, en daardoor ontstaat een geactiveerde geestkiem met een unieke natuur, ziel of levenspotentie. 
Iets uit Niets, het begin van elke schepping. Yin en Yang zijn tegengesteld geladen oerkrachten, 
maar worden tot elkaar aangetrokken doordat ze dezelfde vibratie hebben. Vanaf het moment van 
de geestelijke conceptie doorstraalt het neutrale bewustzijnslicht van Wu-Ji, de pas uit haar schoot 
ontstane geestkiem. En dat neutrale licht vormt, naast Yin en Yang, het derde element in elk beginsel 
van nieuw leven. Elke geestkiem die uit Wu-Ji ontstaat is dus een fundamentele Drie-Eenheid, die ook 
wel de Kleinste Drie-Eenheid wordt genoemd. Vanuit het stille centrum van Yin en Yang als polariteit, 
bewaakt dit neutrale bewustzijnslicht van Wu-Ji de stabiliteit van deze energetische heelheid. Yin 
en Yang kunnen niet zonder elkaar bestaan, en zoeken vanuit hun stille centrum, volgens de Wet 
van de Dynamische Harmonie, continu naar een levend evenwicht waardoor elke levensvorm zijn 
duurzaamheid behoudt. Door hun eeuwige wisselwerking houden Yin en Yang de levensenergie Qi 
in beweging. Omdat elke levensvorm in het universum ooit op deze wijze als geestkiem uit Wu-Ji 
is ontstaan, is deze Drie-Eenheid, die de dualiteit van Yin en Yang insluit, het meest fundamentele 
ordeningsprincipe binnen elke laag van de levende schepping, van een atoom tot het universum als 
geheel, van de meest verdichte materiële wereld tot de meest verlichte geestelijke dimensie.

de Twee (Yin en Yang) veroorzaakten de Drie (Tai-Ji);
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3
Toelichting op: Het Geheim van ‘Yin en Yang’

Het Geheim van ‘Yin en Yang’ openbaarde mij het volgende: Een levensvorm ontstaat niet pas 
tijdens de lichamelijke conceptie, zoals we vaak aannemen. Het echte begin van elke schepping ligt 
veel eerder, namelijk tijdens de zogenaamde geestelijke conceptie. Zoals elke verschijningsvorm om 
me heen, verscheen ook het beginsel van mijn individualiteit ooit binnen het oerveld Wu-Ji als de 
geestelijke ingrond van alles. Dat gebeurde toen een Yang-golfje zich met een Yin-golfje verenigde en 
de levenskracht Qi werd geactiveerd, waardoor een unieke geestkiem of ziel ontstond als beginsel van 
nieuw leven. Alles is dus primair geestelijk en niet stoff elijk. Yin en Yang zijn de twee tegengestelde, 
maar tegelijkertijd ook complementaire krachten, die ten grondslag liggen aan het ontstaan van de 
schepping en alles daarbinnen. De eerste orde binnen het universum bestaat dus uit de kosmische 
oerpolariteit van Yin en Yang. In het Tai-Ji-symbool wordt deze polariteit weergegeven door het witte 
veld dat in levende wisselwerking is met het zwarte veld. Alle verschijnselen en gebeurtenissen in de 
schepping bestaan bij de gratie van deze dynamiek tussen Yin en Yang als oerpolariteit. Yang en Yin 
worden ook wel aangeduid als het mannelijke en vrouwelijke principe, omdat in de man de Yang-kracht 
en in de vrouw de Yin-kracht domineert. Maar niets is uitsluitend Yin of Yang dus geen mens bestaat 
uitsluitend uit de Yang- of de Yin-kracht. Elke levensvorm is zowel Yin als Yang, dus in de man is 
in beperktere mate de Yin-kracht werkzaam en ook in de vrouw is de Yang-kracht aanwezig. In het 
Tai-Ji-model is dit zichtbaar gemaakt door de stip van de tegenpool in elk van de twee velden. Yin en 
Yang blijven, door hun geestelijke oorsprong Wu-Ji, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze kunnen 
niet zonder elkaar bestaan, ze zijn wel tegengesteld, maar vullen elkaar ook aan en roepen elkaar tot 
de orde. Ik denk daarbij aan de beweging van de slinger van de klok. Wanneer één waarde te groot 
wordt, dan remt de ander af en neemt het over, zo zijn deze beide krachten steeds elkaars oorzaak 
en houden elkaar in balans. De Yang-kracht is actief, positief geladen, stuwend, naar buiten en op 
een doel gericht, scheppend, bevruchtend, uitdijend en diff erentiërend. De Yin-kracht is daarentegen 
passief, negatief geladen, meegevend, naar binnen en op het centrumgericht, ontvangend, voedend, 
inkrimpend en integrerend. Ik stel me het hele universum voor als een eeuwige en allesomvattende 
dans tussen Yin en Yang, die in oneindig veel combinaties en op oneindig veel niveaus, als partners, 
op een natuurlijke wijze, volgens de Wet van Dynamische Harmonie, continu op zoek zijn naar een 
dynamisch evenwicht. Juist deze evenwichtzoekende dans maakt van deze oerpolariteit een stabiele 
levende heelheid. Ook de kwantumfysica kent deze stabiele levende eenheid van twee tegengesteld 
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geladen energieën, die elkaar in een dynamisch evenwicht houden, en noemt dat een ‘soliton’. In elke 
verschijningsvorm of gebeurtenis in onze leefwereld kan de Yin- en de Yangpool worden aangewezen. 
Ik denk hierbij aan Yin en Yang in de polariteiten: zacht-hard, beneden-boven, zomer-winter, dag-
nacht, binnen-buiten, donker-licht, zwak-sterk, eenheid-verdeeldheid, voelen-denken, aarde-hemel, 
materie-geest, passief-actief, vrouw-man, enz.. Ook hierin werd mij duidelijk, dat deze polariteiten een 
complementaire heelheid vormen, want binnen kan niet zonder buiten bestaan en ook de dag heeft 
geen zelfstandig bestaansrecht zonder de nacht. Vanuit het relatieve menselijke perspectief gezien, is 
dualiteit het meest fundamentele ordeningsprincipe binnen elke laag van de schepping, omdat alles in 
het universum bestaat uit het spel tussen Yin en Yang. Maar kijkend vanuit het hogere of geestelijke 
perspectief, bestaat dualiteit niet, maar is alles slechts een levende dans. 
En als ook jij Yin en Yang als de Oerpolariteit van Alle Leven nu direct wilt ervaren, sla dan je 
ademhaling gade en merk op, dat vanuit het stiltepunt de spanning wordt opgebouwd (Yang) en deze 
vervolgens weer wordt losgelaten, zich ontspant (Yin), en dat zo de inademing en de uitademing elkaar 
op een natuurlijke wijze, in één levend ritme, steeds vanuit het midden in balans houden. Ook kun je 
kijken naar de ritmische dans tussen de aardse dag (Yin) en de geestelijke nacht (Yang).

Twee en toch Eén

Uit het stille Wu-Ji ontstond Yin en Yang en door hun dans kwam Qi tot leven 
en ontstond beweging. De interactie tussen deze twee maakt ze tot één, 

en geeft leven aan alles. Er is geen Yin zonder Yang en geen Yang zonder Yin.
In een eeuwig ritme vormen ze samen, vanuit het stille neutrale midden, 

 een dynamische eenheid.
Samen liggen ze ten grondslag aan elke kringloop van leven. 

Als het nu zomer is, zal het weldra winter zijn.
Mooi en lelijk, moeilijk en makkelijk, het zijn geen oordelen die splitsen. 

Wit is niet beter dan zwart, plus niet beter dan min.
Voor TAO is niets goed of slecht, maar slechts de Stromende Natuurlijkheid van ‘wat is’.

Niets is geheel Yin of Yang. Een man is Yang met Yin, een vrouw Yin met Yang. 

Oude Cheng
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Ta-Ji 
als de Drievuldige grondstructuur van de schepping

4e Geheim

Het Geheim van ‘Tai-Ji’ als de Drie-Eenheid van de Schepping 

Zoals de geestkiem van elke levensvorm, als kleinste drie-eenheid, uit Wu-Ji is ontstaan, zo ontsproot 
ook de onmetelijke schepping, als grootste drie-eenheid, uit dezelfde geestelijke Oerbron. Eerst 
ontstond uit Wu-Ji het onzichtbare spirituele domein, dat in veel tradities ‘hemel’ wordt genoemd, en 
de thuisbasis is van de yang-energieën. Daarna kreeg het zichtbare stoff elijke domein vorm, waartoe 
onze aarde behoort, en waarin de yin-energieën hun thuisbasis vinden. Het universum bestaat 
fundamenteel uit deze drie niveaus, dus uit Wu-Ji als de Oerbron, met daarbinnen het Yang- en het 
Yin-domein, ofwel de hemel en de aarde. En deze drie lagen worden uiteindelijk verder gebroken in 7 
dimensies. Zo leven we allemaal in meerdere werelden. Deze kosmische drie-eenheid is de gelaagde 
grondstructuur van het zichtbare en onzichtbare universum, die door de oude meester ‘Tai-Ji’ wordt 
genoemd. Elke levensvorm is als energiesysteem een afspiegeling van deze grote drie-eenheid, en zo 
bestaat ook de mens uit de drie wezensdelen, lichaam, ziel en geest. ‘Zo boven zo onder en zo onder 
zo boven’. Verder is alles in het universum energie en luistert naar de universele levenswetten. Elke 
verschijningsvorm heeft zijn unieke trillingspatroon. En omdat alles in het universum via het Oerveld 
Wu-Ji met elkaar verbonden is, zoals elke golf altijd één blijft met de oceaan, staat niets op zichzelf. 
Trillingen van gelijke vibratie resoneren met elkaar mee, en zo wordt alles via harmonische trilling 
door alles beïnvloed en levend in stand gehouden. Verder kan elke hogere energiefrequentie de lagere 
vibraties doordringen en transformeren. Zo wordt het universum op een natuurlijke wijze in een 
harmonisch evenwicht gehouden en vormt het Eén Levend Geheel, dat zichzelf van binnenuit verheft, 
tot alles als ontwaakt bewustzijn de hoogste trilling van het Universele Bewustzijnslicht bereikt.

de Drie (Tai-Ji) veroorzaakten, via de Vijf (Wu-Xing), de Tienduizend dingen.
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4
Toelichting op: Het Geheim van ‘Tai-Ji’

Het Geheim van ‘Tai-Ji’ openbaarde mij het volgende: Alles is energie, en het Ene levende universum, 
waarvan alle zichtbare en onzichtbare levensvormen deel uitmaken, heeft een gelaagde structuur die 
bestaat uit drie niveaus. Elke laag heeft een andere energiefrequentie, dus een andere dichtheid. Als 
de christelijke traditie spreekt over de goddelijke Drie-Eenheid, heeft dat in mijn visie betrekking 
op deze drievuldige grondstructuur van het levende universum. Het fysieke of aardse Yin-domein 
heeft de grootste dichtheid en is daardoor voor ons zichtbaar en tastbaar geworden. Maar aan deze 
aardse werkelijkheid gaat de minder tastbare spirituele werkelijkheid vooraf, die ook wel het Yang-
domein of de hemel wordt genoemd. In dit spirituele domein bestaat alles nog uit energievormen, die 
nog niet zover zijn verdicht en dus nog onzichtbaar zijn voor het ongeoefende menselijk oog. Toch 
kennen wij dit gebied ook wel binnen onze eigen ervaring, want alles wat wij scheppen, rijpt eerst 
als gedachteconstructie, dus als ijle onzichtbare vóórvorm of ontwerp, binnen onze geest. En dan is 
er als derde of hoogste niveau de geestelijke dimensie, die gevuld is met universeel bewustzijnslicht, 
dat de oerstof is van alles en de hoogste trilling heeft. Dit is het minst tastbare, maar wel de meest 
wezenlijke gebied, want alles wat nu in het zichtbare stoff elijke en in het onzichtbare spirituele domein 
bestaat, vond ooit in dit geestelijke gebied, dat eerder Wu-Ji werd genoemd, zijn oorsprong. Deze drie 
lagen herken ik ook in mij als mens, namelijk als mijn drie wezensdelen, lichaam, ziel/psyche en geest/
bewustzijn. En omdat mijn denken een functie is van mijn psyche en mijn bewustzijn behoort tot mijn 
hoger trillende geestelijk wezensdeel, kan mijn bewustzijn niet door mijn denken worden begrepen. 
Toch kan ik het wel leren kennen in de directe ervaring, namelijk op dezelfde wijze als ik ook mijn oog 
niet direct kan zien, maar slechts kan kennen in het proces van zien. Bewustzijn is dus mijn geestelijke en 
dus meest wezenlijke natuur. En omdat alles uit hetzelfde Oerveld Wu-Ji is verschenen en alles dezelfde 
scheppingsweg heeft afgelegd, zijn deze drie lagen van het universum in alles aanwezig wat mij omringt. 
En als ik iets nauwkeuriger met mijn geestelijk oog kijk, dan zie ik, dat zowel de aardse werkelijkheid 
als de spirituele of hemelse werkelijkheid, elk op hun beurt bestaan uit drie sublagen of rijken. Dus 
eigenlijk kunnen we het universum, met alles daarbinnen, zien als één levend geheel, bestaande uit 
zeven energielagen, dimensies of rijken, die zich naar beneden toe steeds verder verdichten. De laagst 
trillende energielaag heeft zich tot het uiterste verdicht en kennen we als de materiële werkelijkheid 
op aarde, terwijl de andere lagen soms nog wel ervaarbaar zijn, maar toch onzichtbaar blijven voor 
ons gewone menselijk oog. De hoogst trillende geestelijke dimensies zijn slechts bovenzintuiglijk 
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waarneembaar door mensenzielen die innerlijk zijn gegroeid tot de hogere bewustzijnstreden. Elke 
hoger gelegen laag is minder tastbaar maar wel wezenlijker en van een hogere trilling dan de daaronder 
liggende laag. En zoals zand kan doordringen in grind maar grind niet in zand, zo kan elke hogere 
energiefrequentie alle lagere frequenties doordringen en transformeren, maar niet andersom. Op deze 
manier staan alle energiedimensies van het gelaagde universum in verbinding met elkaar. En zoals een 
trillende vioolsnaar een snaar met dezelfde frequentie van een andere viool in trilling kan brengen, 
zo kan de energie tussen de niveaus, maar ook binnen een bepaald niveau, andere energiepatronen 
beinvloeden volgens de Wet van Harmonische Resonantie. Ook ik als mens ben een energiesysteem 
dat bestaat uit zeven energielagen, die zich naar binnen toe steeds meer verdichten. En dat gelaagde 
energiepakket ken ik als mijn aura of mijn gelaagde energieveld, met mijn fysieke lichaam als het laagst 
trillend. Ook de ijlere energielagen in mij hebben het vermogen om de lager trillende energielagen te 
beinvloeden en te transformeren. En zoals dat opgaat voor alles, staan ook mijn energielagen in open 
verbinding met de gelaagde energieen van alles in het universum en worden ze ook daardoor beinvloed. 
Soms wordt deze gelaagdheid van een levende eenheid wel vergeleken met de lagen van een ui, maar 
dat is niet helemaal juist. Want ook in mij beinvloeden de ijlere buitenste energielagen op een heilzame 
en transformerende manier de grovere energielagen daaronder, maar is dat andersom niet mogelijk. 
Alles in het universum komt dus voort uit universeel bewustzijn dat ook wel het Witte Licht of God 
wordt genoemd. En zoals wit licht in een prisma wordt gebroken in de zeven kleuren van de regenboog 
in een opklimmende frequentie, zo ontstaan door breking van het grote Witte Licht, de zeven dimensies 
van het universum, ook in een opklimmende frequentie. En elk van deze zeven lagen herbergt een 
bewustzijnsgraad, als slapende straal van het oorspronkelijke Witte Licht. En zo wacht ook in elk van 
mijn zeven energiecentra of chakra’s een bewustzijnsstraal op ontwaken. 
En als ook jij Tai-Ji als de Drie-Eenheid van de Schepping wilt ontmoeten, kijk dan naar twee jonge 
mensen en de liefdesenergie in hun midden die hen tot een eenheid maakt, of naar het zaad (Yang) dat 
in aanraking met de aarde (Yin) nieuw leven tot ontwikkeling brengt. 

                               

De Hoogste Drie

De Grote Geest baarde hemel en aarde, waarmee de Hoogste Drie ontstond. 
Want is niet de lucht de vader en de aarde de moeder, 

en zijn niet alle levende dingen hun kinderen?

Zwarte Eland (1863-1950) (laatste ziener en medicijnman der Oglala Sioux)
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Wu-Xing 
als de grondpatroon van elk levensproces

5e Geheim

Het Geheim van ‘Wu-Xing’ als de Heilige Cirkel van Alle Leven

In elke drievuldige geestkiem, die als een levensbeginsel uit Wu-Ji is ontstaan, werd tijdens de 
geestelijke conceptie de levensenergie Qi geactiveerd. Deze potentie aan Qi, die binnen de eenheid van 
Yin en Yang ligt opgesloten, wil zich op een natuurlijke wijze uitwerken. Dit vindt plaats in de Heilige 
Cirkel, het proces waaraan alle leven onderworpen is en waarin elke geestkiem de zeven lagen van 
de schepping doorkruist. Eerst in een neergaande stroom onder invloed van de scheppingskracht 
van Yang en vervolgens in een omhoogklimmende weg onder invloed van de liefdeskracht van Yin. 
In zijn weg omlaag ontvouwt de geestkiem zich eerst in het onzichtbare spirituele domein tot een 
uniek energiepatroon of ziel, om zich vervolgens in het zichtbare stoff elijke domein te manifesteren in 
een waarneembare vorm. En op het laagste punt aangekomen, vindt de omkering plaats en wordt de 
weg omhoog ingezet. Langzaam transformeert de zichtbare vorm die de ziel omhuld, weer naar een 
verlichte ijlere energievorm. En wanneer uiteindelijk, op het hoogste punt aangekomen, de potentie 
is uitgewerkt, valt de ziel weer terug in de schoot van Wu-Ji als de Oermoeder. Echter zolang zijn 
levensenergie nog niet is opgebrand, zal de Heilige Cirkel zich blijven herhalen, totdat in de ziel alle 
potentialiteit tussen Yin en Yang is getransformeerd tot helder bewustzijnslicht. De Heilige Cirkel, 
ook wel de Kosmische Ademhaling  genoemd, vormt ook het grondpatroon van de evolutieweg van 
de menselijke ziel en bestaat uit vijf elementen. Yin en Yang met hun twee overgangen vormen de vier 
stadia van de cirkel, vergelijkbaar met de vier seizoenen, terwijl het vijfde element woont in het stille 
centrum, van waaruit de cyclische beweging in een dynamisch evenwicht wordt gehouden, zodat de 
ziel zich kan transformeren naar hogere frequenties, waardoor de cirkel tot een spiraal wordt.    

de Kosmische Ademhaling: Yang werkt verdichtend omlaag en Yin werkt verlichtend omhoog.
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5
Toelichting op: Het Geheim van ‘Wu-Xing’

Het Geheim van ‘Wu-Xing’ openbaarde mij het volgende: Aan elk levensproces ligt de Heilige Cirkel 
ten grondslag, omdat dit proces zich afspeelt in het spanningsveld tussen de spirituele Yang-kracht en 
aardse Yin-kracht. Ik denk daarbij onder andere aan de afwisseling tussen zomer en winter, dag en nacht, 
in- en uitademing en de kringloop van het water. En als ik ook de overgangen tussen de Yang-beweging 
en de Yin-beweging erbij betrek, dan bestaat elk levensproces uit vier stadia, te vergelijken met de vier 
seizoenen. Maar het geheim van Wu-Xing wil mij er ook aan herinneren, dat het stille midden tussen 
Yin en Yang in deze cyclische bewegingen een centrale rol speelt. Dit stille centrum staat namelijk in 
open verbinding met de energie van de hoogste trilling, ofwel met het neutrale bewustzijnslicht van 
het oerveld Wu-Ji, waarbinnen elk levensproces zich afspeelt. En vanuit het stille midden van elke 
levenscyclus zoekt deze hoogste energie continu naar een dynamische harmonie tussen Yin en Yang 
en houdt zo de cyclische beweging van elke Heilige Cirkel duurzaam in stand. Dit evenwichtzoekende 
bewustzijn is dus het vijfde element van elk levensproces. Wu-Xing als het grondproces met vijf 
bewegingen, kan worden voorgesteld als een lemniscaat die de vorm van een 8 heeft, met het spirituele 
Yang-domein boven en het aardse Yin-domein onder, en met een stip van de tegenpool in elk van de 
twee domeinen. En zoals elk levensproces onderworpen is aan Wu-Xing, zo is deze Heilige Cirkel ook 
de grondslag van de weg die de menselijke ziel afl egt. Deze weg start bij het ontstaan van de geestkiem 
uit Wu-Ji, waarna deze rijpt tot een ziel die door de zeven dimensies of rijken afdaalt naar de laagste 
frequentie van het aardse domein, en dan weer opstijgt naar het hoogst trillende beginpunt in de top 
van het spirituele domein. Op het moment van de geestelijke conceptie, wordt tussen Yin en Yang de 
levensenergie Qi geactiveerd en zal deze zich op een natuurlijke wijze gaan richten op verwerkelijking 
van de ziel, eerst als energievorm in het geestelijke domein en dan als fysieke vorm in het aardse 
domein. De geestkiem wordt door de scheppende Yang-kracht omlaag gestuwd en in elke dimensie 
van de geestelijke wereld omhuld met een spiritueel energielichaam die samen het zielenkleed worden 
genoemd. En tijdens de fysieke conceptie op de doorgang van het spirituele Yang-domein naar het 
aardse Yin-domein, smelt de ziel samen met de stoff elijke kiem en vormt zo het begin van de aardse 
levensvorm. Nog steeds onder invloed van de scheppende Yang-kracht wordt ook in elke dimensie van 
het aardse domein een energielichaam gevormd dat voor het bestaan op aarde van nut is. Zo ontstaat 
in de neergaande scheppingsweg door de twee domeinen een compleet menselijk energiesysteem of 
aura dat uit zeven energielichamen bestaat, drie geestelijke en drie aardse lichamen, met een neutraal 
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lichaam als een brug in het midden. Gekoppeld aan elk van deze zeven energielichamen ontwikkelt 
zich in de vertikale as van de aura een energiecentrum. En in deze zeven chakra’s ligt de potentie 
van de zeven bewustzijnsgraden opgesloten, die gedurende de vele levens van de ziel tot ontwaken 
zullen komen. En als de omhulde ziel in het aardse Yin-domein het diepste punt van de neergaande 
verdichtingsweg heeft bereikt, en een fysieke vorm heeft aangenomen, dan vindt de omkering plaats. 
In de opklimmende bewustwordingsweg doortrekt de ziel weer de zeven dimensies of rijken, waarin de 
bewustzijnsgraden gedurende vele levenscycli, stuk voor stuk, door getransformeerde ervaring worden 
geprikkeld om zich te openen. Onder invloed van de eenmakende Yin-kracht, kan elke aardse wrijving, 
die de mens vaak ervaart als lijden, getransformeerd worden tot bewustzijnslicht of inzicht. En als 
de menselijke ziel weer bij de overgang naar het Yang-domein ofwel de hemel is aangekomen, een 
overgang die wij kennen als ‘de dood’, wordt de aardse vorm achtergelaten. En als de andere oever is 
bereikt, zet de ziel, onder invloed van de Yin-kracht, zijn verlichtingsweg in het Yang-domein voort en 
begint met het opmaken van de balans van de Heilige Cirkel. Uiteindelijk zal de ziel bij de ‘tweede dood’ 
ook zijn andere aardse energielichamen achterlaten en als puur geestelijk wezen het hoogst trillende 
punt van deze verlichtingsweg bereiken. En wanneer na vele levenscycli, op dat hoogste punt de Qi 
of levenskracht van de ziel geheel is getransformeerd tot helder bewustzijnslicht, dan zal de verlichte 
ziel terugvallen in de schoot van Wu-Ji, en daar genieten van eeuwige vrede en gelukzaligheid. Maar 
als de Qi-potentie van de ziel nog niet geheel is uitgewerkt, zal de Heilige Cirkel zich herhalen totdat 
alle Qi tussen Yin en Yang in evenwicht is gekomen. Voor de mensenziel betekent dit, dat meer aardse 
ervaringen moeten worden opgedaan, waardoor de resterende potentialiteit zich kan transformeren tot 
de hoogste vibratie van bewustzijnslicht. En als dat gebeurt, is de mens tot zijn hoogste bloei gekomen 
en dat wordt ‘verlichting’ genoemd. Dan komt het Rad der Wedergeboorte tot stilstand. 
En als ook jij Wu-Xing als de Heilige Cirkel van Alle Leven wilt leren kennen, word je dan bewust van 
elk aspect van het cyclische verloop van dag en nacht, van je ademhaling en van de vier seizoenen.

Het Rad van Wedergeboorte

Het Rad van Werdergeboorte draait je steeds weer rond tot al je weerstand is 
getransformeerd tot helder bewustzijnslicht, en zo de Ware Natuur van het bestaan en 
van wie jij werkelijk bent, zich aan jou openbaart. Vanaf dat moment stel je het beperk-

te verstand in dienst van het stille centrum in je hart, waarin je de echte vrede vindt.

 Emmanuel (gechanneld door Pat Rodegast)
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Te 
als het onsterfelijke geestelijke Zelf van de mens

6e Geheim

Het Geheim van ‘Te’ als de Natuurlijke Staat van de mens 

De oude wijze ziet de kosmische drie-eenheid Tai-Ji ook weerspiegeld in de mens. Zijn drie wezensdelen, 
lichaam (Yin), ziel of psyche (Yang), die hun dynamische spel spelen tegen de achtergrond van de 
geest als de neutrale bewustzijnsruimte (Wu-Ji), vormen een drie-eenheid. De grote levenscyclus van 
de ziel, waarin het hemelse domein wordt afgewisseld door het aardse leven van de fysieke mens, 
heeft het verloop van een zich herhalend cyclisch proces door vele etmalen, waarin het licht van de 
dag (Yang) en het duister van de nacht (Yin) elkaar afwisselen. Zo ontwikkelt de mensenziel zich door 
de spiraal van het Grote Leven heen. En op een dag, na vele doorgangen door de ervaringsrijken van 
hemel en aarde, zal deze mens op de vierde bewustzijnstrede zijn ego als schijngestalte doorzien en 
her-ontdekt hij ‘daaronder’ zijn onsterfelijke geestelijk Zelf als zijn meest wezenlijke natuur. Hiermee 
verschuift het bewustzijn van deze geestelijk ontwaakte mens, van het hoofd naar het hart, ofwel 
van het egobewustzijn naar het eenheidsbewustzijn. En eenmaal wonend in zijn hart als zijn stille 
bewustzijnscentrum, staat hij dan in directe verbinding met het bewustzijnsveld Wu-Ji, van waaruit 
het neutraal geladen Universele Bewustzijnslicht de hele schepping en dus ook hem doorstraalt. Hij 
ontstijgt daarmee alle dualiteit, en levend vanuit zijn hart als zijn stille neutrale midden, kan hij 
alle mensen en alle situaties zien vanuit een oordeelloos gewaarzijn. En vanuit deze helderheid en 
openheid heeft hij ook toegang tot zijn bron van Innerlijke Wijsheid, die spreekt vanuit zijn hart. 
Omdat hij voorbij is aan alle dualiteit, verwerft hij een zuiver gevoel voor harmonie en disharmonie in 
mensen en situaties. En omdat hij steeds terugkeert naar zijn hart als het centrum van zijn innerlijke 
vrede, kan niets hem meer uit balans brengen en blijft zijn geluk onaangetast.

… het kennen van de eeuwige Waarheid wordt ‘verlichting’ genoemd.
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6
Toelichting op: Het Geheim van ‘Te’

Het Geheim van ‘Te’ openbaarde mij het volgende: De werkelijkheid zoals ik die gewoonlijk ervaar 
en die zo objectief en waar lijkt te zijn, maak ik zelf door mijn eigen gedachten te projecteren in de 
werkelijkheid om mij heen. Als ik technisch ben, dan zie ik in alles het technische aspect en wanneer ik 
verliefd ben dan zie ik alles in een roze gloed. Op deze manier fi lter ik uit het grote mulidimensionale 
bestaan mijn eigen persoonlijke werkelijkheid. En zo zijn er op aarde zeven miljard kunstmatige, d.w.z. 
op denkbeelden gebaseerde, persoonlijke werkelijkheden. Toch denken we allemaal dat we dezelfde 
waarheid zien. En omdat we menen dat onze persoonlijke werkelijkheid de ultieme waarheid is, leggen 
we op alles en iedereen ons oordeel en menen we dat we van alles en iedereen iets mogen verwachten 
en dat we het leven naar onze hand mogen zetten. Dit grote misverstand over wat De Waarheid is, is de 
oorzaak van al onze frustraties, confl icten, spanningen, angsten, verwarringen en lijden. De oude wijze, 
die woont in zijn hart als zijn stille bewustzijnscentrum, is in staat om zich met zijn neutrale bewustzijn 
af te stemmen op de grote natuurlijke symfonie van het leven die vele lagen kent. Op deze wijze heeft hij 
‘onder’ de vertrouwde relatieve wereld van persoonlijke denkbeelden, de absolute of natuurlijke wereld 
van het Zijn ontdekt, en slechts deze is absoluut ‘waar’. Hier zijn geen verwachtingen of oordelen, is 
niets afgescheiden van het Ene en heeft niets een naam. In deze, niet door onze denkbeelden versluierde 
wereld, is alles simpelweg ‘wat het is’ en ben ik simpelweg ‘die ik ben’. De oude meester noemt deze 
natuurlijke wereld, ook wel de wereld van de Ene Waarheid of van TAO. En omdat in deze natuurlijke 
wereld, tegenover ‘iets wat is’ geen denkbeeld meer staat over ‘hoe het zou moeten zijn’, wordt hier 
geen dualiteit meer ervaren en heerst hier echte vrede en geluk. Zodra wij deze natuurlijke wereld van 
het Zijn ‘onder’ de zelfecreëerde kunstmatige wereld hebben ‘ont-dekt’ (wat letterlijk opgevat moet 
worden als het ontdoen van het versluierende dek van onze denkbeelden), dan leven we in vrede met 
het natuurlijke bestaan ‘zoals het is’. Dan kunnen we ook in vrede leven met onze medemens in zijn 
Ware Natuur ‘precies zoals deze is’ en met onszelf in onze Natuurlijke Staat ‘simpelweg zoals we zijn’. 
We verzoenen ons met de regen als het regent en met zonneschijn als de zon schijnt, we hebben dus 
geen voorkeur en geen afkeer meer, maar aanvaarden vanuit de neutraliteit van ons hart de levende 
heelheid van het bestaan. Op deze manier zijn we één met TAO als de ‘Natuurlijke Weg der dingen’. We 
leven dan in de oorspronkelijke vrede, die ons onbelemmerd toevloeit vanuit Wu-Ji als het geestelijke 
Oerveld, waaruit we ooit als geestkiem of ziel zij geboren en waarmee we voor eeuwig verbonden blijven 
en ooit weer één mee worden. Vanuit zijn stille centrum in zijn hart, dat in open verbinding staat met 
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de neutrale energie van het stille Wu-Ji, ervaart de oude wijze een diepe innerlijke balans. En doordat 
hij het leven in haar natuurlijkheid doorziet, dat wil zeggen dat hij niet alleen de buitenkant van de 
vaste vormen, maar ook de binnenkant van de stromense energieën kan zien, is in hem een rustige 
wijsheid gegroeid. Hij is geworden tot ‘Zien in het Zijn’. De bewustheid in hem ziet zichzelf als zichzelf 
en daarmee heeft hij het hoogste doel van de schepping bereikt. Elke dualiteit die zich met het neutrale 
bewustzijn van het stille centrum heeft verbonden, lost er in op. Als we onze persoonlijkheid of ego, 
als denkbeeldige- of schijngestalte hebben ontmaskerd, en ons geestelijk wezensdeel als onze meest 
wezenlijke natuur hebben herkend, dan wordt dat ‘geestelijk ontwaking’, ‘bevrijding’, ‘verlossing’ 
of ‘verlichting’ genoemd. In deze ontwaakte mens is de innerlijke autoriteit van het hart wakker 
geroepen, waardoor hij Spiritueel Zelfmeesterschap heeft verworven. En dat houdt onder meer in, 
dat hij in staat is om vanuit een oordeelloos gewaarzijn en vanuit pure liefde, in elke levenssituatie 
en in elke levensvorm eventuele disbalans tussen yin en yang in te voelen en te harmoniseren. Het 
eeuwige geestelijk wezensdeel dat in de wijze mens is ontwaakt, wordt in India ‘Atman’ en in China 
‘Te’ genoemd. In het westen wordt dit neutrale bewustzijnscentrum, dat ooit in het hart van elk mens 
ontwaken zal, aangeduid met het ziele Zelf of het hogere Zelf waarin de innerlijke kracht ‘Te’ huist. Van 
hieruit staan we in open verbinding met de energieën in de hogere spirituele dimensies, van waaruit we 
worden gevoed met Universele Liefde, Universele Wilskracht en Universele Wijsheid. 
En als ook jij ‘Te’ als je eigen Natuurlijke Staat of Innerlijke Kracht wilt leren kennen, richt dan je 
aandacht naar binnen, op de vredige natuurlijkheid van je hart, die voorbij alle lichamelijkheid en alle 
gedachten is. En luister vanuit deze stilte naar je stem van je innerlijk weten. En tot slot, probeer na 
elke actie in de wereld, weer terug te keren naar je hart als jouw stille centrum waar altijd vrede heerst.

Luisteren naar de stem van alles

Er bestaat niets in deze wereld dat niet spreekt.
Ieder ding, ieder wezen roept voortdurend zijn aard, 

zijn karakter en zijn geheim uit, 
en hoe meer het innerlijke zintuig open is, 

hoe meer het in staat is de onhoorbare stem van alles te horen.

Inayat Khan (Soefie-mysticus 1881 - 1927) 
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Wu-Wei 
ofwel, doen door niet te doen en alles wordt gedaan

7e Geheim

Het Geheim van ‘Wu-Wei’ als het Natuurlijke Handelen

Vanuit een natuurlijke nederigheid bevordert de oude wijze in elke situatie, zonder enige inspanning, 
het dynamische evenwicht tussen Yin en Yang. Gevestigd in zijn hart als neutraal bewustzijnscentrum, 
dat in open verbinding staat met de helderheid van zijn geestelijke Oerbron Wu-Ji, geeft hij zich in 
een diep vertrouwen over aan TAO als de verborgen natuurlijke orde van alles. Zijn persoonlijkheid 
of ego, als zijn denkbeeldige of kunstmatige bewustzijnsstaat, dat niet op Waarheid was gebaseerd, 
maar slechts op gedachten over wie hij was en wat hij wilde, is opgedroogd. Vanuit zijn ontwaakte 
Natuurlijke Staat luistert hij nu naar de stem van zijn hart en geeft van daaruit een natuurlijke 
respons op elke situatie. En omdat deze respons gebaseerd is op een diep inzicht in de natuurlijkheid 
die heerst in het Ene universum, zal deze respons op natuurlijke wijze zijn doel treff en. Zijn spreken en 
handelen zal een helende of heilzame uitwerking hebben op zijn omgeving en op het leven als geheel. 
De oude wijze bewaakt zijn innerlijke rust in alles wat hij doet, omdat hij gevestigd is in zijn hart 
als zijn stille centrum, en handelt overeenkomstig  de natuurlijke orde van TAO. Als medeschepper 
herstelt hij, langs de weg van de minste weerstand, op een natuurlijke wijze elke disbalans die zijn 
pad kruist. Ook schept hij, volgens de universele scheppingswetten, mooie verrijkingen voor het leven 
en zal zich daardoor vervult voelen.Met een liefdevolle vriendelijkheid en vanuit zijn overgave aan 
de natuurlijke orde van alles, zegt de oude wijze, oordeelloos wat er gezegd moet worden en doet hij 
belangeloos wat er gedaan moet worden. Vanuit zijn hart levend, zal hij dit alles als moeiteloos en 
natuurlijk ervaren, terwijl er een grote heilzame werking van uitgaat. 

‘de weg van de wijze is zonder inspanning’
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7
Toelichting op: Het Geheim van ‘Wu-Wei’

Het Geheim van ‘Wu-Wei’ openbaarde mij het volgende: Als ik mijn spreken en handelen onderzoek, 
dan kom ik tot de volgende conclusie. In de meeste gevallen heeft mijn ego of kunstmatige ik, dat op 
denkbeelden is gebaseerd, de regie over mijn leven en dat betekent dat ik spreek en handel vanuit mijn 
persoonlijke perspectief en belang. Zolang ik mijzelf als afgescheiden ervaar van mijn omgeving en 
van het Ene, leef ik in de wereld van de ogenschijnlijke dualiteit en ervaar ik alles en iedereen in mijn 
omgeving tegenover mij en dus als mijn potentiële vijand. En om mij in die vermeende vijandige wereld 
staande te houden, zal ik steeds mijn ego of persoonlijkheid moeten laten gelden en versterken. En dat 
is ook wat we in deze tijd leren in onze opvoeding en op onze scholen. Echter de ontwaakte mens heeft 
ingezien dat deze vermeende afgescheidenheid berust op een fundamenteel misverstand. Hij heeft 
ontdekt dat elke ogenschijnlijke tweeheid, vanuit een hoger bewustzijnsniveau gezien, fundamenteel 
één is. En dat ook hij dus niet los staat van de wereld, maar een cel of orgaan is binnen het Ene, binnen 
het grote levende organisme dat ‘uni’-versum heet. Levend vanuit zijn hart als zijn bewustzijnscentrum, 
is hij elke dualiteit ontstegen en leeft zo innerlijk in vrede. Hij heeft ingezien dat elk van zijn organen 
gevoed en gedragen wordt door het geheel van zijn lichaam, zolang dit orgaan zich op een natuurlijke 
wijze, nederig opstelt naar dat grotere geheel en luistert naar wat het lichaam van hem vraagt. Dat 
besef maakte hem ook nederig naar het Ene, dat alles, en dus ook hem omvat. Hij voelt zich gedragen 
door het Grote Leven en is daardoor bereid om de grote levensstroom te volgen. Ook realiseerde hij 
zich, dat, wanneer hij spreekt en handelt vanuit het diepe besef ‘Eén te zijn met Alles’, dit een heilzame 
uitwerking zal hebben op het grote leven waar hij onderdeel van is. Door Het Grote te dienen, dient 
hij dus ook zichzelf. Vanuit dit besef zei Jezus tot God: ‘Niet mijn wil maar Uw Wil geschiedde’. En in 
China geeft de oude meester, die zijn werkelijke verhouding tot Het Grote heeft ingezien, zich in diep 
vertrouwen over aan TAO als de verborgen natuurlijke orde waaraan het hele universum onderworpen 
is. Als Spiritueel Zelfmeester heeft de ontwaakte mens inzicht gekregen in de universele levenswetten. 
En door zijn verbondenheid met TAO is hij in staat om in concrete situaties te luisteren naar de stem 
van de natuurlijkheid in alles, die in zijn ontvankelijke hart weerklinkt. Ontdaan van zijn persoonlijke 
wil, stemt hij zijn spreken en handelen af op deze stem van TAO en daarmee is hij medeschepper 
geworden van een natuurlijke wereld zoals deze is bedoeld. Verder ontdekte hij de kracht van aandacht 
of intentie, die hij Yi noemt. De levensenergie Qi volgt namelijk deze aandacht of Yi en dat houdt in, dat 
alles wat hij aandacht geeft groeit. Hij ontdekte dat aandacht bewustzijnsenergie is, dus energie met 
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de hoogste frequentie, die al het lagere doordringt, stuurt en voedt. Als Spiritueel Zelfmeester is hij nu 
in staat om deel te nemen aan het heilige proces van het natuurlijke scheppen. Dit scheppingsproces 
zoekt op spontane wijze en langs de weg van de minste weerstand, zijn natuurlijke bedding. En hij heeft 
ingezien dat in het resultaat van dat scheppingsproces, vaak de meest effi  ciënte verhouding van de 
Gulden Snede te herkennen is, die natuurlijke schoonheid bevat. Als medeschepper richt hij innerlijk 
zijn gefocuste aandacht Yi, op de diepste verlangens van zijn ziel, dus op zijn meest verheven dromen 
en intenties, die uit zijn wezen als Zielendoelen opwellen. En daardoor wordt de levensenergie Qi 
gebundeld en op natuurlijke wijze gestuurd in de richting van verwerkelijking van deze Zielendoelen in 
de fysieke wereld, door middel van Li als de aardse energie. Hij weet dat in de verwezenlijking van zijn 
Zielendoelen de aardse levensbestemming van zijn menselijke ziel besloten ligt en het is zijn hoogste 
verlangen daar gehoor aan te geven. Vanuit zijn overgave aan TAO als de grote levensstroom van alles, 
is hij in staat om zijn eigen levensstroom, die daar onderdeel van is, daarop af te stemmen. Zo creëert 
hij een leven van vrede, harmonie, liefde, geluk en overvloed. 
En als ook jij Wu-Wei als het Natuurlijke Handelen wilt leren kennen, kijk dan hoe alles in het 
universum spontaan, net als in het weer, zijn natuurlijke weg zoekt die tot balans leidt en kijk hoe jij 
dat in jouw leefwereld, vanuit jouw natuurlijkheid, op een harmonische manier kunt ondersteunen.   

Meebewegen met de stroom

Wu Wei, handelen zonder te forceren, soepel handelen, 
je actief laten meevoeren met de natuurlijke rivier van het leven. 

Als je niets verstoort, blijft alles in zijn Natuurlijke Orde. 
Het gaat om dynamisch evenwicht, vredig zijn, leven, genieten, gelukkig zijn. 

Deelnemen aan wat er is, ruimte geven aan de natuurlijkheid in alles.
Als je dromen in overeenstemming zijn met Tao, dan gebeurt alles vanzelf en spreek 
en handel je spontaan. Als aardse persoon of ego sta je daar voor een groot deel 

buiten, daarom is trots niet gepast. 
Vanuit je stille centrum in je hart de natuurlijke weg van de Tao volgen, 

betekent dat dingen weer heel worden, betekent leven zonder verzet, zonder lijden.

Oude Cheng
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Een liefdevolle groet 

De Oude Cheng
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‘De onstuimige golf verscheen als een minuscule 
rimpeling uit de stilte van de onmetelijke oceaan, 
en na te zijn uitgerold, vindt hij daarin uiteindelijk 
weer zijn oorspronkelijke vrede. 

Op overeenkomstige wijze komt elk leven als 
drievuldige geestkiem voort uit Wu-Ji, ofwel uit het        
Goddelijke Ene als de Oerbron van alles, en groeit 
vervolgens uit tot een bezield wezen. 

En nadat het hele potentieel Qi, als de levenskracht 
van de ziel, gedurende zijn vele levens langs de grote 
levensspiraal door de zeven sferen, volledig is 
getransformeerd tot bewustzijnslicht, valt de verheven 
mensenziel als verlicht wezen uiteindelijk weer terug 
in de vredige schoot van Wu-Ji. 

En daar, op de hoogste van de zeven bewustzijns-
treden aangekomen, spreekt de tot goddelijke 
volmaaktheid ontwikkelde mensenziel de woorden die 
ook Jezus sprak: ‘God en ik, Wij zijn Eén. 

En door deze heilige daad van de ziel, die met 
zijn bewustzijnsoogst huiswaarts keerde, is het 
bewustzijnspotentieel van de Vader/Moeder-God 
voor eeuwig verrijkt. 

En met deze hoogste daad van godsdienstigheid, 
is de verheven missie van de mensenziel voltooid.’
                                                                          

                                                                        De Oude Cheng39



Jan Verhaar helpt als spiritueel gids/life-coach mensen die op zoek zijn naar de ware bron van 
innerlijke vrede en echt geluk. Hij geeft ‘satsangs’ aan individuen en groepen. Een satsang is een 
bijeenkomst waarin gesproken wordt over de ware aard van het leven en de ware natuur van de 
mens, waarin hij weer zijn oorspronkelijke vrede en vrijheid ervaart. 
Sanskriet: ‘Sat’ is Waarheid en ‘Sanga’ is samenzijn of ontmoeting.                                                               
Een satsang is dus letterlijk een ‘Samenzijn in Waarheid’.
Als je contact zoekt met Jan Verhaar of meer informatie wilt, ga dan naar de website van:
CHETANA Praktijk voor Praktische Spiritualiteit te Hoorn:  www.chetana.net

De boeken, artikelen, oefeningen en meditaties van Jan Verhaar zijn gepubliceerd op: 
www.issuu.com. Zijn mystieke lezingen en geleide meditaties zijn te vinden op zijn Youtube-
kanaal ‘deoudecheng’. Van Jan Verhaar zijn bij internetuitgever Blurb de onderstaande boeken 
verschenen: (bestellen via www.blurb.com). Een gratis PDF-versie van deze boeken is ook te 
downloaden vanaf de website van Chetana: www.chetana.net.

Terugkeer naar de Oerbron
Gesprek over het kosmische wordingsproces en de mens en zijn verheven 
bestemming

Dit boekje bevat een dialoog tussen een oude man en een leerling over het 
wordingsproces en de verheven bestemming van de mens. De dialoog is 
gebaseerd op hoofdstukje 16 van de TAO TE TJING van Lau Tse.

Lessen van De Oude Cheng (spirituele roman)

Op het station van Ulan Bator, de hoofdstad van Mongolië zag hij hem 
voor het eerst, die vreemd uitgedoste, mysterieuze oude man met het 
innemende gezicht. De man had zich voorgesteld als Cheng en de wereld 
zijn woonplaats genoemd. 
In Peking aangekomen, hadden ze besloten om de reis door China 
gezamenlijk voort te zetten. De weken daarna had Cheng hem stap voor 
stap deelgenoot gemaakt aan de oude wijsheden van het Oosten. Hij had 
hem geholpen bij de ontdekking van de hemel, die direct onder zijn voeten 
was gelegen.

40

Gesprekken over de TAO TE TJING met de oude man

Op dit moment werkt de auteur aan een commentaar op de 81 
hoofdstukjes van de TAO TE TJING van Lao Tse (in 9 boekjes). Dit 
eerste boekje bevat in dialoogvorm het commentaar op hoofdstukje 1 tot 
en met 9.

De 7 Mystieke Geheimen van TAO

Door de inwijding in ‘De 7 Mystieke Geheimen van TAO’ die De Oude 
Cheng mij gaf, kreeg ik diep inzicht in de natuurlijke aard van het leven en 
daarmee in het grote evolutieproces van de menselijke ziel. 
De eerste 5 geheimen hebben betrekking op TAO als de Natuurlijke Orde 
van Alles. Geheim 6 en 7 gaan over de oude wijze, die vanuit zijn Innerlijke 
Kracht ‘TE’ leeft in overeenstemming met TAO en daardoor geniet van het 
geluk en de harmonie in zijn hart. 

De Weg van het Stille Midden

De Oude Cheng laat je, via een inleiding en 7 Meditatieve Teksten, 
kennismaken met De Weg van het Stille Midden. Dit is een open spiritueel 
pad voor de westerse mens van deze tijd. Een pad dat je, 
via je Hart als jouw ‘Stille Midden’, de weg wijst naar de Oorspronkelijke 
Natuurlijkheid van je Zelf en van het Bestaan 
en je daarmee brengt naar innerlijke vrede en duurzaam geluk. 
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In de nachtelijke stilte en de intimiteit van de bossen 
werden mij door De Oude Cheng ‘De 7 Mystieke 
Geheimen van TAO’ geopenbaard. 

Deze geheimen hebben betrekking op de Verborgen 
Natuurlijke Orde binnen de kosmos, die eeuwig is en 
alles omvat en ook wel God wordt genoemd. Ze gaan 
over het Allerbelangrijkste en bevatten de universele 
mystieke kennis die het erfgoed is van alle grote 
religies en wijsheidstradities door de eeuwen heen. 

Door deze inwijding door De Oude Cheng, kreeg ik 
een diep inzicht in de geestelijke aard van het leven, 
en daarmee in het grote evolutieproces van de ziel, 
die spiralerend in een afwisselende neergaande en 
opwaartse richting de 7 rijken doortrekt. 

De eerste 5 geheimen hebben betrekking op 
‘TAO’ als de Natuurlijke Orde van Alles. Geheim 
6 en 7 gaan over de oude wijze, die vanuit zijn
Innerlijke Kracht ‘TE’ in overeenstemming leeft 
met TAO. En door dit spirituele meesterschap is hij  
erfgenaam geworden van de Goddelijke harmonie 
binnen het universum, en mag hij genieten van een 
onuitsprekelijke Vrede en een diep Geluk in zijn hart. 
En zo creëerde hij de Hemel op Aarde.


