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"The path of awakening is not about becoming who you are. 
Rather it is about unbecoming who you are not."

Albert Schweitzer
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"Challenges are here to awaken you  
and even if you're awakening,            

life continuously gives you challenges 
and then the awakening accelerates and 
deepens."

Eckhart Tolle



Verhaal 1.

Bestaat een leven zonder lijden? 
Over het ontwaken op een hogere bewustzijnstrede



Zou het dan ook niet zo kunnen zijn, dat jij als waakpersoon 
en jouw moeilijke situatie van dit moment, ook alleen maar 
realiteit is vanuit je waakbewustzijn gezien, maar dat het 
vanuit een bewustzijnstrede hoger slechts betrekkelijk waar 
blijkt te zijn? Dus dat de waakpersoon die jij nu meent te zijn, 
ook niet echt blijkt te bestaan, behalve dan in de waakdroom 
waarin je nu bent.

Stel dat je nu een beetje begint te twijfelen, dan roept dit alles 
toch op z'n minst allerlei vragen bij je op. Misschien vraag je 
je nu af, hoe je je dat ontwaken in die bewustzijnstrede hoger 
moet voorstellen, en of je dan nog gewoon in dit aardse leven 
verblijft en naar je werk gaat en voor je kinderen zorgt. 

Om je daar een voorstelling van te kunnen maken, is het 
misschien verhelderend, wanneer ik je nog een andere 
metafoor geef.

Stel je voor dat je een acteur bent, en dat je nu in een 
toneelstuk speelt waarvoor geen script is gemaakt, maar dat 
zich al improviserend op het podium ontrolt. Tijdens het spel 
ben jij dus medeschepper van het stuk en je gaat zo op in het 
spel, dat je helemaal vergeet dat je een rol aan het spelen bent. 
Alles wat er op het podium gebeurt, beleef je heel levensecht, 
omdat jij je helemaal vereenzelvigt met de personage en met 
het verhaal waarin je speelt. En stel je nu voor dat je in die rol 
te maken krijgt met bijvoorbeeld het overlijden van je zoon. 
Denk je niet dat je dan een intens verdriet en misschien ook 
boosheid zult voelen? 

En dan, ergens midden in het verhaal realiseer je je plotseling 
dat je maar een rol speelt, dus dat jij die personage in 
het stuk niet echt bent, en dat ook de ervaringen van de 
personage niet echt zijn. Zul je bij dit besef niet een zucht 

van verlichting slaan? Natuurlijk, binnen het spel ben je 
weldegelijk die persoon, en als je een goede acteur bent, zullen 
de toeschouwers echte emotie voelen als ze zich verplaatsen 
in jouw gespeelde verdriet. Maar gezien vanuit de acteur, 
die zich nu realiseert dat hij daar een rol aan het spelen is in 
een zelfgemaakt verhaal, is alles plotseling slechts een spel 
geworden, inclusief de dood van je zoon en het diepe verdriet 
dat je speelt. 

Op het moment dat je plotseling beseft dat het allemaal een 
spel is, ontwaak je als het ware uit het beperkte bewustzijn 
van de personage, in een hogere bewustzijnstrede, namelijk 
in het bewustzijn van de acteur die zich realiseert dat hij daar 
een rol aan het spelen is. 

Op dat moment van ontwaken uit de rol, opent zich een 
nieuwe, veel ruimere werkelijkheid. En vanaf dat moment 
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1. 
Bestaat een leven zonder lijden?
Over het ontwaken op een hogere bewustzijnstrede

Stel dat ik je zou vragen: 
'Bestaat een leven zonder lijden?'

Zou je dan nieuwsgierig worden of zou je denken 
'Wat een onzinnige vraag'? 

Waarschijnlijk zul je zeggen dat zo'n leven niet kan bestaan, 
omdat jij er van uitgaat dat lijden nu eenmaal onlosmakelijk 
met het menselijke bestaan verbonden is.

Maar stel je de volgende situatie eens voor. Je droomt en in 
die droom wordt je achterna gezeten door een grote enge 
wolf. Je rent en zoekt vergeefs naar een plek waar je je kunt 
verstoppen. Maar het dier komt steeds dichterbij en nu raak je 
echt in paniek. En dan passeer je plotseling iemand die langs 
de kant van de weg zit, en die tegen je roept: Je hoeft niet bang 
te zijn, er kan je niets gebeuren, want dit is maar een droom. 
Zul je hem geloven? Nee natuurlijk niet, want je ziet toch die 
bloeddorstige kop van het dier en voelt de paniek in je lijf, en 
dus blijf je rennen.

En net als het dier zijn scherpe tanden in je been wilt zetten, 

schrik je wakker. Op dat moment realiseer je je dat je toch 
droomde. En hoewel de schrik nog in je lijf zit, slaak je een 
zucht van verlichting.

Ondanks het feit dat het in de droom allemaal heel levensecht 
voelde, besef je nu dat de persoon die jij in de droom meende 
te zijn, niet echt bestaat en dat dus ook die enge ervaring 
niet echt kan zijn. Of misschien is het juister om te zeggen, 
dat zowel de droompersoon als de droomervaringen alleen 
echt waren binnen die beperkte droomwereld en geen 
realiteitswaarde meer hebben nu je bent ontwaakt. Deze 
betrekkelijkheid van de droom wordt dus alleen gezien vanuit 
deze bewustzijnstrede hoger, dus vanuit de waaktoestand, 
niet als je nog in de droom zit.

Zou niet hetzelfde kunnen opgaan voor je wakkere leven? 
Stel dat je nu in je wakkere leven hele lastige dingen moet 
meemaken, bijvoorbeeld een uit de hand gelopen conflict met 
je baas, of een hele vervelende ziekte van iemand van wie je 
houdt. Je wordt helemaal in beslag genomen door je zorgen 
en problemen en je voelt je opstandig of juist heel machteloos.
En dan kom ik langs en zeg tegen je. Je hoeft niet bang te zijn, 
er kan je niets gebeuren, want dit waakleven dat zo echt lijkt, 
is maar een droom. 

Wat zou je dan zeggen? Waarschijnlijk zou je net zo ongelovig 
zijn als in de droom van zojuist, misschien zou je zelfs boos op 
me worden, omdat ik jou als persoon en jouw benarde situatie 
niet serieus neem. Hoe durf ik te zeggen dat het allemaal niet 
echt is. Je ervaart het allemaal toch als heel werkelijk, dus je 
twijfelt geen moment aan de echtheid ervan.

Toch bleek, wat in de droom met die enge wolf zo echt leek, 
vanuit een bewustzijnstrede hoger, niet meer zo echt te zijn.
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leef je dus eigenlijk in twee werelden. Je kunt nu als het ware 
schakelen tussen deze twee bewustzijnsdimensies, dus tussen 
de beperkte werkelijkheid van het verhaal op het podium, en 
de hogere werkelijkheid van jouw gewone leven, waar het spel 
op het podium wel deel van uitmaakt, maar dat veel ruimer is. 

Vanuit dat hogere perspectief gezien, kun je dus de 
betrekkelijkheid inzien van alles wat jij binnen het verhaal op 
het podium meemaakt. Maar deze betrekkelijkheid kon je niet 
ervaren, toen je nog niet uit de rol ontwaakt was en je je nog 
helemaal vereenzelvigde met de personage in het stuk. 

Hoewel je nu inziet dat alles op het podium niet de hoogste 
waarheid is maar een zelf bedacht verhaal, kun je nog steeds 
heerlijk genieten van het spelen van je rol en kun je je ook 
helemaal creatief uitleven in het scheppen van het verhaal.

Wat wil deze metafoor ons eigenlijk laten inzien? Misschien 
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het volgende. De nog niet ontwaakte mens identificeert zich 
volledig met de afgescheiden persoon die hij meent te zijn en 
gaat ook helemaal op, in alles wat die persoon meemaakt. Maar 
de mens die is ontwaakt in de hogere bewustzijnsdimensie, 
heeft kennis gemaakt met zijn Ware Natuur en heeft daarmee 
de schijngestalte van de afgescheiden persoon of ego doorzien, 
die hij in de waakdroom meende te zijn. 

De ontwaakte mens ziet in, dat de werkelijkheid waarin hij 
dacht te leven, een verhaal is dat hij zelf met zijn denken heeft 
gecreëerd. Dit houdt in dat de nog niet ontwaakte mens alles 
en iedereen ziet, zoals hij 'denkt dat het is', terwijl de mens 
die volledig in een hoger bewustzijn is ontwaakt, elke situatie 
en elk mens 'precies ziet zoals deze is'. Hij is zich als het ware 
oordeelloos gewaar van de natuurlijke werkelijkheid van het 
bestaan, die simpelweg is 'zoals die is', en creëert daarover 
geen verhalen meer in zijn hoofd.

En nu zul je je misschien afvragen: Maar als die waakdroom 
waarin ik mezelf nu als een afgescheiden persoon ervaar, nu 
alleen maar op denkbeelden is gebaseerd, hoe kon dan dat 
misverstand ooit in mijn hoofd zijn ontstaan? 

Overweeg eens het volgende: In het derde levensjaar komt 
het onderscheidende denkvermogen in elke mens tot 
ontwikkeling. De jaren daarvoor leefde jij, zonder je daarvan 
bewust te zijn, in de natuurlijke eenheid van het bestaan dat 
zich volledig afspeelde in het Hier en Nu. Je had nog geen spijt 
van gisteren en je maakte je ook nog geen zorgen over morgen, 
en alles wat zich buiten jouw gezichtsveld afspeelde, was er 
voor jou eenvoudigweg niet. Dit houdt in dat tijd en ruimte 
voor jou in die eerste jaren nog niet bestonden. Je speelde met 
een takje en als je oog viel op een steentje, dan liet je het takje 
vallen en vergat het direct, en pakte vervolgens gefascineerd 

het steentje op. Je leefde helemaal in het moment. 

Toen het onderscheidmakende denken zich langzaam in 
jou begon te ontwikkelen, kwam er een moment dat jij je 
plotseling realiseerde dat mamma daar was en jij hier en 
daarmee ontstond in je hoofd het concept van ruimte, dus 
van dit en dat, van hier en daar. Ook werd het je langzaam 
duidelijk dat mamma weer terug zou komen nadat ze even weg 
ging, met andere woorden, ook het concept van tijd begon zich 
in jou te vestigen. Je zou kunnen zeggen dat op dat moment 
in jou het, door het denken aangestuurde, zelfbewustzijn of 
ego-bewustzijn ontwaakte. En daarmee kwam je in de nu 
zo vertrouwde wereld van tijd en ruimte terecht kwam, die 
ook wel de waakwereld wordt genoemd, de wereld die door 
het denkende ego wordt gedomineerd. In die waakwereld 
die zich toen voor jou opende, en die jij dus feitelijk zelf met 
je denken hebt gecreëerd, ben jij jezelf steeds meer gaan 
ervaren als een afgescheiden persoon die hier in een lichaam 
woont en tegenover de wereld staat. En omdat jij je staande 
moest houden in een vermeende vijandige omgeving, kreeg 
je regelmatig teleurstellingen te verwerken en daarmee ging 
soms pijnlijk lijden gepaard. 

En vanaf het moment van dat ontwaken in je derde levensjaar, 
heeft alles en iedereen jou continu bevestigd dat deze 
waakwereld de echte waarheid is. Dat kon ook niet anders, 
omdat het overgrote deel van de mensheid op dit moment 
leeft op de bewustzijnstrede van het ego of het zelfbewustzijn, 
dus zich helemaal thuis voelt in de waakwereld. In de 
opvoeding en op school hield men je voor dat je voor je zelf 
moest opkomen, dat je moest weten wat jij als persoon wilde 
en dat je je hard moest maken om jouw persoonlijke doelen 
te bereiken. In alles werd je bevestigd dat je een afgescheiden 
'ik-je' of persoon was, en je werd van alle kanten ook nog 

Cirkel

"Als ik blijf kijken
zoals ik altijd heb gekeken,

blijf ik denken
zoals ik altijd heb gedacht.

Als ik blijf denken
zoals ik altijd heb gedacht,

blijf ik geloven
zoals ik altijd heb geloofd.

Als ik blijf geloven
zoals ik altijd heb geloofd,

blijf ik doen
zoals ik altijd heb gedaan.

Als ik blijf doen
zoals ik altijd heb gedaan,

blijft mij overkomen
wat mij altijd overkwam.

Maar als ik mijn ogen sluit
en voel mijn ware zelf van binnen,

dan kom ik deze cirkel uit
en kan ik steeds opnieuw beginnen."

onbekend



eens aangemoedigd om je persoonlijkheid steeds verder te 
ontwikkelen en te versterken. 

En nu kom ik vertellen dat die waakwereld waarin jij dus in je 
derde levensjaar als persoon of ego ontwaakte, eigenlijk een 
waakdroom is, waarin jij je als persoon ingeperkt voelt door 
alles en nog wat. En ik vertel je erbij dat elk mens vroeg of laat, 
in dit of in een volgend leven, deze illusie zal doorzien van dit 
zelfgecreëerde verhaal dat jij 'jouw leven' noemt. En daarmee 
zeg ik eigenlijk, dat je dus ook weer uit deze waakdroom zult 
ontwaken en daarmee in een nog ruimere werkelijkheid 
terecht zal komen. 

Als dit allemaal waar is, dan bestaan de ervaringen die nu in 
je leven zo echt voelen, dus alleen maar binnen de waakdroom 
die jij nu droomt, en niet meer als je ontwaakt in een nog 
hogere bewustzijnstrede. 

Vergelijk dit met het verhaal op het podium, dat ook alleen 
maar echt is voor de speler die zich helemaal vereenzelvigt 
met zijn rol, maar niet meer voor de ontwaakte acteur die zich 
realiseert dat hij een rol aan het spelen is in een zelf gecreëerd 
verhaal. 

Als jij zou ontwaken uit de waakdroom die jij nu 'je leven' 
noemt, dan zou je op die hogere bewustzijnstrede ontdekken 
dat je dus niet die afgescheiden persoon bent die je nu denkt 
te zijn, en dat de werkelijkheid met al zijn losse objecten 
en gebeurtenissen ook niet is wat jij denkt dat hij is. Je zult 
ontdekken dat jij met je denken de creator bent van je eigen 
waakdroom. 
Maar tegelijkertijd zul je na het ontwaken ervaren, dat je nog 
steeds heel erg kunt genieten van die creatieve bezigheid, 
die je vóór je ontwaken 'jouw leven' noemde, precies zoals 
de acteur zich ook na zijn ontwaken nog steeds met veel 
plezier kan uitleven in de improvisatie van het stuk waarin hij 
speelt. Maar zoals hij nu weet dat het een verhaal is binnen 
de ruimere werkelijkheid van zijn leven, zo zul ook jij na het 
ontwaken uit je waakdroom beseffen, dat het verhaal dat jij 
nu 'jouw leven' noemt, zich afspeelt tegen de achtergrond van 
de veel ruimere werkelijkheid van het natuurlijke bestaan, dat 
simpelweg 'is zoals het is'. 

En omdat je dit allemaal op dit moment waarschijnlijk nog 
niet zo ervaart, geloof je misschien nog steeds niet wat hier 
wordt gezegd. En dit geldt niet alleen voor jou, maar voor heel 
veel mensen, omdat een groot deel van de mensheid nog leeft 
in het collectieve misverstand van de afgescheiden persoon, 
ofwel leeft op de bewustzijnstrede van het ego. Zolang je dit 
niet zelf diepgaand hebt onderzocht en het misverstand hebt 
doorzien, zul je er waarschijnlijk van overtuigd zijn, dat alles 
wat hier gezegd wordt onzin is.
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En om je te laten inzien dat een sterke overtuiging, ook als die 
door bijna iedereen wordt gedeeld, soms toch niet waar blijkt 
te zijn, geef ik je nog een metafoor.

Stel ik leef in de middeleeuwen en ik heb nog geen weet van 
de werking van de kosmos en hoe alles daarin samenhangt. 
Ik moet het hebben van mijn eigen waarneming en ervaring. 
Ik kijk naar de lucht en zie dat elke ochtend de zon in het 
oosten opkomt en dat hij gedurende de dag een halve boog 
maakt om de aarde heen, waar ik op sta. En in de nacht zie 
ik de hele sterrenhemel precies hetzelfde doen. Kijkend naar 
deze bewegingen die zich elke dag weer herhalen, kom ik tot 
de stellige overtuiging dat de zon en de sterren rond de aarde 
draaien en dat de aarde dus het centrum is van het heelal. 
Daar is voor mijn gevoel geen speld tussen te krijgen, want ik 
zie het toch met eigen ogen. En niet alleen ik ben daar zo zeker 
van, maar dit is in mijn tijd de stellige overtuiging van bijna 
alle mensen op aarde. 

En dan is het 1609 en kom jij, Gallilei, en je probeert mij 
duidelijk te maken dat mijn overtuiging omtrent de zon en de 
aarde, een overtuiging die door bijna iedereen wordt gedeeld, 
op een misverstand berust. Je vertelt dat de aarde om de zon 
draait en niet andersom. 

Daarmee zet je mijn hele wereldbeeld op zijn kop en dat van 
alle mensen uit mijn tijd. Jouw verhaal klopt niet met mijn 
eigen ervaring, dus geloof ik je niet. Maar jij weet dat het waar 
is wat je zegt, want jij hebt de draaiing van de zon en de aarde 
waargenomen vanuit een hoger perspectief. En natuurlijk 
besef je ook waarom jouw verhaal voor mij onaanvaardbaar 
is. Je weet namelijk dat ik, zonder dat ik me daarvan bewust 
ben, kijk vanuit een beperkt perspectief en daardoor tot een 
onjuiste conclusie kom. 
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In deze metafoor wordt duidelijk dat, wanneer heel veel 
mensen jouw zienswijze delen, dat nog niet wil zeggen 
dat jouw zienswijze juist is. Daar komt bij dat alle grote 
wijsheidstradities van de wereld, door de eeuwen heen 
ongeveer dezelfde boodschap voor de mens hadden over die 
hogere waarheid van het bestaan, waarover ik eerder sprak. Ze 
wilden ons laten zien dat we in een zelf gecreëerde waakdroom 
leven, en dat lijden onlosmakelijk met deze waakdroom 
verbonden is. Maar tegelijkertijd zeiden ze dat het voor de 
mens mogelijk is om te ontwaken uit deze waakdroom met 
zijn onvermijdelijke lijden, en te leven in een wereld van vrede 
en harmonie. De ene traditie praat dan over verlossing, de 
ander over bevrijding en weer andere over verlichting, maar 
ze doelen allemaal op het zelfde.

En zoals in de 17e eeuw op wereldschaal een nieuw inzicht 
doorbrak over de ware positie van de aarde in het universum, 
zo staan we nu aan de vooravond van een nieuw ontwaken. 
In relatief korte tijd zal op grote schaal een verruimd inzicht 



doorbreken over wie of wat wij als mens werkelijk zijn en wat 
het leven werkelijk is. We maken op dit moment de overgang 
mee, naar wat wel de Nieuwe Tijd wordt genoemd. En net 
als de acteur die ontwaakt uit zijn rol, zal dit ontwaken ons 
brengen in een ruimere werkelijkheid, in een wereld waarin 
we echte vrede, harmonie en welzijn zullen ervaren. En 
hoewel dit voor jou misschien heel utopisch klinkt, verwerp 
het idee niet, maar durf op zoek te gaan.

Laten we nog even terug gaan naar de 17e eeuw. Als Galilei zul 
jij je nu misschien afvragen, hoe jij je mij kan helpen om mijn 
misvatting over de positie van de aarde in te zien?
Je beseft dat, zolang ik vast hou aan mijn eigen overtuiging, en 
jij probeert mij alleen maar te overtuigen van het tegendeel, we 
zullen verzanden in een vruchteloze discussie. Zo'n discussie 
zal mij niet leiden naar een meer omvattend inzicht.
 
Wat je misschien wel kunt doen, is het volgende:

Vraag aan mij het voordeel van de twijfel, vraag dus aan mij 
om mijn stellige overtuiging dat de aarde het centrum is van 
de kosmos, niet los te laten, maar voor dit moment even te 
parkeren. Vraag aan mij ook om even met een open geest naar 
jouw verhaal te luisteren. Stel dat ik daartoe bereid ben, dan 
kun jij mij misschien meenemen in jouw ruimere perspectief, 
en dan kun je mij misschien zelf laten ontdekken, dat mijn 
stellige overtuiging voortkomt uit mijn beperkte waarneming. 
Ik kijk namelijk alleen naar de zon en de sterren die schijnbaar 
rondom de aarde draaien, en laat de aarde waar ik op sta, in 
deze waarneming buiten beschouwing. Als je mij helpt om 
te kijken vanuit jouw ruimere perspectief, dan kun je mij 
zelf laten ontdekken dat je vanaf een grotere afstand de hele 
situatie van de zon én de aarde kunt overzien, en dat ik vanuit 
dat hogere perspectief met eigen ogen kan zien dat de aarde 

16 17

om de zon draait en niet andersom. 

Wanneer je me dus uitnodigt om met een open geest 
te luisteren en vraagt of ik bereid ben om het eerlijk te 
onderzoeken, dan schenk je mij de gelegenheid om, als de tijd 
daar rijp voor is, mijn beperkte perspectief te doorzien en zo 
mijn eigen misverstand te ontmaskeren. En als het daar nog te 
vroeg voor is, dan zal dat simpelweg nog niet gebeuren, en dat 
is dan zoals het blijkbaar nu moet zijn. Met andere woorden, 
als ook jij je niet vereenzelvigt met jouw ontdekking, dan zou 
jij je kunnen verzoenen met het feit dat ik de hogere waarheid 
(nog) niet kan inzien, en zul je geen pogingen doen om mij te 
overtuigen van deze hogere waarheid.

Dus als je werkelijk op zoek wilt gaan naar het echte antwoord 
op die centrale vraag van dit artikel: 'Bestaat een leven zonder 
lijden?', zeg dan niet direct, 'dat is onmogelijk'. Want daarmee 
sluit je jezelf af voor elk ruimer perspectief. Je kunt alleen 

nieuwe ontdekkingen doen buiten je eigen referentiekader, als 
je bereid bent om al je vaste geloofsovertuigingen, principes 
en meningen, voor even te parkeren. Als je dat niet doet, zul 
je het nieuwe steeds toetsen aan al je bestaande kennis, en 
zo krijgt het nieuwe dus nooit de kans om zijn ware, ruimere 
aard aan jou te openbaren.

Dus als je oprecht nieuwsgierig bent geworden naar 'een 
leven zonder lijden', ga dan met een werkelijk open geest en 
een naar waarheid hunkerend hart, op ontdekkingstocht. Je 
kunt dit op eigen kracht doen of je laten bijstaan door een 
gids die het pad zelf is gegaan. Maar als dit alles je niet heeft 
geprikkeld, leg deze tekst dan gewoon terzijde en geniet van 
het leven zoals je dat nu leeft.

En als je er toch voor hebt gekozen om op onderzoek uit te 
gaan, dan vraag je je nu misschien af wat er nou eigenlijk te 
ontdekken valt.

Alle grote wijsheidstradities willen je laten weten dat het 
universum in diepste wezen bestaat uit een geestelijk 
Oerveld, dat gevuld is met bewustzijn als een neutrale 
oerenergie. Dit oneindige en eeuwige Oerveld wordt in elke 
traditie weer anders genoemd. De oude Chinezen noemden 
dit veld, dat samenvalt met de oneindige ruimte van het 
heelal, Wu-Ji. Het is het Oerveld waaruit alles voortkomt en 
waarin alles uiteindelijk, na zijn levenscyclus weer terugvalt. 

"Pijn is onvermijdelijk,
lijden is optioneel."

Jon Kabat-Zinn 

(grondlegger van de Mindfulness-training)

Veel scheppingsmythologieën van over de hele wereld 
spreken over de oerwateren waaruit de Hemel en de Aarde 
geschapen zouden zijn. De Sioux-indianen noemen dit veld 
Wankan-Tanka ofwel Grote Geest en andere wijsheidstradities 
noemen het God, Brahman, het Ene of Ein-Sof. In esoterische 
kringen wordt dit veld van pure en vormeloze energie en 
informatie dat alles doorstraalt, het Akasha-veld genoemd 
en binnen de New Age-beweging wordt gesproken over het 
Intentieveld of Bewustzijnsveld. De oude Grieken noemde dit 
het Etherveld, en de kwantumfysica heeft dit veld de naam 
Nulpuntsveld gegeven, maar noemt het ook wel het Veld van 
oneindige Potentie.

Dus de hele schepping komt voort uit dit geestelijk Oerveld 
van Universeel Bewustzijn. En de diepste natuur van alles 
om mij heen, en dus ook van mij als mens, bestaat nog steeds 
uit bewustzijn, als die oerstof of geeststof van het universum. 
Maar omdat alles om mij heen, en dus ook ik, tijdens het 
scheppingsproces in steeds lagere energiefrequenties is 
terecht gekomen, en uiteindelijk een fysieke gedaante heeft 
aangenomen, is die diepste natuur van alles, en dus ook mijn 
diepste natuur, versluierd geraakt. Dat gebeurde omdat de 
hogere geestelijke trillingen in mijn energiesysteem, tijdens 
het scheppingsproces werden overstemd door de lagere 
aardse trillingen. 

Wat er na het geestelijk ontwaken eigenlijk gebeurt, is dat ik 
mijn Ware Natuur, dus die neutrale energie van mijn diepste 
natuur als puur bewustzijn, weer in mezelf ga her-kennen. 
Misschien klinkt dit allemaal voor de aardse mens nog erg 
vaag, maar het gaat hier ook om het grootste mysterie van het 
bestaan, dat zich niet zomaar prijs geeft.

In India zeggen ze over die bewustzijnstrede waarin we 
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kunnen ontwaken, het volgende: Na de droomloze slaap, de 
droomtoestand, en de waaktoestand, is er volgens de oude 
leer nog een vierde bewustzijnsstaat. En deze vierde staat, die 
daar 'turiya' wordt genoemd, ligt dus voorbij het denken dat 
in de waaktoestand zo dominant is. Dit is de reden waarom 
dat pure bewustzijn van de vierde staat, niet met het lager 
trillende denkbewustzijn  van de derde staat kan worden 
begrepen, maar alleen door de directe ervaring kan worden 
gekend. Deze hoogste, meest zuivere bewustzijnsstaat van de 
mens, is dus zijn Ware Natuur, die ook wel zijn Natuurlijke 
staat van Zijn wordt genoemd. En dit is ook de onbevangen en 
oordeelloze staat waar Jezus naar verwees, toen hij zei: 'Wie 
niet als een kind open staat voor het Koninkrijk Gods, zal er 
zeker niet binnen gaan'. 

Tijdens je ontdekkingsreis naar deze vierde bewustzijnsstaat 
(die eigenlijk geen staat meer is, omdat hij niet meer 
gedefinieerd kan worden), hoef je niet alleen maar in het 
duister te tasten. Je kunt namelijk in de voetsporen treden 
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Jezus zegt: ‘Als jullie leiders tot jullie zeggen: 
“Zie, het Koninkrijk is in de hemel”, 

dan zullen de vogels van de hemel jullie voor zijn. 
Als ze jullie zeggen: “Het is in de zee”, 
dan zullen de vissen jullie voor zijn. 

Maar het Koninkrijk is binnen in jullie en het is buiten jullie. 
Wanneer jullie jezelf kennen, dan zul je gekend worden 

en zul je begrijpen dat júllie de kinderen zijn 
van de levende Vader. 

Maar wanneer jullie jezelf niet kennen, 
dan verkeren jullie in armoede. Dan zijn jullie de armoede.’

Evangelie van Thomas 

(logan 3)

'vichara' wordt genoemd.

In het vijfentwintighonderd jaar oude boek, de Tao Te Tjing, 
verwijst ook Lau Tse ons naar binnen, waar de oorsprong van 
echte vrede kan worden ontdekt.

De wijsheidstradities houden mij dus voor, dat ik door 
diepgaand zelfonderzoek, de schijngestalte van mijn 
afgescheiden ego of kleine zelf zal doorzien en zo mijn Ware 
Natuur zal ontdekken. En die wordt in het Oosten wel mijn 
Hoger Zelf genoemd en in de Christelijke traditie wordt die 
aangeduid met de Zuivere Ziel.

Naast het innerlijk zelfonderzoek, kan het lezen van spirituele 
teksten uit verschillende wijsheidstradities, het luisteren 
naar de woorden van spirituele leraren, het beoefenen van 

"Om vrede in de wereld te hebben, 
moeten de volken in vrede leven.

Om tussen de volken vrede te hebben, 
moeten de steden niet tegen elkaar opstaan.

Om vrede in de steden te hebben, 
moeten de buren elkaar verstaan.

Om vrede tussen de buren te hebben, 
moet er vrede heersen in huis.

Om thuis vrede te hebben, 
moet je hem vinden in je eigen hart."

Lau Tse 

(5e eeuw v.Chr.)

gebeurt, is dat de sluiers van het lager trillende mentale 
bewustzijn optrekken en ik de diepste geestelijke natuur 
weer in mijzelf ga her-kennen, die er altijd al was, maar die ik 
door mijn lagere bewustzijn niet kon zien. En omdat na mijn 
ontwaken de trillingsfrequentie van mijn bewustzijn weer 
overeenstemt met de frequentie van het goddelijk bewustzijn 
dat de diepste natuur is van alles, ga ik ook weer de diepste 
natuur van alles om mij heen her-kennen. En ook die is er 
altijd geweest, maar kon niet door mij worden waargenomen.

En om mijn Ware Natuur te ont-dekken, nodigt Jezus, de 
Boeddha en heel veel andere geestelijk leraren uit andere 
wijsheidstradities mij uit om mijn diepste Zelf te leren 
kennen. Ik moet hiervoor mijn aandacht naar binnen richten 
en diepgaand zelfonderzoek beoefenen, dat in India ook wel 

van de mensen die je al zijn voorgegaan, en je kunt je laten 
inspireren door hun reisverhalen. De boodschappen van de 
Boeddha, Jezus, Krishna, Lau Tse (Taoisme), Sankara (Advaita 
Vedanta), De Pale One (Cherokee) en veel anderen, kunnen 
tijdens deze ontdekkingstocht een soort richtingwijzers voor 
je zijn. 

En als je geduld hebt, dan zal ook jij, als de tijd daar rijp 
voor is, die diepste geestelijke dimensie in jezelf gaan 
her-kennen. En vanuit deze diepste dimensie in jezelf, zal ook 
jij uiteindelijk een glimp opvangen van die 'wereld zonder 
lijden', ofwel van de Natuurlijke Heelheid van het Bestaan, die 
door de Christenen het 'Koninkrijk Gods', door de Hindoes 
het 'nirwana' en door de oude Chinezen Tao wordt genoemd. 
Want zoals elke plant, in het tot bloei komen en vrucht 
dragen, zijn hoogste levensbestemming vindt, zo zal ook elke 
mensenziel ooit, met het ontwaken van zijn Ware Natuur, tot 
zijn hoogste geestelijke bloei komen en vrucht dragen voor de 
wereld.

En als je dit allemaal hebt aangehoord, vraag je je misschien 
af, waar je die ontdekkingstocht naar die 'wereld zonder 
lijden' moet beginnen. 

In logan 3 van het evangelie van Thomas op de pagina 
hiernaast, geeft Jezus een paar belangrijke aanwijzingen.
Jezus zegt hierin dus eigenlijk, dat het 'Koninkrijk Gods', 
ofwel die 'wereld zonder lijden', zowel binnen als buiten 
mij is. Op de eerste plaats zal ik die vierde bewustzijnsstaat, 
ofwel deze Natuurlijke Staat van Zijn, in mijzelf moeten leren 
her-kennen, en als ik daarin langzaam ontwaak, dan zal ik 
ook buiten mij de Natuurlijke Heelheid van het Bestaan gaan 
her-kennen, die de hele schepping en dus ook mij omvat. Je 
kunt het ook nog anders zeggen. Wat er bij het ontwaken 



nog steeds met veel plezier zijn rol in het toneelstuk kan 
blijven spelen, zo zal er ook in het gewone bestaan van 
de ontwaakte mens niet zoveel veranderen, behalve dan 
dat de betrekkelijkheid wordt ingezien van alles wat zich 
daarin afspeelt. Ook weet hij, dat hij vanuit die dagelijkse 
werkelijkheid met al zijn schijnbare zorgen en problemen, 
steeds kan terugkeren naar die ruimere werkelijkheid als zijn 
thuis, waarin hij rust, vrede en geluk zal ervaren, en waarin 
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meditatie en contemplatie, het luisteren naar mooie verfijnde 
muziek en het vertoeven in de natuur, mij helpen tijdens 
mijn ontdekkingstocht naar mijn Natuurlijke Staat van Zijn, 
dat niet kan worden begrepen met mijn denken, maar alleen 
direct kan worden ervaren in het Hier en Nu. 

Uiteindelijk zal ik doorzien dat het leven, dat ik in de 
waaktoestand voor echt aanzag, slechts een projectie was van 
mijn eigen denken. Op vergelijkbare wijze kan ik doorzien 
dat wat ik aanzag voor een dodelijke slang, bij nader inzien 
een gewoon stuk hout blijkt te zijn. Als ik het misverstand 
van wie ik meen te zijn, door diepgaand zelfonderzoek heb 
ontmaskerd, zal ik via mijn hart als mijn 'Stille Midden', oog 
in oog staan met mijn Hogere Zelf ofwel mijn ZielenZelf. Dit 
is mijn meest Natuurlijke Staat van Zijn die onbegrensd 
en eeuwig is, en daarmee zal ik Spiritueel Zelfmeesterschap 
verwerven. 

En vanuit dat hoge perspectief zal ik mij kunnen verzoenen 
met de Natuurlijke Heelheid van het Bestaan en daarmee alle 
lijden ontstijgen en zo echte vrede en duurzaam geluk vinden 
in mijn hart. 

Ik zal dan niet langer klakkeloos het eigen belang van het ego 
volgen, dat geneigd is om het ene naar zich toe te halen en het 
andere te verwerpen, en daarmee continu in strijd te zijn met 
deze Natuurlijke Heelheid van het Bestaan. 

Als het regent, regent het en als de zon schijnt, schijnt de zon, 
zo simpel wordt het leven vanuit deze vierde bewustzijnsstaat. 
Door werkelijke overgave aan de Wil van het Hogere kom ik 
op natuurlijke wijze terecht in die ruimere wereld waarin alles 
eenvoudigweg 'is zoals het is'. 
Na mijn ontwaken ben ik oordeelloos getuige van de 
natuurlijkheid van alles en iedereen, waardoor in deze ruimere 
werkelijkheid de strijd tussen mij en het bestaan spoedig zal 
zijn geluwd, en ik daarin echte vrede, harmonie en welzijn zal 
ervaren. 

En zoals de acteur die uit zijn rol ontwaakte in de ruimere 
werkelijkheid van zijn gewone leven, ook na zijn ontwaken 
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"Wie deze hachelijke, modderige, misleidende cyclus van het 
bestaan heeft doorwaad en doorzien, en zo de andere oever 
heeft bereikt, wie meditatief en kalm is en geen twijfel meer 

kent, wie door zich nergens aan vast te klampen nirwana heeft 
bereikt, die noem ik een ware Meester." 

De Boeddha 

(in de Dammapada 5e eeuw v. Chr.)

geboorte geen begin en dood niet het einde is.

En de Weg van het 'Stille Midden', het eigentijdse spirituele 
pad voor de westerse mens, dat in de Workshop Praktische 
Spiritualiteit centraal staat, kan jou stap voor stap helpen 
bij jouw spirituele groei naar hogere bewustzijnsgraden, 
waarmee de toegang wordt geopend naar het onzichtbare 
geestelijke domein van het bestaan.

"Out of the Indian approach to life 
there came a great freedom, 
an intense and absorbing 

respect for life, enriching faith in a 
Supreme Power, and principles of 
truth, honesty, generosity, equity, 

and brotherhood as a guide to 
mundane relations."

Black Elk (1863 - 1950)
(Holy man of the Lakota people)
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2. 
Afdaling naar het mysterieuze dal 
Over de vier stadia van Spirituele Groei

Vroeg in de ochtend was de groep, bestaande uit mannen en 
vrouwen van verschillende leeftijden, met hun gids Mike, uit de 
laatste eenvoudige herberg op 5000 meter hoogte vertrokken. 
Dat was tegelijkertijd het punt waarop ze de bewoonde wereld 
van het hoogland achter zich hadden gelaten. Het gezelschap 
is inmiddels, na vertrek uit hun dorp, al drie dagen onder weg, 
maar vertoeft nog steeds in het thuisdomein dat altijd boven 
de wolken is gelegen. Hun voorvaderen hebben dit domein 
ooit het Hoogland van het Stille Midden genoemd, omdat 
iedereen in dit hoge bergland in vrede en harmonie leefde, 
zowel met elkaar als met de omgeving die hen omringde. 
Maar zelf hadden de mensen hier nauwelijks besef van hun 
fortuinlijke situatie. Iedereen in dit gebied leefde eigenlijk 
nog in een soort innerlijke sluimertoestand, waardoor ze 
wel gewoon hun rustige leven konden leiden, maar zich niet 
helder bewust waren van de werking van alles. 

Slechts in enkele mensen, die vaak al een hoge leeftijd hadden 
bereikt, was innerlijk een hogere graad van helderheid en 
wijsheid tot ontwikkeling gekomen. De mensen in dit bergland 
hadden groot ontzag voor 'de Ouden', zoals ze werden 
noemden, en bezochten hen voor wijze raad en bemoediging. 

Elk mens in dit gebied droeg innerlijk een onbewust verlangen 
met zich mee, om zich ook ooit wakker bewust te worden van 
zichzelf en van het allesomvattende bestaan, zodat ze zich met 
hun ontwaakte wijsheid bij ‘de Ouden’ konden voegen.

Doordat de gids weet, dat er gedurende de zeven dagen van de 
afdaling in het verlaten berggebied en het verblijf in het dal, 
geen hut meer op hun traject ligt, hebben ze voldoende tenten 
en proviand meegenomen. 

De mensen van de groep hadden zich in hun bergdorp 
ingeschreven voor een zeer intensieve tocht naar het 
zogenoemde 'mysterieuze dal'. De meesten van hen hadden 
hun thuisland nog nooit verlaten. In de reisbrochure had 
gestaan, dat je tijdens de tocht door dit dal, op een natuurlijke 
wijze ingewijd zou worden in 'het onderscheid tussen 
schijn en waarheid', zoals dat werd genoemd. En als dit 
onderscheidingsvermogen eenmaal in je zou zijn ontwaakt, 
dan zou, door de toegenomen helderheid, zich heel spontaan 
innerlijke wijsheid gaan openbaren. De meeste onder hen 
hadden deze tekst met grote belangstelling gelezen. Zou 
dat echt mogelijk zijn? En hoewel ze zich afvroegen of ze de 
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tekst wel goed hadden begrepen, wekte deze belofte toch 
hun nieuwsgierigheid en werd ook hun gevoel voor avontuur 
aangewakkerd.  

Het is nog steeds stralend weer en het loopt tegen het 
middaguur, als ze een immense bergwand naderen die je 
alleen via een heel smal pad langs een afgrond kunt passeren. 
Mike kent het gebied inmiddels goed en hij weet dat achter 
deze berg de echte afdaling naar het mysterieuze dal begint. 
Het is een onherbergzame streek, waar dingen gebeuren 
die heel waar lijken, maar dat absoluut niet zijn. Zo zullen 
bijvoorbeeld struiken zich kunnen voordoen als adelaars, 
bomen als geesten en rotsblokken als mensen. Hij vertelt 
aan de groepsleden dat ze de toegang tot het mysterieuze dal 
naderen. De mensen worden onrustig en reageren verrukt, 
want over die bijzondere wereld, die nu snel naderbij komt, 
hebben ze al lange tijd gefantaseerd en zelfs gedroomd. 

Maar er is nog iets heel belangrijks wat de groep nog niet 
weet. Mike vertelt ze, dat, zodra ze het smalle pad aan de 
andere kant van de berg zullen verlaten, ze van het ene op het 
andere moment zijn vergeten waar ze vandaan zijn gekomen 
en met welk doel ze deze afdaling zijn begonnen. Hij maak ze 
duidelijk dat dit 'vergeten' van hun oorsprong en bestemming 
een hoger doel heeft. Alleen op deze manier zal, door de 
ervaringen die ze in het dal zullen meemaken, langzaam in hen 
het vermogen ontwaken om schijn van waarheid te kunnen 
onderscheiden. Alleen zo kan de belofte uit de reisbrochure 
worden waargemaakt, vertelt Mike. Het is dus van wezenlijk 
belang dat alle bewuste herinneringen aan het leven hier in 
het Hoogland van het Stille Midden, tijdens de afdaling en het 
verblijf in het dal, tijdelijk worden uitgewist. Dat zal allemaal 
spontaan gebeuren, verzekert Mike, zodra ze de eerste stap 
zullen zetten in dat onbekende gebied. 

Iedereen kijkt verbaast en sommigen zelfs verschrikt. Maar 
Mike belooft hen, dat ze uiteindelijk zullen begrijpen dat dit 
echt noodzakelijk is, om straks weer naar hun thuisland te 
kunnen terugkeren met een veel ruimer perspectief op het 
leven. Door dit nieuwe perspectief zullen ze na hun reis het 
leven met een veel grotere helderheid kunnen aanschouwen 
en zal hun innerlijke wijsheid aanmerkelijk zijn gegroeid. 

Mike leest nog steeds vertwijfeling op sommige gezichten, 
maar het lijkt erop, dat hun verlangen groter is dan hun angst. 
Het verhaal van hun gids kan ze er blijkbaar toch niet van 
weerhouden om nu verder te gaan. Eigenlijk maakt dit het 
allemaal nog veel spannender, vindt een aantal onder hen. Ze 
worden nu echt ongeduldig en kunnen niet langer wachten 
om het smalle bergpad te betreden. Nog even, en ze zullen oog 
in oog staan met het mysterieuze dal, dat al geruime tijd hun 
aandacht volledig vult. 

Hoewel het pad erg smal is, verloopt het eerste stuk zonder 
problemen. Maar langzaam gaat het pad vrij stijl omlaag 
en komen ze in een dichte mist terecht. Deze gevaarlijke 
klauterpartij langs de afgrond, met een heel slecht zicht op 
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waar ze hun voeten plaatsten, vereist van iedereen een grote 
concentratie. Ze realiseren zich dat één misstap hier fataal 
kan zijn. Maar wanneer het pad iets breder begint te worden 
en langzaam overgaat in een klein vlak plateau, trekt de mist 
op. Ze zijn zojuist door de wolken afgedaald en hier, aan deze 
kant van de berg onder de wolken, is iedereen verrukt over het 
adembenemende uitzicht over het immense dal dat zich voor 
hen uitstrekt. Mike weet dat het voor de meeste onder hen de 
eerste keer is dat ze onder de wolken zijn. 

De groep loopt verder en er worden veel foto's gemaakt, 
bloemen geplukt en prachtige stenen bekeken. Niemand 
herinnert zich blijkbaar nog wat Mike ze aan de andere kant 
van het smalle bergpad, toen ze nog boven de wolken waren, 
heeft gezegd. Ze zijn vergeten dat ze een paar dagen geleden 
van huis zijn gegaan om af te dalen en door het mysterieuze 
dal te trekken dat voor hen ligt, om hier bijzondere ervaringen 
op te doen. Het nieuwe bestaan aan deze kant van de wolken 
is de enige werkelijkheid geworden die ze nog kennen. En ze 
lijken zich geen moment te bekommeren om dit zeer beperkte 
perspectief, want ze weten niet beter. Er wordt volop genoten 
van het prachtige uitzicht over het dal en het gedempte licht 
hier onder de wolken, dat voor hen helemaal nieuw is. 

En tegen de avond, als de schemering zich inzet en het wat 
kouder begint te worden, leggen twee mannen een vuur aan 
en een echtpaar begint eten te bereiden voor de hele groep. De 
anderen zetten de tenten op.  

En na een heerlijke maaltijd in de open lucht en een avond bij 
het vuur, genietend van de groene begroeiing van het dal en de 
mooie verhalen, worden de tenten geopend en legt iedereen 
zich te rusten. De komende dagen herhaalt dit proces zich. 
Elke dag trekt de groep verder het dal in. Sinds het verlaten 
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van het smalle bergpad, zijn ze geen andere mensen meer 
tegen gekomen. Hoewel het niet de eerste keer is dat Mike 
aan deze kant van de berg met een groep afdaalt naar het dal, 
verbaast het hem toch steeds weer, dat hij niemand meer hoort 
praten over het leven in het hoogland dat ze achterlieten. Dit 
leven in het groene dal, met aan alle kanten oprijzende bergen 
en een plafond in vele grijstinten, lijkt voor deze mensen het 
'echte leven' te zijn geworden.

Na een tijdje heeft het gezelschap zich gevormd tot een echte 
leefgemeenschap, maar vreemd genoeg gaat het er niet altijd 
even harmonisch toe. Niet iedereen gedraagt zich even sociaal 
en er zijn regelmatig spanningen binnen de groep. Deze 
spanning brengt de mensen in verwarring. Uiteindelijk heeft 
dit er toe geleid, dat veel van hen onbewust niet meer hun 
ware vriendelijke aard laten zien, maar op hun hoede zijn voor 
het asociale en soms botte en oordelende gedrag van anderen. 
En om niet steeds het onderspit te moeten delven, beginnen 
ze zelfs het spel van competitie en concurrentie mee te spelen. 
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Mike heeft hetzelfde zien gebeuren binnen eerdere groepen 
die hij begeleide bij hun afdaling naar dit gebied. Hij weet dat 
de zogenoemde Wet van de Tweeheid, die in dit dal regeert, 
daar de oorzaak van is. Deze wet zorgt er voor dat alles en 
iedereen tegenover elkaar lijkt te staan. 

De benaming die 'de Ouden' uit vervlogen tijden aan hun 
thuisland gaven, verwijst juist naar de niet -tweeheid die eigen 
is aan het bergland boven de wolken. De Ouden beschouwden 
het 'Stille Midden' als het neutrale punt waarin elke tweeheid, 
zowel ik als jij, zowel dag als nacht, zowel zomer als winter, 
zowel boven als onder, zowel subject als object, zowel verleden 
als toekomst op een natuurlijke wijze worden ver-enigd. En 
doordat boven de wolken de Wet van Niet-Tweeheid regeert, 
heerst daar vrede en harmonie. Ook was de werking van deze 
wet er de oorzaak van, dat de mensen in het bergland niet 
waren getraind in het maken van onderscheid tussen schijn en 
waarheid. Mike is zich van dit alles helder bewust, omdat hij 
beide werelden kent, dus zowel de wereld van de dualiteit hier 
in het dal, als de wereld van de non-dualiteit boven de wolken. 
Maar verder lijkt niemand anders in de groep op te hoogte te 
zijn van de werking van deze Universele Levenswetten.

En dan, op een avond, als het al wat donker begint te worden, 
gebeurt er iets opmerkelijks. Een eindje verderop is een andere 
groep mensen waargenomen. Eerst waren de mensen uit 
Mike's groep nog nieuwsgierig naar dit gezelschap en liepen in 
hun richting. Maar toen ze de andere groep naderden, zagen 
ze dat deze mensen er verwilderd en angstaanjagend uitzagen. 
Nieuwsgierigheid sloeg om in angst en voor het eerst in hun 
leven voelden ze zich echt bedreigd. Ze leken niet bestand te 
zijn tegen deze spanning en kropen bij elkaar en probeerden 
elkaar gerust te stellen, maar de gestalten leken dichterbij 
te komen en toen brak er paniek uit in de groep. Een klein 

aantal onverschrokken mannen wil nu tot de aanval overgaan, 
maar worden door hun groepsgenoten weerhouden, omdat 
de andere groep veel groter is en over primitieve, maar 
gevaarlijke wapens lijkt te beschikken. 

Mike is de enige die zich lijkt te realiseren dat ze in een dal 
zijn, waar niets is wat het lijkt, dus waar schijn zich met 
waarheid vermengd. Uit ervaring weet hij dat rotsblokken 
zich in dit magische gebied kunnen voordoen als levensechte 
mensen en dat een groep struiken kan worden aangezien 
voor een angstaanjagende gezelschap. Hij weet dat dit hele 
schouwspel maar schijn is. Maar soms is hij er toch even niet 
helemaal zeker van. Dan is zijn geest voor een kort moment 
wat versluierd en laat hij zijn innerlijke rust hier in het dal 
toch weer even verstoren door de oplopende emoties binnen 
de groep. Maar snel daarna wint zijn helderheid het weer 
van zijn opkomende angst en irritatie en kan hij alles en 
iedereen weer zien in zijn Ware Natuurlijkheid. En vanuit 
deze helderheid ziet Mike slechts een groep struiken, die heen 



en weer bewegen in de avondwind, maar die door de anderen 
wordt aangezien voor een groep belagers.

Hij ziet dat een aantal mensen zich erg emotioneel laten 
meeslepen met dit schijnbare gebeuren en hij vindt het 
moeilijk om dit aan te zien. Hij kan zich niet inhouden en 
zegt tegen de groep: 'Herinneren jullie je dan niet meer wat 
ik jullie aan de andere kant van het smalle bergpad heb 
gezegd? Wat je nu ziet, is niet wat je Denkt dat het is.' Maar 
ze lijken niet te weten waar hun gids het over heeft. 

Alleen de vrouw in de rode trui komt naar Mike toe en zegt 
dat ze een vage herinnering heeft van de andere kant van het 
smalle bergpad. Ze vraagt aan Mike of hij haar wil helpen 
om zich meer bewust te worden van haar thuisland boven de 
wolken en of hij haar ook wil helpen om hier in dit gebied 
schijn van waarheid te leren onderscheiden. 

De rest van de groep twijfelt nog steeds of ze tot de aanval 
moeten over gaan of niet, maar afwachten lijkt eigenlijk geen 
optie. Ze worstelen met het hele gebeuren en krijgen zelfs 
grote ruzie over de wijze waarop moet worden gereageerd op 
deze bedreigende situatie. Een vrouw raakt daardoor echt in 
paniek en begint te huilen en om zich heen te slaan.

Mike weet even niet meer hoe hij moet omgaan met deze 
heftige emoties binnen zijn groep, die, zoals hij wel weet, 
slechts op een misverstand zijn gebaseerd. Hij wordt wat 
geïrriteerd omdat ze niet naar hem willen luisteren.

Dan komt de oudere grijze man naast Mike staan. Op zijn 
liefdevolle gezicht is geen spoor van angst te herkennen. Met 
rustige woorden fluistert hij hem toe: 
'Doe geen moeite, want ze kunnen De Waarheid op dit 
moment gewoonweg nog niet zien. Net als jij, zie ook ik, 
dat het niet is wat ze Denken dat het is. Ze lijden onder hun 
eigen onwetendheid, maar zijn zich daar niet van bewust. Ze 
ervaren de oorzaak van hun angst en lijden buiten zichzelf, 
terwijl deze in hun eigen innerlijk gezocht moet worden. 
Waar ze naar kijken, is in werkelijkheid slechts een groep 
struiken, die heen en weer bewegen in de avondwind, maar 
dit alles doet zich, via hun zintuigen en geconditioneerde 
geest, aan hen voor als een groep rovers.' 

'Ze vroegen ook mij: 'U behoort tot de Ouden en bent wijs. 
Wij zijn ten einde raad, help alstublieft om ons te bevrijden 
van deze belagers.' Maar hoe kan ik hen helpen zich van iets 
te bevrijden wat in werkelijkheid niet bestaat? Ik probeerde 
hen de schijn van de hele situatie te laten inzien, maar de 
tijd om dat in te zien, was voor hen blijkbaar nog niet rijp. 
Nogmaals, hoe kan ik iemand bevrijden uit zijn vermeende 
gevangenschap, als hij in werkelijkheid al vrij is? Lieve Mike, 
dit is het dilemma van de Wetende.'

Dan pakt de oude wijze man de handen van Mike in zijn handen 
en kijkt hem aan met een blik vol liefdevolle vriendelijkheid. 
'Door mijn vele bezoeken aan dit mooie maar zeer moeilijke 
gebied, waar de Wet van de Dualiteit regeert, heb ik in mijn 
hart als het ‘Stille Midden’ mijn Ware Natuur ontdekt en 
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"There are two kinds of suffering.               

There is the suffering you run away from, 

which follows you everywhere.                       

And there is the suffering you face directly, 

and so become free."

Ajahn Chah

ben daardoor één geworden met de Natuurlijkheid van het 
Bestaan. En vanuit dit volledig open perspectief, waarin 
niets meer een naam, eigenschap, oordeel of betekenis wordt 
toegekend, en dus ook niets meer tegenover elkaar kan 
bestaan, ken ik de Ene Waarheid, waarin alles precies 'is 
zoals het is'. En het lijden, dat eigen is aan dit gebied van de 
Dualiteit, heeft er voor gezorgd dat dit verheven inzicht ooit 
in mij kon ontwaken. 

Je zult je misschien afvragen, waarom ik dan niet permanent 
wil blijven in het gebied van harmonie, aan de andere kant 
van het smalle bergpad, en toch steeds terugkom naar dit 
gebied vol spanning, conflict en lijden. Inderdaad, voor 
mijn ziel heeft dit gebied zijn functie vervult, en mijn hart 
hunkert naar dat gebied van echte Vrede en duurzaam 
Geluk boven de wolken. Maar dat zou betekenen, dat ik mijn 
nog niet ontwaakte broeders en zusters hier in verwarring 
zou moeten achterlaten. Daarom heb ik besloten om hier te 
blijven terugkomen en het Licht dat in mij is ontbrand, hier 
te laten schijnen. Ik doe dat, tot ook in de laatste mensenziel 
dit Grote Licht is ontstoken, waarmee ook deze mens zich 
heeft bevrijd van elke schijn en daarmee van elk menselijk 
lijden. Dan zal ik samen met deze laatste mens, voor goed 
terugkeren naar het domein van de Eeuwige Harmonie in 
het hoogland. 
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Dit innerlijk besluit, dat werd ingegeven door een eindeloos 
mededogen, is de reden waarom ik ook hier iedereen bij wil 
staan, die open staat voor de Ene Universele Waarheid, die 
door geen enkele traditie of persoon geclaimd kan worden. 
Dat is de reden dat ik mij bij jou groep heb aangesloten en 
ook jou wil bijstaan.

Ik weet dat deze mensen slechts tijd nodig hebben om 
gedurende hun verblijf in dit gebied van de Dualiteit,in hun 
hart het innerlijke vermogen te laten ontwaken, waarmee 
ook zij schijn van waarheid kunnen onderscheiden. En hun 
lijden is onontbeerlijk in het proces van ontwaken en rijpen 
van dit Goddelijke Vermogen. Gun hen hun eigen weg en 
tempo, waar dit lijden onlosmakelijk mee is verbonden, en 
geef hen in de tussentijd jouw mededogen en begrip.'

Al deze wijze woorden van de oude man, vervullen het hart 
van Mike met een groot gevoel van dankbaarheid. En als de 
twee mannen elkaar in de ogen kijken, omhelzen ze elkaar. 

Wat wil dit verhaal jouw zeggen?

Het smalle pad en de afdaling door de wolken is een metafoor 
voor de aardse geboorte. Het mysterieuze dal onder de wolken 
staat voor het aardse bestaan dat dan wordt betreden en waar 
de Wet van Dualiteit regeert. Het wolkendek dat is gepasseerd, 
ontneemt de mensenziel het zicht op het geestelijke gebied 
waar hij vandaan is gekomen.

De tocht door dit mysterieuze gebied is dus een metafoor voor 
de tocht van de mensenziel door het aardse bestaan, waar alles, 
door de wet van de Dualiteit, tegenover elkaar lijkt te staan. 



Ik tegenover jij, subject tegenover object, schijn tegenover 
waarheid, verleden tegenover toekomst, verdeeldheid 
tegenover eenheid, boven tegenover onder, binnen tegenover 
buiten, liefde tegenover haat, enzovoorts.

In dit verhaal kun je vervolgens zien, dat hier op aarde 'de 
dingen niet zijn wat ze lijken' en dat iedereen vanuit zijn 
persoonlijke perspectief daar anders op reageert. Niet 
iedereen neemt namelijk met dezelfde helderheid. waar. Je 
kunt in het verhaal eigenlijk vier zienswijzen onderscheiden, 
namelijk de zienswijze van:

•  de meeste groepsleden, die nog geheel leven in de aardse 
werkelijkheid en nog onwetend zijn omtrent de onzichtbare 
geestelijke wereld,

•  de vrouw in de rode trui, die zich bewust is geworden van 
de beperkte blik van haar ego en op zoek is gegaan,

•  de gids Mike, die de hogere waarheid inmiddels heeft 
ontdekt, maar nog gehinderd wordt door zijn lagere ego,

•  de oude wijze man, die geheel bevrijd is van zijn ego en de 
hogere waarheid in zijn wezen heeft geïntegreerd.

Zienswijze van de meeste groepsleden
Allereerst is er de zienswijze van de meeste mensen in de 
groep. Zij hebben geen enkele herinnering meer aan het Grote 
Leven, waarvan dit kleine leven in dit bijzondere dal slechts 
een onderdeel is. Het leven onder de wolken is nu het enige 
wat ze nog kennen. Zonder dat ze zich dat bewust zijn, wordt 
hun leven hier volledig gestuurd door de Wet van de Dualiteit 
die in dit gebied geldt en dat houdt in dat ze ervaren dat alles 
en iedereen tegenover elkaar staat. Ook ervaren zij zichzelf 
tegenover de bedreigende wereld. Alles wat hun zintuigen en 
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geconditioneerde geest hen voorschotelt, zien ze als het ware 
als een object tegenover zich verschijnen. En alles wat hier 
gebeurt, zien ze aan voor heel echt en ze lijden onder het hele 
tafereel van die angstaanjagende groep verderop. Ze kunnen 
op dit moment gewoonweg niet inzien, dat dit lijden niet reëel 
is, omdat het op een onware situatie is gebaseerd. 

Door hun beperkte helderheid en hun nog niet ontwaakte 
onderscheidingsvermogen, zijn ze onwetend omtrent de 
Oorspronkelijke Natuurlijkheid en Heelheid van Alles. Dus 
ook onwetend omtrent de Oorspronkelijke Natuurlijkheid 
van wat ze nu zien, namelijk van een groep struiken, die 
heen en weer beweegt in de avondwind. Ze beseffen niet 
dat hun eigen geconditioneerde geest het beeld van een 
bedreigende groep gewapende mensen projecteert op die 
struiken daar verderop. Ze zijn er van overtuigd dat wat hun 
zintuigen ze laat zien en horen, zich hier allemaal werkelijk 
afspeelt. Ze hebben geen idee dat hun lijden dus voortkomt 
uit het feit dat ze deze hele situatie misverstaan, of erger 
nog, onbewust zelf hebben gecreëerd. Ze leven nog in een 
soort waakdroom, in een zelf gecreëerde werkelijkheid die 
ze aanzien voor de objectieve waarheid. Onbewust scheppen 
ze deze niet bestaande werkelijkheid zelf, door de levende 
oorspronkelijke werkelijkheid te bedekken met hun eigen 
ideeën, overtuigingen, oordelen en verwachtingen. 

"Vergelijk je jezelf wel eens met anderen?
Dat betekent dat je gelooft in een bepaald beeld van jezelf,

en dat je je eigenwaarde aan dat denkbeeld ontleent.
Maar zolang je jezelf ziet als een denkbeeld,

zie je niet wie je werkelijk bent."

Nin Sheng

31

Als ze de Oorspronkelijke Natuurlijkheid van de situatie 
zouden kunnen inzien, dan zouden ze zien dat in deze 
Natuurlijkheid alles gewoon 'is zoals het Is' en ook blijkbaar 
precies 'moet zijn zoals het Is'. 

Gezien vanuit deze helderheid, is er dus geen enkele reden om 
je angstig te voelen of om iets te willen veranderen, er is dus 
ook geen enkele reden tot lijden. Vanuit dit hogere perspectief 
is er een volledige aanvaarding van alles en iedereen zoals het 
werkelijk Is.

De gids Mike heeft inmiddels wel het vermogen ontwikkeld 
om schijn van waarheid te onderscheiden en heeft daarom 
mededogen met deze nog onwetende mensen in zijn groep. 
Hij probeert hen de Oorspronkelijke Natuurlijkheid van het 
tafereel te laten inzien, en ze duidelijk te maken dat het drama 
waar ze nu onder lijden, een product is van hun eigen, door 
het duale denken vertroebelde geest. Maar ze vinden dat maar 
vaag geklets, want ze zien toch wat ze zien! Kortom, ze zijn er 
heilig van overtuigd dat hun persoonlijke waarheid de echte 
absolute waarheid is. Daardoor kan Mike ze niet laten inzien, 
dat hun lijden op een illusie is gebaseerd.  

Zienswijze van de vrouw in de rode trui
Dan is er de zienswijze van de vrouw in de rode trui. Zij lijkt 
een vaag vermoeden te hebben van de waarheid. Ze twijfelt 
aan de echtheid van wat ze hier ziet en laat zich er daarom 
emotioneel niet meer helemaal door meeslepen. Ze wil zich 
graag door Mike laten geruststellen. Deze vrouw begint haar 
conditioneringen en onjuiste overtuigingen te doorzien als 
onwaar en begint deze los te laten. Daardoor voelt ze zich 
steeds vrijer. Verder is ze nieuwsgierig en wil graag meer 
weten over die meeromvattende wereld en over de oorzaak 
van het menselijk lijden in dit dal onder de wolken. Deze 

vrouw staat dus open voor het verhaal van Mike, maar kan 
de draagwijdte daarvan nog niet overzien. Mike wil niets 
liever dan haar helpen om haar de Ene Waarheid, ofwel de 
Natuurlijke Staat van Zijn van alles en iedereen, in laten 
inzien. Dan zal namelijk ook zij verlost zijn van het lijden dat 
uit onwetendheid voortkomt.

Zienswijze van de gids Mick 
En natuurlijk is er dan de zienswijze van de gids Mike. Hij heeft 
nog de heldere herinnering aan het leven boven de wolken, 
dus aan het Hoogland van het Stille Midden waar harmonie 
heerst, omdat daar alles wordt gezien, precies 'zoals het Is'. 
Hij weet dat alles wat de mensen hier lijken te zien, slechts de 
projecties zijn van hun eigen geconditioneerde geest, want zo 
werkt dat in dit mysterieuze dal. En omdat hij weet dat alles 
wat ze hier waarnemen geen absolute waarheid is, maak hij 
zich er ook geen zorgen over. Die angstaanjagende dreiging 
raakt hem niet echt, omdat hij de schijn van de groep belagers 
doorziet. Hij is in staat om de Oorspronkelijke Natuurlijkheid 
van alles en dus ook van de struiken nog te zien, dus alles te 
zien 'zoals het echt Is', in plaats van te zien wat het lijkt te zijn. 



Maar omdat zijn geest nog niet helemaal vrij is van 
conditioneringen en gehechtheden, ziet ook hij in die struiken 
soms heel even het vage beeld verschijnen van die dreigende 
mensen en dat veroorzaakt een kortstondige twijfel of angst. 
Maar, in tegenstelling tot de mensen uit zijn groep, weet 
hij dat hij dat denkbeeld zelf op de struiken projecteert en 
daardoor kan hij dus weer snel zijn innerlijke rust herstellen.

Ook vindt hij het soms nog moeilijk om aan te zien hoe de 
anderen door hun misverstand lijden en voelt zich soms, 
vanuit zijn eigen emotie, geroepen om daar iets aan te doen, 
terwijl hij weet dat dit niet altijd wijs is. Verder heeft hij soms 
moeite om de dingen de tijd te geven om te rijpen, of om 
dingen los te laten, waarvan hij weet dat hij ze eigenlijk moet 
loslaten. Maar Mike weet dat zijn nog niet geheel gezuiverde 
geest van dit alles de oorzaak is. Hij zoekt de oorzaak van 
zijn problemen dus niet meer buiten zichzelf, maar in zijn 
innerlijk. Hij vecht dus niet meer tegen de buitenwereld, 
maar gaat zijn eigen innerlijke demonen te lijf. Er zijn in hem 
nog een aantal emoties, conditioneringen en gehechtheden 
achtergebleven, die het hem nog niet altijd mogelijk maken 
om alles glashelder te zien en om zich volledig over te geven 
aan de Natuurlijke Stroom der Dingen. En omdat hij zich dit 
allemaal goed realiseert, is zijn aandacht nu volledig gericht 
op het verder zuiveren van zijn innerlijk. Want dan, zo weet 
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hij, zal hij uiteindelijk, net als de oude wijze man, zich slechts 
Oordeelloos Gewaarzijn van alles, precies 'zoals het Is'. En 
daardoor zal hij volledig vrij zijn van elke angst en van elk 
menselijk lijden en zich kunnen voegen bij 'de Ouden' in het 
hoogland. 

Zienswijze van de oude wijze man  
Tot slot is er de zienswijze van de wijze oude man. Hij is 
helemaal bevrijd, omdat zijn innerlijk geheel gezuiverd 
is. Doordat hij, zoals hij het zelf zegt, één is met de 
Oorspronkelijke Natuurlijkheid van het Bestaan, kan hij de 
dingen zien, precies 'zoals ze Zijn'. En daarmee is hij bevrijd 
van elke dualiteit, waardoor het menselijk lijden geen vat 
meer op hem heeft. Dat is wat wordt bedoeld met 'Leven 
vanuit je Hart als je Stille Midden', want alle denken en willen 
vanuit het ego zijn dan stil gevallen. Met Jezus bidt hij dan tot 
God: 'Niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede'.

Vanuit dat ‘Stille Midden’ in zijn hart ziet hij de Volle 
Natuurlijkheid van elk mens en van elke situatie, zonder dat 
nog van enige vertroebeling of schijn sprake is. Hij heeft de 
Wet van de Dualiteit die hier in het dal regeert, doorzien en 
leeft nu in de Ene Waarheid, die in diepste wezen Non-Duaal 
is. 

"Geef me de moed om de dingen te veranderen als ik dat kan, 

de berusting om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen 

en de wijsheid om het onderscheid tussen die twee te maken."

Marlo Morgan (Uit: Australië op blote voeten) 
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uit hun menselijk verwarring en angsten, en inzien dat ze dat 
lijden zelf door hun onwetendheid zolang in stand hebben 
gehouden. Ook zij zullen dan kunnen genieten van de echte 
innerlijke Vrede en het duurzaam Geluk van Nirvana.

Maar nu zul jij je misschien afvragen, hoe deze oude wijze man 
zou reageren, als hij hier in het dal wordt geconfronteerd met 
echte gevaarlijke belagers, die het werkelijk op hem hebben 
gemunt. Dan zal hij niet zeggen: 'Het zijn maar woestelingen 
die mij een kopje kleiner willen maken', om vervolgens over te 
gaan tot de orde van de dag. Nee, ook die nieuwe situatie zal 
hij in zijn volheid zien 'precies zoals het Is', inclusief de reële 
bedreiging die daarin besloten ligt. En vanuit zijn heldere 
geest, zal hij dan op deze bedreigende situatie, vanuit zijn 
Hart een natuurlijke respons geven. Dat kan inhouden dat hij 
zal vluchten of tot de tegenaanval zal over gaan. Maar steeds 
zal zijn handelen zijn gebaseerd op de Ene Waarheid van 
de situatie, precies 'zoals die in zijn volheid bestaat', en niet 
vanuit een denkbeeld over 'hoe hij vind dat het is', of 'hoe het 
volgens hem zou moeten zijn', of 'wat door anderen van hem 
wordt verwacht'. Want dat zouden reacties zijn vanuit het 
hoofd en daarmee zou de Ene Waarheid van de situatie, die 

En als aan deze oude wijze man wordt gevraagd, hoe hij 
dat heeft bereikt, dan zegt hij dat daar eigenlijk altijd al 
sprake van is geweest, maar dat zijn geconditioneerde 
ego hem belemmerde dat in te zien. Verder zegt hij, dat de 
onwetendheid van de nog niet ontwaakte mens, ook hem 
jarenlang veel lijden bezorgde. Maar uiteindelijk heeft juist 
dat lijden er voor gezorgd dat hij zich ging afvragen wat nou 
eigenlijk de zin was van dat moeilijke menselijke bestaan 
en tevens vroeg hij zich af, wie hij nu eigenlijk zelf werkelijk 
was. En deze vragen zorgden er voor dat hij op spirituele 
ontdekkingstocht ging naar de Ene Waarheid achter de 
dingen. En dit heeft er, na lange omzwervingen, toe geleid, 
dat hij zijn ego, dat jarenlang elke waarneming vertekende, 
als een schijngestalte kon doorzien. En daarmee doorziet hij 
ook de onwaarheid van alles wat via de zintuigen aan het ego 
verschijnt. Kortom, het lijden bleek een noodzakelijke factor 
te zijn, om het vermogen in hem te laten ontwaken om schijn 
van waarheid te kunnen onderscheiden. 

Vanuit een zuiver en Oordeelloos Gewaarzijn, ziet hij nu 
alles precies 'zoals het echt Is'. Hij ziet dus gewoon de groep 
struiken, die heen en weer bewegen in de avondwind, maar 
ziet ook de mensen die lijden onder hun onwetendheid. 
Natuurlijk heeft ook hij mededogen met deze onwetenden 
in de groep, omdat zij geen besef hebben van de werkelijke 
oorzaak van hun lijden. Maar omdat hij zich slechts 
Oordeelloos Gewaar is van alles, wordt hij ook niet meer 
emotioneel geraakt door het lijden van de anderen. Hij gunt ze 
hun eigen beperkte werkelijkheid, en helaas is het menselijk 
lijden daarmee onlosmakelijk verbonden. Hij is in staat om 
zich zo op te stellen, omdat hij er het diepste vertrouwen in 
heeft, dat ook zij, als de tijd daar rijp voor is, onder druk van 
hun lijden hun misvatting zullen inzien. En op het moment 
dat dit Grote Inzicht doorbreekt, zullen ook zij zijn bevrijd 

"Werkelijk inzicht  is niet een gedachte.

Werkelijk inzicht is er, wanneer je

vanuit de stilte de ware aard van iets ziet.

Waarachtig inzicht is niet van het denken.

Waarachtig inzicht laat je ontwaken uit de droom

die door het denken wordt gecreëerd."

Erik van Zuydam



vanuit het hart wordt waargenomen, worden genegeerd. Dan 
wordt de schijn van de denkbeelden boven de waarheid van 
de situatie geplaatst. Ook in deze reactie wordt weer duidelijk, 
dat de oude wijze man in zijn innerlijk het vermogen heeft 
ontwikkeld om schijn van waarheid te onderscheiden.

Samenvattend zou je kunnen zeggen, dat hij vanuit de 
neutraliteit van zijn ontwaakte Hart als zijn ‘Stille Midden’, 
weer zijn oorspronkelijke natuurlijke verhouding met de Ene 
Waarheid van alles en iedereen hervonden heeft. En dat hij 
van daaruit zegt wat er gezegd moet worden en doet wat er 
gedaan moet worden. En dat wordt wel Heilzaam Spreken en 
Heilzaam Handelen genoemd. En met 'Heilzaam' wordt dan 
bedoeld 'Helend' in de zin van het leven weer gezond maken 
door vanuit een helder bewustzijn het Natuurlijke Evenwicht 
te herstellen. 

De vier stadia van Spirituele Groei

De vier zienswijzen die hierboven zijn beschreven, correspon- 
deren met de vier stadia in het Spirituele Groeiproces of van 
van Spiritueel Ontwaken, namelijk:

•  het stadium van de Onwetende
•  het stadium van de Zoeker
•  het stadium van de Wetende
•  het eindstadium van de Wijze Meester (Arahant of Heilige)

Stadium van de Onwetende
De nog niet ontwaakte mens, dus de mens die de geestelijke 
dimensie van het bestaan nog niet uit eigen ervaring heeft 
leren kennen, ervaart zichzelf als een persoon of ego met 

een eigen identiteit, bijvoorbeeld 'Ik ben Pietje, ik ben een 
man, ik ben timmerman, ik ben zorgzaam, ik ben slordig, ik 
ben angstig, enzovoorts. In feite is dat slechts een bundeltje 
denkbeelden, die hij tijdens zijn leven over zichzelf heeft 
verzameld, en die weinig zeggen over wie deze mens werkelijk 
Is. Maar de nog niet ontwaakte mens leeft niet alleen met 
denkbeelden (oordelen, overtuigingen, verwachtingen enz.) 
over zichzelf, maar over alles en iedereen. Op alles wordt een 
etiket geplakt en over iedereen wordt een oordeel geveld, 
want daarmee is de betreffende situatie of de persoon voor 
deze mens herkenbaar en hanteerbaar geworden. En daarmee 
wordt de innerlijke onzekerheid en angst gereduceerd. 

Deze persoonlijke oordelen en overtuigingen over zichzelf, 
over mensen en over situaties, komen voort uit hun 
conditioneringen en emoties, dat wil zeggen uit de innerlijke 
programmeringen vanuit eerdere ervaringen. Deze oordelen 
en overtuigingen zeggen dus alles over de ooit voor waar 
aangenomen denkbeelden en over de eigen onverwerkte 
emoties. Maar ze zeggen over het algemeen maar weinig over 
wat die mensen of situaties, waar ze deze etiketten op hebben 
geplakt, werkelijk zijn. 
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"Wanneer je op het punt bent beland 

waarop je alle controlezucht uit handen kunt geven, 

zal er een nieuwe orde in je leven ontstaan;

natuurlijker, spontaner, creatiever 

en moeitelozer dan je je kon voorstellen 

toen je nog in controle geloofde."

 Erik van Zuydam

Ook het 'willen' van de nog niet ontwaakte mens, komt primair 
voort uit eigen begeerten en eigen belang, en heeft meestal 
weinig te maken met waar de volheid van de situatie of de 
eigen ziel om vraagt. Deze gerichtheid op de eigen persoon, 
wordt het ego-bewustzijn genoemd. En natuurlijk brengt 
deze eenzijdige gerichtheid spanningen, conflicten en lijden 
met zich mee, wanneer deze mens zich in de wereld begeeft 
waar ook anderen leven vanuit deze bewustzijnstrede van het 
egobewustzijn.

Deze conditioneringen en identificaties ontstaan door een 
diep gevoel van incompleet zijn, en dat gevoel veroorzaakt 
een innerlijke onzekerheid. Voor dat innerlijke gemis wordt 
in de buitenwereld compensatie gezocht in de vorm van 
overtuigingen, oordelen en verwachtingen, maar ook in de 
vorm van het zich hechten aan materiële zaken en mensen.

In dit stadium verkeren de meeste mensen in de groep van 
Mike. Hun waarneming wordt vertroebeld door innerlijk 
verstarde denkbeelden en emoties uit het verleden, waarin 
ze zichzelf als het ware hebben opgesloten. En door deze 
bewustzijnsvernauwing vanuit het verleden, kunnen ze 
niet meer zien wat simpelweg Is, Hier ....Nu. Verder zijn ze 
onwetend, als het gaat om het Grote Leven, waar dit aardse 
bestaan slechts een onderdeel van is, en daardoor zijn ze ook 
onwetend omtrent hun oorsprong en bestemming. Zij leven 
in de illusie van de dualiteit van dit aardse bestaan, waardoor 
het werkelijk zien en begrijpen van deze mensen nog sterk 
versluierd is. Wat de zintuigen en de geconditioneerde geest hen 
voorschotelen, dus de grote variatie in verschijningsvormen, 
zien zij aan voor de echte Waarheid, terwijl dat slechts hun 
persoonlijke werkelijkheid is, omdat ze hun oordelen en 
overtuigingen projecteren op alles en iedereen waar ze mee 
te maken krijgen.
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Stadium van de Zoeker
Bij de Zoeker is er een fundamentele twijfel ontstaan over wat 
het bestaan werkelijk is en wat de zin is van het leven. En met 
deze grote levensvragen is innerlijk het verlangen ontwaakt 
om de diepere waarheid over het bestaan en over zichzelf 
te leren kennen. Elk spiritueel pad, van welke authentieke 
traditie die ook is, kan de zoeker vingerwijzingen geven op 
zijn zoektocht naar de Ene Waarheid die niemands eigendom 
is, maar gewoon 'Is'. Want elke grote spirituele traditie heeft 
kennis van de Ene Waarheid omtrent het bestaan en heeft 
voor de Zoekers vaak een eigen pad ontwikkeld, dat hen naar 
geestelijk ontwaken kan leiden. Het hangt van de persoonlijke 
voorkeur van de Zoeker af, door welke traditie hij op zijn 
ontdekkingstocht geïnspireerd wilt worden.

De vrouw met de rode trui uit het verhaal, die zich de andere 
wereld boven de wolken vaag begint te herinneren, verlangt 
er naar om de Ene Waarheid te leren kennen en wil op zoek 
gaan naar de echte antwoorden over het bestaan. En daarmee 



is ze een Spirituele Zoeker geworden, die klaar is om een gids 
te vinden die haar wil begeleiden op haar ontdekkingstocht. 
Om de weg naar het Hart vrij te maken voor nieuwe diepe 
inzichten over het bestaan, zal deze gids haar helpen om haar 
versluierende conditioneringen, identificaties en angsten 
te doorzien, zodat ze deze als onware programmeringen uit 
het verleden kan loslaten. Langzaam zal ze de schijn gaan 
doorzien in het dagelijks leven en het Natuurlijke Bestaan 
gaan ervaren 'zoals het is'.

Stadium van de Wetende
De Wetende heeft elke illusie, ook die van zijn eigen ego, wel 
helder doorzien, maar heeft dit Grote Inzicht nog niet geheel 
in zijn innerlijk verwezenlijkt. Hij is dus nog niet geheel 
vrij van elke angst, beperking of menselijk lijden, omdat de 
innerlijke conditionering en gehechtheid nog niet geheel zijn 
opgelost. Dit betekent dat in hem het ego-bewustzijn nog niet 
geheel heeft plaatsgemaakt voor het hartbewustzijn.

Door zich nu te richten op het verder zuiveren van zijn 
innerlijk, dat wil zeggen op het steeds dieper doorzien van de 
vertroebelende werking van de nog resterende denkbeelden 
en emoties die hij nog in zijn onderbewustzijn met zich 
meedraagt, zal hij toegroeien naar de Volledige Bevrijding van 
het hartbewustzijn dat ook wel eenheidsbewustzijn of Ik-Ben-
bewustzijn wordt genoemd.
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In het verhaal is de gids Mike ontwaakt uit de droom van 
onwetendheid. Hij kan de dingen nu precies zien 'zoals ze 
zijn'. Hij neemt alles wat zijn zintuigen hem voorschotelen, 
niet meer klakkeloos aan voor Waar. Hij is een Wetende 
geworden, omdat hij de schijngestalte van alles en iedereen, 
en ook van zijn eigen ego heeft doorzien. Als Wetende doorziet 
hij het Grote Levensmysterie, waar dit aardse bestaan deel 
van is, en hij kent dus ook zijn oorsprong en zijn uiteindelijke 
bestemming. 
Verder kan hij in elke situatie de Oorspronkelijke 
Natuurlijkheid zien, waarin alles en iedereen precies 'is zoals 
het Is'. Toch is hij nog niet permanent gevestigd in de vrede 
en het geluk van die Natuurlijke Staat van Zijn, die ook wel 
Nirvana wordt genoemd, omdat zijn geest nog niet geheel 
gezuiverd is. 

En daarom richt hij nu al zijn aandacht op het verder 
opschonen van zijn waarnemen en zijn begrijpen en op 
het zuiver handelen vanuit zijn hart. De invloed van zijn 
persoonlijke wil zal geleidelijk aan plaatsmaken voor de Wil 
van God, ofwel voor de Natuurlijke Orde der Dingen, die in 
het oude China Tao werd genoemd.

Eindstadium van de Wijze Meester 
In het innerlijk van de Wijze Meester als volledig bevrijde 
mensenziel, zijn alle emotionele residuen die zijn leven 
ooit verstoorden, en alle namen, conditioneringen en 
eigenschappen, die hij ooit aan situaties, mensen of aan 
zichzelf heeft toegekend, geheel opgelost. En daarmee is 
hij bevrijd van al zijn verstarde denkbeelden, emoties en 
gehechtheden, die zijn waarnemen en begrijpen versluierden 
en zijn handelen onzuiver maakten. Ook heeft hij de illusie 
van de dood doorzien, waardoor de doodsangst, die de grond 
van alle levensangsten is, uit hem is verdwenen. 

"Het uiteindelijke inzicht 

komt niet voort uit zoeken

 maar verlost je ervan."

Leo Hartong
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Verder is hij onthecht aan alles en iedereen. Deze mens 
ervaart elk mens en elk gebeuren precies 'zoals het Is' en 
ervaart zichzelf als 'Ik Ben', dus zonder enige toevoeging 
van naam, rol, eigenschap of betekenis. Hij 'is die hij Is'. 
Met andere woorden zou je kunnen zeggen, dat hij zichzelf 
letterlijk ervaart als 'Bewust-Zijn', zonder nadere invulling.

Het waarnemen van de Wijze Meester is dus geheel gezuiverd 
van elke vertroebeling. De Wijze Meester of Heilige is zich, 
vanuit de neutraliteit van zijn Hart als zijn Stille Midden, 
permanent helder gewaar van de Pure Natuurlijkheid van alles 
en iedereen, van zowel het zichtbare als het niet zichtbare. 
Zijn scheppingen krijgen een goddelijk karakter, omdat ze 
voortvloeien uit geestkracht en naadloos passen op wat nodig 
is in elke situatie. In dit 'eindstadium van de Wijze Meester' 
is de mensenziel tot zijn hoogste geestelijke bloei gekomen en 
volledig bevrijd van elk menselijk lijden. 

En omdat alle versluierende energieën zijn uitgewerkt of 
opgelost, is voor deze mensenziel het Rad van Wedergeboorte 
(Samsara) tot stilstand gekomen en mag al tijdens dit aardse 
leven de echte Vrede en het duurzame Geluk worden geproefd 
van Nirvana. 

Zoals het de levensbelofte is aan elke zonnepit, om, via een 
natuurlijk groeiproces, uiteindelijk tot volle bloei te komen 
en vrucht te dragen, zo is het de levensbelofte aan elke 
mensenziel om, eveneens via een natuurlijk groeiproces, tot 
deze hoogste geestelijke bloei van 'de Wijze' of 'de Heilige' 
te komen en vrucht te dragen voor de wereld. En omdat, 
zoals elk groeiproces, ook dit geestelijke groeiproces van de 
mens, zich op een natuurlijke wijze van binnenuit voltrekt, 
heeft de mens zelf daar geen invloed op. Maar net zoals bij 
de zonnebloem, is het voor de mens wel mogelijk om de 

omstandigheden voor het spontane spirituele groeiproces 
optimaal te maken. Dit kan hij doen door innerlijk onderzoek, 
waarin alle beperkende factoren, zoals de innerlijke 
conditioneringen, verstorende emoties en allerlei andere 
gehechtheden, worden ontmaskerd en losgelaten, waardoor 
zijn ego verder wordt gezuiverd. Verder kan de mensenziel 
zijn eigen spirituele groeiproces bevorderen door mediteren, 
het kennis nemen en innerlijk overwegen (contempleren) van 
verruimende spirituele inzichten, die door ontwaakte geesten 
worden uitgesproken of die in 'heilige teksten' uit allerlei 
oude en nieuwe wijsheidstradities zijn opgenomen. Op deze 
wijze zal het Hart van deze mens zich openen voor de Hoogste 
Waarheid over het Grote Leven dat alles omvat. In het verhaal 
over het mysterieuze dal, is het bewustzijn van de oude wijze 
man nu permanent gevestigd in deze Natuurlijke Staat van 
Zijn, van waaruit alles en iedereen eenvoudigweg wordt gezien 
'zoals het Is'. Met andere woorden, hij leeft in het 'Ik-Ben-
bewustzijn' dat ook wel Hartbewustzijn, Christusbewustzijn 
of Boeddha-natuur wordt genoemd en dit is de eindstaat 
voorbij alle staten. 
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Alles kort samengevat

Er zijn dus eigenlijk drie visies op de werkelijkheid, namelijk.

Waarnemen vanuit de Denkbeeldige modus 

ofwel onze dagelijkse waarneming (door de mensenziel die nog onwetend is omtrent de 'geestelijke dimensie van het bestaan'): 

Vanuit het hoofd ziet de Onwetende de wereld zoals deze zich via zijn zintuigen aan zijn geconditioneerde geest voordoet. Hij ziet 
eigenlijk een denkbeeldige wereld, dus zoals hij 'denkt dat alles is', of zoals hij 'vindt dat alles en iedereen moet zijn'. Dit alles wil 
zeggen dat deze mensenziel leeft vanuit het egobewustzijn (3e bewustzijnstrede). En omdat hij een mens of een   situaties nog niet 
kan zien 'zoals deze werkelijk IS', lijdt hij in het dagelijkse bestaan onder spanning, verwarring en angst in 'Samsara' (Rad van 
Aardse Wedergeboorte). 

Waarnemen vanuit de Natuurlijke modus 

ofwel de waarneming van de Waarheid 'zoals die IS' (door de Wetende):

Vanuit het hart als zijn neutrale 'Stille Midden' ziet de Wetende de wereld precies zoals deze werkelijk IS, dus in zijn  Oospron-
kelijke Natuurlijkheid, ontdaan van elk persoonlijk oordeel of voorkeur. Dat alles wil zeggen dat de Wetende mensenziel leeft 
vanuit het hartbewustzijn (op de 4e bewustzijnstrede). En omdat alles wat hij waarneemt, gezien vanuit deze Natuurlijke modus, 
precies 'is wat het echt IS', en niet zoals hij Denk dat het is, is in hem geen spanning meer tussen ideaalbeeld en werkelijkheid. 

Waarnemen vanuit de Geestelijke modus 

ofwel de 'verlichte' waarneming (door de Wijze Meester):

De Wijze Meester heeft de innerlijke weg langs de trap met 7 bewustzijnstreden geheel afgelegd en heeft zich permanent geves-
tigd is de Geestelijke staat. Op de 7e bewustzijnstrede is hij geestelijk tot volle wasdom gekomen en dus ook geheel vertrouwd   
geraakt met de onzichtbare geestelijke wereld achter de zichtbare dagelijkse werkelijkheid. Door dit diepste inzicht mag hij al 
tijdens dit aardse leven genieten van de Goddelijke vrede, vreugde en vervulling van het Hemelse Domein, ofwel van 'Nirvana'.
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Verhaal 3.

De bevrijdingsweg van de mysticus  
Over zelf ontdekken in plaats van geloven



3. 
De bevrijdingsweg van de mysticus  
Over zelf onderzoeken in plaats van geloven

In mijn boek De geestelijke ontwikkeling van de mens werd een 
schets gegeven van de verschillende grote ontwikkelingsfasen 
van de mens en werd met name uitgebreid ingegaan op de 
derde fase, namelijk die van de geestelijke ontwikkeling. De 
afbeelding hieronder geeft een overzicht van de ontwikkeling 
van de mens. De bevrijdingswegen die verbonden zijn aan de 
vele oude en meer eigentijdse mystieke stromingen, hebben 
met name betrekking op het tweede stadium (‘gevorderd 
zoeker’) binnen de derde grote ontwikkelingsfase.  

Religie, godsdiensten, spiritualiteit, mystiek, dit alles heeft 
betrekking op het onzichtbare geestelijke domein van het 
bestaan, de energiewereld die de natuurlijke tegenpool is van 
de zichtbare aardse werkelijkheid. Deze geestelijke dimensie 
doorstraalt alles wat wij kennen. Dus ook in ons als mens is 
deze wezenlijke dimensie verborgen aanwezig. 
De essentie van geestelijke stromingen is de erkenning van 
het feit dat de mens van nature een verlangen heeft naar het 
leren kennen van deze geestelijke dimensie in zichzelf en zijn 
omgeving.

Er zijn in de geschiedenis veel mensen geweest die het is gelukt 
om die Hoogste Waarheid over het bestaan en over wie zij zelf 
wezenlijk zijn, in hun hart te ont-dekken of te her-kennen. En 
vanzelfsprekend gingen ze over deze bijzondere ervaringen met 
anderen praten. Ze gebruikten daarbij natuurlijk woorden en 
metaforen die pasten bij hun tijd en culturele achtergrond. We 
kunnen hierbij denken aan de verhalen van de grondleggers 
van de grote wereldreligies, zoals Jezus, Mozes, Mohammed, 
de Boeddha, Shankara, Lau Tse en ook nog vele anderen. Je 
zou dit allemaal mystici kunnen noemen.

Toen de mensen hun verhalen hoorden, wilden ze graag dat 
de betreffende leraar nog meer vertelde over zijn ervaringen 
en daarom sloten ze zich bij hen aan als volgeling. Ze waren 
geïnteresseerd in de ontdekkingen die hun leraar over die 
Hoogste Waarheid van het bestaan had gedaan en ook in zijn 
boodschap over bevrijding uit het lijden. Ze namen het verhaal 
van hun leraar aan voor de waarheid. En dat aannemen op 
gezag van een leraar of een boek, zonder zelf op onderzoek uit 
te gaan, noemen we ‘geloven’.

Wat is mystiek?
De mysticus neemt geen genoegen met het ‘geloven’ van het 
verhaal van een ander of van de inhoud van een heilig boek. 
Hij wil zelf ontdekken en zelf de ervaringen hebben waar die 
leraren over spraken. Het is zijn diepste verlangen om in zijn 
hart God te leren kennen.

Mystieke stromingen zijn vaak verbonden met de verschillende 
wereldgodsdiensten. Zo bestaat er Christelijke mystiek, 
Islamitische mystiek, Joodse mystiek, Boeddhistische 
mystiek, Hindoeïstische mystiek, Taoïstische mystiek, maar 
ook de mystiek van schriftloze culturen en moderne mystiek. 
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(In de bijlage worden voorbeelden genoemd van namen en 
groeperingen die aan de verschillende mystieke tradities 
verbonden zijn)  

Een mystieke weg heeft tot doel om tot inzicht te komen in 
de hogere Geestelijke Werkelijkheid die achter of onder onze 

dagelijkse werkelijkheid verborgen ligt.

Al duizenden jaren bestaan er mystieke tradities. Iemand 
die een mystieke weg volgt, wil dus zelf innerlijk ervaren, in 
plaats van geloven. Een mystieke weg mondt uit in inzicht 
of ‘innerlijk weten’ en dat gaat dieper dan ‘kennis’ die ons in 
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De oude Chinezen zeiden:    25 jaar om te Leren      25 jaar om te Werken  25 om Wijs te worden 

 

 
                                                                  circa 20-25jr                                               circa 45-50jr                                               

 
 
 
 
 
 

  Spiritueel Meester 
  (de wijze die geestelijk     
  volwassen is geworden,    
  7e bewustzijnstrede)  

           Spiritueel Ontwaakte 
                                                                                                                                          (de wetende of mysticus,  

              vanaf de 4e bewustzijnstrede)  
                                                                                                               Spiritueel Zoeker 

                          (op zoek na het ‘Eerste Ontwaken’,          
                          tussen 3e en 4e bewustzijnstrede) 
     Spiritueel Onwetende 

                                                                                                                      (is nog onwetend m.b.t. de Spirituele Dimensies,  
                                       leeft vanuit de 3 lagere bewustzijnstreden, ofwel 
             is nog geheel gericht op de zichtbare wereld) 

 

Figuur 2.  De mogelijke ontwikkelingsstadia van het Geestelijk wezensdeel ofwel van het Bewustzijn in 

de derde grote ontwikkelingsfase van de mens. 

 

Fase 1.  
Ontwikkeling van het  
Biologisch wezensdeel  
(Lichaam) 

 

Fase 2.  
Ontwikkeling van het 
Psychisch wezensdeel  
(Persoonlijkheid of Ego-zelf) 

Fase 3.  
Ontwikkeling van het 
Geestelijk wezensdeel  
(BewustZijn/Ziele-Zelf) 

 

1e grote wissel 
2e grote wissel 

De mogelijke ontwikkelingsstadia van het Geestelijk wezensdeel tijdens de derde grote ontwikkelingsfase van de mensenziel. 
Op basis van de opgedane ervaringen groeit het bewustzijn tijdens elk aards leven in het centrum van de ziel.



godsdiensten van buitenaf wordt overgedragen. Mystiek gaat 
om ‘weten via het hart’ tegenover het gebruikelijke ‘kennen 
via het hoofd’.   

De christelijke mysticus Johannes van het Kruis (1541 – 1591) 
zegt hierover:

‘Alles wat men zich door de voorstelling kan verbeelden
 en door de rede in dit leven begrijpen en zich denken kan, 
is en kan zelfs in de verte geen middel tot eenheid met God 
zijn.’

De grote islamitische mysticus uit de Soefie-traditie, Inayat 
Khan (1881 – 1927) zegt het volgende:

'Hij die in zijn denkvermogen leeft
Is zich zijn gedachten bewust;
hij die in zijn ziel leeft,
Is zich zijn diepere inzichten bewust.'

Ook Meester Eckhart, een christelijk mysticus (circa 
1260-1328), is van mening dat een levende God niet gevonden 
kan worden door uitsluitend het verstand. Hij zegt:

'Een volledig geloof is veel meer dan een aannemen 
zonder meer.
In het geloof beschikken wij over een waarachtig weten.
Waarlijk, het ontbreekt ons aan niets, behalve aan een 
waarachtig geloof.'

De bekende Hindoeïstische mysticus uit de traditie van de 
Advaita Vedanta, Nisargadatta Maharaj (1897 – 1981), zegt 
hierover:
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'In het hart van de mens bevindt zich de grootsheid van de 
hele wereld.
Probeer het niet te begrijpen, maar keer je naar binnen en 
hou vast aan dit inzicht.'

Tot slot nog een citaat van de Islamitische mysticus uit de 
Soefie-traditie, Roemi (1207 – 1273):

'Het hart is niet anders dan een zee van licht
Hoe kan het hart blind zijn als dat de plek is waar we God 
zien?'

Volgens de mysticus kan alleen de eigen doorleefde ervaring 
ons brengen tot het Absolute Weten. De mysticus stelt dus het 
levende ervaren centraal.

45

De Weg van de mysticus in relatie tot religie
Elk van de hiervoor genoemde mystieke tradities vormt 
eigenlijk het hart van de religie waartoe ze behoren. Naarmate 
die hartslag minder te voelen is, verandert de religie (wat staat 
voor hereniging met het Goddelijke) in een godsdienst (ofwel 
een dienst aan God). Er is dus een wezenlijk verschil tussen 
religie en godsdienst. 

Volgelingen van godsdiensten vliegen elkaar regelmatig in 
de haren omdat zij ieder voor zich de Ene Waarheid claimen. 
Het is daarentegen interessant om te zien dat mystici van 
de verschillende tradities, via het directe ervaren, eigenlijk 
allemaal min of meer dezelfde ontdekkingen doen als het gaat 
om de Hoogste Werkelijkheid. De godsdiensten praten over 
God, Allah, Brahman, Tao, enzovoort, en doen voorkomen 
alsof het daarbij steeds om iets of iemand anders gaat. 

De mystici gingen, weliswaar geïnspireerd door de traditie 
waar ze deel van uitmaakte, zelf op innerlijk onderzoek uit 

en gaven aan hun directe mystieke ervaring verschillende 
woorden, zoals ‘het Eeuwige’, ‘de Oorsprong aller dingen’, 
‘de Alomtegenwoordige’, ‘de Eerste oorzaak’, ‘de Oergrond’, 
‘de Grote Natuur’, ‘het Tijdloze’, ‘het Absolute’, ‘het Ene’, ‘de 
Waarheid’, ‘het Onvergankelijke’, ‘het zuiver BewustZijn’, ‘de 
Albron’, ‘het Oerveld’, ‘het Al’, ‘de Weg’, enzovoort. 

Als je deze verschillende woorden tot je door laat dringen en 
met je hart aftast, dan ontdek je dat ze eigenlijk allemaal naar 
hetzelfde verwijzen. Mystici uit allerlei tradities ontdekten 
namelijk dat alles, zowel het zichtbare als het verborgene, 
fundamenteel één is en dat wij als mens onderdeel uitmaken 
van die Hoogste Eenheid waarin vrijheid, vrede en geluk 
heerst. Deze fundamentele ontdekking maakt de universele 
aard van de verschillende mystieke tradities zichtbaar.

In tegenstelling tot de wereldgodsdiensten, ontwikkelden de 
mystieke tradities daarbinnen een eigen weg die de mens kan 
leiden naar het ervaren van deze Hoogste Eenheid, dus een 
weg die naar bevrijding, vrede en liefde leidt. Zo schreef een 
hedendaagse boeddhistisch mysticus over de mystieke traditie 
van het boeddhisme ‘Dzogchen’ het volgende: Boeddhisme 
voorbij ‘Isme’: Dzogchen, de weg van spontane bevrijding. 

Als je het Christelijke geloof ontdoet van de vaste dogma’s 
en leerstellingen, dan ontdek je ook daaronder een 
verlossingsleer. En dat geldt op overeenkomstige wijze voor 
de meeste mystieke stromingen binnen de andere religies.

De mysticus richt zich dus op de levende ervaring van die 
Goddelijke vrede en liefde die gepaard gaat met het ervaren 
van de Hoogste Eenheid. Hij probeert zich weer te verenigen 
met God als de Oorspronkelijke Heelheid van alles. Daarbij 
redeneert hij als volgt:
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1.   Uit ‘het Ene’ is ooit alles voortgekomen en daaruit ben dus 
ook ‘ik’ onstaan als drie-eenheid van geest, ziel en lichaam.

2.   Mijn diepste wezen (mijn geestelijk wezensdeel of Hogere 
Zelf) is nog identiek aan ‘het Ene’, dus moet die goddelijke 
aanwezigheid nog steeds in mij te vinden zijn.

3. Ik kan ‘het Ene’ als de Hoogste Waarheid over het 
bestaan en mijzelf, door de directe ervaring opnieuw in mijZelf 
leren kennen of ont-dekken. Daarvoor moet ik mijn aandacht 
schouwend naar binnen richten.

De ‘Weg van de mysticus’ is dus de weg naar binnen en mondt 
uiteindelijk uit in het her-kennen van de Hoogste Waarheid 
over het bestaan en van mijn Ware Zelf, dus wie ik in diepste 
wezen ben. 

Dat diepe inzicht in ‘wat het leven echt Is’ en ‘wie we 
echt Zijn’, kan tijdens geduldige ‘contemplatie’ (innerlijk 
schouwen), maar bijvoorbeeld ook tijdens een wandeling in 
de natuur (Tony Parsons) of in een diepe depressie (Eckhart 
Tolle) spontaan doorbreken. In de mystieke tradities worden 

aan deze ervaring de volgende namen gegeven: ontwaken, 
bevrijding, verlossing, verlichting, Zelf-herkenning of 
Zelf-realisatie enz..

Wat de mysticus drijft, zijn z’n twijfels en vragen over het 
leven en zijn onrustig verlangen naar het doorgronden van het 
mysterie van het bestaan, dus zijn verlangen naar ‘Werkelijk 
Weten’, een verlangen naar God als de Hoogste Waarheid. 
Maar ook kan God worden ervaren als de liefdevolle Oergrond 
waaruit alles voortkomt, die alles tijdens het bestaan voedt en 
draagt en waar alles na zijn levenscyclus weer in terugvalt.

De kern van de mystieke traditie binnen wereldfilosofieën en 
wereldreligies wordt eigenlijk gevormd door een innerlijke 
weg die mensen gewezen wordt tot bevrijding. Ook Jezus 
preekte in wezen een verlossingsleer, dus ook hij wees een 
weg naar binnen die tot bevrijding leidt. 

In logio 3 van het Thomas-evangelie geeft Jezus aan dat we 
de bevrijding nergens anders kunnen vinden dan in ons zelf. 
Hij zegt daar:

"Als jullie leidslieden tot jullie zeggen:
Ziet, het koninkrijk is in de hemel, 

dan zullen de vogels des hemels jullie voor zijn.
Als ze tot jullie zeggen: het is in de zee, 

dan zullen de vissen jullie voor zijn.
Maar het koninkrijk van God is binnen in jullie, 

het is in jullie ‘zien’."

Jezus volgens het Thomas-evangelie (logio 3)
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Met dit ‘zien’ verwijst Jezus naar het Open Gewaar-Zijn of 
Bewust-Zijn als onze meest wezenlijke natuur, van waaruit de 
ontwaakte mens de wereld als stromende heelheid beschouwt. 
In deze staat van ‘het Ware Zien’ of ‘het Eeuwige Zien’ is de 
ontwaakte mens in staat om zonder voorkeur of afkeer de Ene 
Waarheid van ‘dat wat is’ in alles en iedereen te zien en van 
daaruit heilzaam (is helend) te spreken en te handelen. 

De verlossingsleer als de mystieke essentie van het 
Christendom is ook in deze religie op de achtergrond geraakt. 
Door de eeuwen heen is ook het Christendom van een religie 
geworden tot een godsdienst en wordt aan de komst van Jezus 
een heel andere uitleg gegeven.

De ontwaakte en wijs geworden mensenziel leeft in de vrede 
van de Ene Waarheid, omdat er in ‘dat wat is’ geen dualiteit 
meer bestaat. Door zelfverwerkelijking is hij teruggekeerd 
naar het aardse paradijs, waar stilte, vrede en gelukzaligheid 
heerst. 

De Islamitische mysticus uit de Soefie-traditie, Inayat Khan 
(1881 – 1927) zegt het volgende:

De Chinese mysticus en grondlegger van het Taoïsme, Lau 
Tse (604 v.Chr. – 507 v.Chr.) wijst op dit uiteindelijke open 
bloeien van de mens als geestelijk wezen en zijn eenwording 

met het Allerhoogste, dat hij ‘Tao’ noemt, in hoofdstuk 16 van 
de Tao Te Tjing: 

"Het geluk van de ziel ligt in de ziel zelf;
niets anders kan haar volkomen gelukkig maken

dan zelfverwerkelijking."

Inayat Khan (1881 – 1927)

"Voorwaar, bereik de uiterste leegte en behoud standvastige stilte. 
De tienduizend dingen komen tot leven en dan zie je ze weer terugkeren;

Alle dingen komen tot bloei en dan keert elk naar zijn wortels.
Deze terugkeer betekent rust, terugkeer naar het lot.

Men noemt de terugkeer het eeuwige en het eeuwige kennen verlichting,
Het eeuwige niet kennen blindheid, dat tot rampspoed leindt.

Wie het eeuwige kent, is alomvattend,
alomvattend, daarom zonder voorkeur,

zonder voorkeur, daarom verheven,
verheven, daarom één met het grote.’

‘Omdat hij één met het grote is, is hij volgens Tao,
en omdat hij volgens Tao is, is hij eeuwig;

het vergaan van zijn lichaam houdt geen gevaar in."

Lau Tse (604 v.Chr. – 507 v.Chr.)
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Godsdiensten versus Mystici
In het onderstaande overzichtje worden de essentiële 
verschillen tussen de weg van de godsdiensten en die van 
mystici en mystieke stromingen samengevat.
 

En tot slot zal het je niet verbazen dat de mystieke stromingen 
door de eeuwen heen binnen de orthodoxe godsdiensten niet 
gewenst waren. Onder die druk bleven ze onzichtbaar voor het 
gewone volk. De tijd is nu blijkbaar rijp om zich in het volle 
licht te tonen, want nooit was de roep naar en de populariteit 
van de vele wegen van de mystici, zowel uit het oosten als het 
westen, zo groot als in onze tijd. Waar vroeger mystieke paden 
moesten worden gevolgd binnen geheime mysteriescholen, 
speelt het volgen van satsangs (Hindoeïstische mystiek), het 

praktiseren van Zen of Dzogchen (Boeddhistische mystiek), 
het lezen en beschouwen van de Tao Te Tjing (Taoïstische 
mystiek), van de werken van Meester Eckhart (Christelijke 
mystiek) of van de gedichten van Roemi of de aforismen van 
Ynayat Khan (Islamitische mystiek) zich in onze tijd af in het 
volle daglicht. 

Waarschijnlijk heeft dit alles te maken met het feit dat ook 
de ontwikkeling van de mensheid zich bevindt op een grote 
wissel, namelijk op de overgang van het Vissentijdperk 
naar het Watermantijdperk. Dit nieuwe tijdperk staat in het 
teken van de ‘geboorte van de nieuwe, vergeestelijkte, mens’.  
Het bewustzijn van de mensheid zal in dit nieuwe tijdperk 
een fundamenteel nieuwe ontwikkelingsstap maken en 
daar ervaren we nu in onszelf en om ons heen, duidelijk de 
voortekenen van.   

De weg van de godsdiensten

- Bewandelen van de uiterlijke weg op 
zoek naar God.
- Geloven op gezag van een leerstellin-
gen, geschriften of leider.
- Vinden van God buiten jezelf.
- Komen tot kennis door onderzoek 
met het hoofd (denken).
- Kennis van het verborgene door 
informatie van buitenaf en door men-
tale verwerking van deze informatie 
en de zintuiglijke indrukken. 

De weg van de mystici

- Bewandelen van de innerlijke weg 
op zoek naar God.
- Weten door directe innerlijke 
ervaring.
- Vinden van God in jezelf.
- Komen tot weten door onderzoek 
met het hart (intuïtie, contemplatie).
- Weten van het verborgene door 
innerlijk schouwen (ofwel verzonken 
zijn) waarbij wordt uitgegaan van 
een object, thema of vraag uit het 
gewone leven. 
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Oefening: De Bevrijdingsweg van de mysticus

De mysticus maakt in zijn diepgaand onderzoek naar de 
‘Hoogste Waarheid’ vaak gebruik van de techniek van het 
schouwen, ook wel contemplatie genoemd. 

Voorbereiding op de oefening:
De vraag die in deze oefening centraal staat is: ‘Wie of Wat is 
God eigenlijk?’ We zijn gewend om over vragen te gaan lezen 
of te gaan nadenken met ons hoofd, maar met dit soort vragen 
kom je er zo niet uit. In het gunstigste geval zal er misschien 
verstandelijk begrip ontstaan, maar dat blijft dus altijd aan de 
oppervlakte.

In deze oefening ga je jouw vraag ‘Wie of Wat is God eigenlijk?’ 
niet denkend, maar schouwend tegemoet treden, met de 
bedoeling om te komen tot een dieper inzicht. 
Bij dit innerlijk verkennen van God als de Ene Waarheid die 
aan alles ten grondslag ligt, gaan we gebruik maken van de 
ontdekkingen die andere mystici hierover hebben gedaan en 
gaan kijken of de bewoordingen die zij daaraan gaven, in ons 
innerlijk iets wakker roepen.
Een greep uit deze bewoordingen: ‘het Eeuwige’, ‘de Oorsprong 
aller dingen’, ‘het Oerveld’, ‘de Oorspronkelijke Heelheid 
van alles’, 'de  Alomtegenwoordige’, ‘de Eerste oorzaak’, ‘het 
Tijdloze’, ‘het Absolute’, ‘het Ene’, ‘de Waarheid’, ‘de Grote 
Natuur’, ‘het onvergankelijke’, ‘het zuiver BewustZijn’, ‘de 
Albron’, ‘het Al’, ’de Oerbron’, ‘de Weg’, 'de Grote Geest', 
'het Alomvattende dat zowel het zichtbare aardse als het 
onzichtbare geestelijke insluit'.

Instructie voor de oefening:
Ga stilzitten op een rustige plek, op een meditatiekussen of op 
een hoge stoel met je voeten op de grond en je ogen gesloten. 

Haal een paar keer diep adem en laat bij elke uitademing alle 
lichamelijke spanning en alle gedachten los. Parkeer ook alle 
beelden, ideeën of overtuigingen die je ooit met betrekking tot 
‘God’ hebt aangenomen. Wacht tot je innerlijk helemaal tot rust 
bent gekomen en je geest leeg en je hart open is. 

Richt je nu tot het zogenaamde Hogere Weten dat in het hart 
van alles en dus ook in jouw hart aanwezig is en dat ook wel 
intuïtie wordt genoemd, en in de christelijke traditie wordt 
aangeduid met de Heilige Geest.

Stel nu innerlijk aan dit Hoger Weten in je hart de vraag ‘Wie of 
Wat is God als ‘het Eeuwige’?’ 

 

Nadat je de vraag innerlijk heb gesteld, stel je je open voor de 
influistering van het eigenlijke antwoord vanuit je hart. 
Wacht nu geduldig op de boodschap die jouw Hogere Weten 
voor jou heeft met betrekking tot deze vraag.

 

 

 

 

 

Opmerking: Pas elke keer de vraag aan 
Neem elke keer als je deze oefening doet, één van de eerder genoemde benamingen voor 

God in je vraag op. Hieronder worden die benamingen herhaald:  

‘het Eeuwige’, ‘de Oorsprong aller dingen’, ‘het Oerveld’, ‘de Oorspronkelijke Heelheid van 

alles’, de  Alomtegenwoordige’, ‘de Eerste oorzaak’, ‘het Tijdloze’, ‘het Absolute’, ‘het Ene’, 

‘de Waarheid’, ‘de Grote Natuur’, ‘het onvergankelijke’, ‘het zuiver BewustZijn’, ‘de Albron’, 

‘het Al’, ‘de Oerbron’, ‘de Weg’, 'de Grote Geest', ‘het Alomvattende dat zowel het zichtbare 

aardse als het onzichtbare geestelijke insluit’. 

 

Dus de eerste keer ga je schouwen (of contempleren) op de vraag:  ‘Wie of Wat is God als 
‘het Eeuwige’?’ en de volgende keer als je daar weer zin en tijd voor voelt, op de vraag: 
‘Wie of wat is God als ‘de Oorsprong aller dingen’?’ enzovoorts. 
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Wees alert, maar doe niets. Ga niet nadenken, want denken 
is ook iets doen. Schouwen of Contempleren of Open 
GewaarZijn is invoelend zien of horen, met een open hart, 
zonder inspanning en zonder oordeel, het gaat vanzelf!

Stel je gewoon open, ga er niet vanuit dat het antwoord moet 
komen, maar wacht geduldig af en luister ‘voelend’ naar de 
stem van je hart. Nogmaals, ga geen antwoorden bedenken 
met je hoofd. Alles wat zich vanuit je hart aandient is goed, 
ook als de betekenis daarvan misschien nog niet direct 
duidelijk is.

En als er zich dan iets aandient, laat dat er dan gewoon zijn. 
Ga er ook dan niet alsnog over nadenken of het analyseren of 
beoordelen. 

En komt er geen antwoord of boodschap, stel de vraag dan 
gewoon nog eens. Wacht weer geduldig af en luister goed of je 
innerlijke stem je iets te zeggen heeft.

En komt er ook dan nog geen antwoord of boodschap, wees 
dan niet teleurgesteld, maar probeer het op een later tijdstip 
gewoon nog eens. Als de tijd rijp is, zal God of ‘Het Hoogste’ 
zich ook aan jou openbaren. 

Oefening baart kunst!
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- Joodse mystiek 
(Belangrijkste boek Thora van Mozes maar ook  Oude 
testament) (Mystieke stroming: Kaballa)
- Hindoeïstische mystiek 
(Belangrijkste Geschriften: Bhagavad Gita, Upanishads, 
Ashtavakra Gita en de Yoga-Sutra van Patanjali)) (Belangrijkste 
Mystieke tradities: Advaita Vedanta als ‘wezensmystiek’ 
gericht op het ‘Hoogste Inzicht’. Enkele namen: Shankara, 
Ramakrishna, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, 
Atmananda, Papaji, maar ook in onze tijd. Eckhart Tolle, 
Tony Parsons, Mieke Berger, Taetske Kleijn, Djihi Marianne, 
Mooji, Alexander Smit)
Maar ook Bhakti-yoga als ‘Liefdesmystiek’, gericht op 
volledige overgave aan Krisna als het ‘Allerhoogste’ om de 
‘verlichting’ te bereiken. (Hare Krishna))  
en verder Patanjali als schrijver van de Yoga-sutra’s die, naast 
de Bhagavad Gita, de ruggegraat vormen van de verschillende 
yoga-disciplines.

- Boeddhistische mystiek 
(Belangrijkste geschriften: Dhammapada, Hartsutra) (Mystiek 
verwante tradities: Dzogchen-traditie, Zen-boeddhisme )

- Taoïstische mystiek 
(Belangrijkste geschriften: Tao Te Tjing van Lau Tse, De 
Innerlijke geschriften van Zhuang zi.)

- Mystiek van de schriftloze culturen 
(bijv. de indianen en andere oorspronkelijke volkeren)

- Moderne mystiek 
(New Age-beweging)

Bijlage: 
Mystieke tradities, hun bronnen en hun mystici

In het onderstaande overzichtje zijn wat mystieke stromingen 
en namen van mystici gekoppeld aan wereldreligies en nog 
wat meer. Het overzicht is nog lang niet compleet. 

-  Vroeg Christelijke mystiek (is gnostiek): 
(Voorbeelden geschriften: Evangelie van Thomas, 
Evangelie van Maria Magdalena, Evangelie der Waarheid 
door Valentinus, Geheime boek van Johannes, en andere 
geschriften uit de Nag Hammadi-bibliotheek (in 1945 
teruggevonden) en uit de in 1896 teruggevonden Berlijnse 
Codex) (Voorbeelden van (neo)gnostische stromingen: 
de woestijnvaders, Kartharen, Rozenkruisers, Theosofie, 
Antroposofie, Vrijmetselaars)

- Christelijke mystiek (accent op de late middeleeuwen): 
(Belangrijkste boeken: Bijbel, Nieuwe testament) 
(Voorbeelden van mystici: Franciscaanse mystiek, Johannes 
van het Kruis, Meester Eckhart, Jan van Ruusbroec, 
Hadewich van Antwerpen, Hildegard van Bingen, Titus 
Brandsma, Reformatorische mystiek en vele anderen), 

- Islamitische mystiek  
(Belangrijkste boek: Koran). (Mystieke stromingen: Het 
Soefisme, Alevitisme en Bektashisme zien Ali als de deur naar 
de mystieke kennis en esoterische interpretatie van de islam. 
Ze geloven dat de Koran het onveranderde Woord van Allah 
is, maar dat er naast een Zahir (openlijke) interpretatie ook 
een Batin (verborgen, mystieke) interpretatie van het boek 
bestaat. Enkele namen: Sjams van Tabriz, dichter Roemi, 
Inayat Khan),



Verhaal 4.

Ont-dek je Ware Natuur 
Over het ervaren van echte vrede, vrijheid en vreugde



4. 
Ont-dek je Ware Natuur
Over het ervaren van echte vrede, vrijheid en vreugde

Er wordt gezegd dat je de natuurlijke toestand van het 
universum kunt zien als een dans van wervelende energieën, 
een heelheid van oneindig veel levendige, in elkaar 
vervlochten processen en verschijningsvormen die, net als in 
elk klein ecosysteem, op elkaar inwerken, elkaar voeden en in 
standhouden en elkaar dragen. Alles en iedereen, dus ook wij 
als mens, maken deel uit van deze Ene Natuurlijke Heelheid 
die we universum noemen. En in dat universum heerst een 
dynamische harmonie en vrede, en staat ruilen centraal. 

Maar hoe kan het dan zijn, dat wij in ons dagelijks leven 
helemaal niet ervaren dat het leven ons draagt en dat 
daarin harmonie en vrede heerst. Vaak ervaren we juist 
het tegenovergestelde, namelijk dat het leven ons dwars 
zit, onrustig en angstig maakt en frustreert. Laten we eens 
onderzoeken hoe dat zit, want misschien geven we het leven 
onterecht de schuld van ons lijden. 

Door dingen, gebeurtenissen en personen te benoemen en te 
definiëren, trekken we er denkbeeldige grenzen omheen en 
daarmee maken we begrensde eilandjes binnen het bestaan, 

dat van nature eigenlijk één levendige ongegrensde ruimte is, 
waarin alles stroomt. Doordat we met ons denken om alles 
grenzen trekken, reduceren we niet alleen onze omgeving, maar 
ook onszelf tot een pakketje vaste denkbeelden, overtuigingen 
en verwachtingen. Ons zelfbeeld is daar een voorbeeld van. 
Mijn zelfbeeld (ook wel identiteit, persoonlijkheid of ego 
genoemd) bestaat uit alle namen, rollen en eigenschappen 
die ik achter de twee woorden ‘Ik ben’ plaats. Dus ik ben 
Nederlander, ik ben spiritueel, ik ben te dik, ik ben niet zo slim, 
ik ben niet knap, ik ben intelligent, ik ben geen teamplayer, 
ik ben zorgzaam, enz.. Goed beschouwd is dat zelfbeeld dus 
eigenlijk gewoon een pakketje denkbeelden die ik gedurende 
mijn leven op mezelf heb geplakt en door anderen op mij heb 
laten plakken, en waarmee ik mezelf onbewust en oneigenlijk 
begrens. 

 
Ik ben er heilig in gaan geloven, dat wat binnen de grens van 
mijn zelfbeeld ligt, ‘dat ben ik’ en wat buiten de grens valt ‘dat 
ben ik niet’. Ik realiseer me echter niet dat ik daardoor de 
realiteit van ‘wie ik echt ben’ enorm geweld aan doe. Want wat 
doe ik als ik eens niet zo zorgzaam ben en een ander zegt dat 
tegen me? Waarschijnlijk ga ik dan niet met een open geest 
kijken wat daar misschien van waar is, maar ik zal de ander 
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proberen te overtuigen dat hij of zij het bij het verkeerde eind 
heeft. Zo stellen we de denkbeelden, dus zoals we denken dat 
het is, boven de waarheid, dus gewoon zoals het is. 

Dit etiketjes plakken doen we de hele dag door. Doordat ik 
over alles en iedereen in mijn hoofd mijn eigen verhaal maak, 
creëer ik mijn eigen schijnwerkelijkheid. We kunnen niets en 
niemand meer zien simpelweg 'zoals het is'. En zo kunnen jij 
en ik naar dezelfde situatie of persoon kijken en volstrekt iets 
anders zien. Dat beoordelen en een eigen verhaal maken van 
alles en iedereen, doen we om het grillige leven voor onszelf 
hanteerbaar te maken, want we hebben behoefte aan houvast 
en veiligheid. 

Met het denkbeeld of verhaal dat ik in mijn hoofd van jou of 
van een situatie maak, meen ik te weten wat jij bent en wat 
niet, en wat een situatie is en wat niet. Met deze zogenaamde 
duidelijkheid creëer ik controle over mijn leven. En controle 
hebben over zichzelf en het leven is de centrale behoefte van 
de aardse mens.  

Wat we vervolgens doen, is al die denkbeelden (in de vorm van 
oordelen, verwachtingen, waarden, principes, overtuigingen, 
verhalen enz.) bewaken tegen aanvallen. Wees eens eerlijk, 
hoeveel van jouw tijd en energie besteed jij aan het in stand 
houden en (laten) bevestigen van jouw denkbeelden over jezelf 
en over alles en nog wat? We zijn al die beelden, inclusief ons 
zelfbeeld, gaan zien als De Waarheid. Die beelden en verhalen 
zijn ons kostbaarste bezit geworden, ons heilig geloof. En 
hierin ligt de oorsprong van elk conflict en elke oorlog, zowel 
innerlijk als in de buitenwereld. Want als deze verhalen 
door de omgeving in twijfel worden getrokken, komen we in 
verweer en zijn we zelfs bereid om ons leven er voor te geven. 
We beseffen echter niet dat we met al die vaste beelden de 

heelheid en levendigheid van onszelf, van anderen, van 
situaties en eigenlijk van het hele leven grof geweld aan 
doen. De beelden die we in ons hoofd hebben gecreëerd, 
waren eigenlijk bedoeld als landkaarten van de werkelijkheid, 
waarmee we ons in het echte leven kunnen oriënteren. 

We zijn die landkaarten dus gaan aanzien voor de werkelijkheid 
zelf. Daarmee doen we het werkelijke leven, inclusief onszelf, 
de mensen en situaties om ons heen, enorm tekort en 
reduceren we ons levendige leven tot een dode beeldentuin.
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Wat is waarheid en wat schijn?

Onbewust leggen we over alles en iedereen, inclusief over onszelf,                       
een deken van namen, begrippen, oordelen en overtuigingen. En als 
we er vervolgens naar kijken, denken we dat we De waarheid zien, 
maar die zogenaamde waarheid is onze persoonlijke creatie.
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We hebben met het vormen van beelden van onszelf en van 
alles en nog wat, onszelf in een schijnwereld geplaatst die 
alleen in ons hoofd bestaat. We zijn dus het contact verloren 
met het echte natuurlijke leven dat zich niet in ons hoofd 
maar alleen in het Hier en Nu afspeelt. Al het lijden dat we in 
ons leven tegenkomen in de vorm van kramp, conflict, angst, 
verwarring, frustratie enz., komt voort uit het misverstand, 
dat we de wereld van onze denkbeelden zijn gaan aanzien voor 
de echte wereld, dus dat we onze persoonlijke werkelijkheid 
aanzien voor De waarheid. 

En diep van binnen voelen we dat er iets niet klopt, dat we 
niet het levendige leven leiden dat we eigenlijk zouden 
kunnen leiden. Ons diepste verlangen is een leven te leven dat 
vrij en open is en voldoening geeft, een leven in echte vrede, 
onvoorwaardelijke liefde en duurzaam geluk. Diep van binnen 
weten we dat dat het leven is zoals het eigenlijk is bedoeld, 
maar we hebben ons min of meer berust in een ‘zelf bedacht 
leven’ dat ons het tegenovergestelde brengt, namelijk heel 
veel onnodig lijden, in de vorm van teleurstelling, frustratie, 

conflict en verwarring. Dat vermeende houvast via die 
denkbeelden is dus een schijnhouvast.

Nu is de vraag, kunnen we ons weer bevrijden uit die 
denkbeeldige wereld die alleen in ons hoofd bestaat, en weer 
leven in de natuurlijke toestand van het bestaan? Al de grote 
spirituele leiders houden ons voor dat dit inderdaad binnen 
onze mogelijkheden ligt. Jezus, Boeddha, Lau Tse, Shankara, 
enz., maar ook spirituele leraren uit onze tijd, zoals Eckhart 
Tolle, Krishnamurti, Ramana Maharashi, Mooji enz. willen 
ons laten weten dat dit inderdaad mogelijk is. 

Pas in het weer ont-dekken van zijn Ware Natuur en de Ware 
Natuurlijkheid van het Bestaan komt de mens werkelijk tot 
bloei.

Om weer terug te keren naar deze natuurlijke staat van vrede, 
vrijheid, vervulling en geluk, is het op de eerste plaats nodig, 
dat we ons bewust worden van de zelf gecreëerde gevangenis 
van denkbeelden en verhalen in ons hoofd, waarmee we onszelf 
en iedereen om ons heen, aan alle kanten beperken en klem 
zetten. Het werkelijk inzien van dit onbewuste mechanisme, 
zal er toe leiden dat we de denkbeelden waarmee we ons 
onvrij maken, kunnen loslaten en weer onze natuurlijke en 
levendige vrijheid gaan ervaren. 

En op deze wijze kunnen we weer vertoeven in de Natuurlijke 
Staat van Zijn of in de Ene Waarheid van het bestaan die 
zich alleen in het Hier en Nu, dus van moment tot moment 
openbaart. Deze natuurlijke waarheid over het leven was er 
al die tijd al, maar we konden deze nooit zien, omdat we over 
deze natuurlijke toestand van ‘dat wat simpelweg IS’, een 
deken hebben geweven van zelfgecreëerde denkbeelden over 
hoe het volgens ons 'is of zou moeten zijn’. 
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Die natuurlijke staat van wie of wat jij echt Bent en wat het 
leven echt Is, is door niemand gecreëerd, maar is gewoon 
wat hij is, puur en natuurlijk. Deze Natuurlijke Staat van het 
Bestaan is er zonder jouw bemoeienis als persoon en jouw 
Ware Natuur is daar onderdeel van. En omdat deze ‘ware jij’ 
gewoon 'is wat hij is', kun je deze niet veroveren of kwijtraken, 
omdat hij er altijd is in ‘dat wat je NU bent’. Maar we hebben 
gezien dat hij wel versluierd kan raken door hem te bedekken 
met onze denkbeelden en dan zal hij weer opnieuw ont-dekt 
moeten worden. En als je deze Natuurlijke Staat van Zijn weer 
hebt ont-dekt (dus letterlijk hebt ontdaan van het dek van alle 
verhalen en denkbeelden), dan behoeft hij geen bewaking, 
geen onderhoudswerkzaamheden en geen veranderingen 

meer te ondergaan van jouw kant. Deze natuurlijke grond van 
het bestaan, die alles en iedereen, dus ook jou en mij omvat 
en doorstraalt, zorgt voor zichzelf van binnenuit en draagt 
en voedt elke levensvorm die daar deel van uitmaakt. Het is 
het Alomvattende dat ook wel God wordt genoemd. Dus zo 
beschouwd kun je zeggen: Ik ben in God en God is in mij!    

Als we ons kunnen verzoenen met het hele plaatje van ‘wie 
wij zijn’ en het hele plaatje van het leven, ‘precies zoals het 
is’, dus als we oordeelloos en verwachtingloos naar onszelf 
en naar onze omgeving kunnen kijken, dan zijn we weer vrij. 
Dan zijn niet langer de denkbeelden in ons hoofd, maar is de 
natuurlijke en levende toestand van het bestaan, die al die tijd 
onder onze denkbeelden verscholen lag, het uitgangspunt van 
ons handelen geworden. 

Dus deze natuurlijke staat is er altijd al geweest en zal er altijd 
zijn, je hoeft hem alleen maar te her-kennen, zo eenvoudig is 
het. En als in jou de her-kenning van die Ene Waarheid over 
het leven heeft plaatsgevonden, kun je je daarin ontspannen. 
Je bent weer thuis, maar eigenlijk ben je nooit weg geweest, 
het leek alleen maar zo. Vanuit de openheid van je verruimde 
bewustzijn, kun je jezelf weer zien ‘precies zoals je bent’ en het 
leven toelaten ‘precies zoals het is’. 

Oordeelloos en zonder verwachtingen kijken naar jezelf, 
naar anderen en naar situaties, is dus de sleutel om weer in 
contact te komen met de Natuurlijke Staat van het Bestaan, 
waarin dynamische harmonie en vrede heerst en daardoor 
echt geluk wordt ervaren. Besef steeds dat elk oordeel dat je 
hebt over jezelf, over anderen of over situaties, betekent dat 
je de werkelijkheid vergelijkt met een denkbeeld in je hoofd. 
Vaak is dit een ideaalbeeld over hoe jezelf of de ander volgens 
jou ‘zou moeten zijn’. Het is voor ons heel vanzelfsprekend 



geworden, dat we in deze tweeheid of dit spanningsveld 
tussen denkbeeld en waarheid, tussen schijn en werkelijkheid 
leven. We beseffen echter niet dat juist in dit zelf geschapen 
spanningsveld de oorsprong ligt van onze conflicten, angsten, 
onvredes, teleurstellingen, irritaties, verwarring en frustraties. 

Als we onze denkbeelden over hoe het ‘is of zou moeten zijn’ 
zouden kunnen loslaten en de waarheid van ‘dat wat is’ weer 
kunnen aanvaarden als uitgangspunt in ons leven, dan vallen 
we weer samen met TAO als de Natuurlijke Orde de Dingen. 
Dan laten we de tweeheid of dualiteit, die de bron van onze 
onvrede is, achter ons en komen we weer terug in de eenheid 
van de Natuurlijke Staat van het Bestaan, waarin alleen vrede 
heerst en dus geluk wordt ervaren. Maar dit samenvallen met 
het natuurlijke leven, vraagt om overgave, om het in de wacht 
zetten van het ego met zijn persoonlijke oordelen en wil. Het 
vraagt om samen met Jezus te zeggen 'niet mijn wil, maar Uw 
Wil geschiedde'.

Dus als je jouw leven ontdoet van het zelf geweven deken 
van denkbeelden en verhalen, ont-dek je daaronder de 
Natuurlijke Toestand van het Bestaan en dan ben je vrij en 
leef je in vrede zonder lijden. Als je het leven weer open en 
met een onbevangen verwondering tegemoet kunt treden, 
precies zoals een jong kind dat doet, dan leef je weer vanuit 

je natuurlijke staat en val je weer samen met de natuurlijke 
stroom van het leven. Ook Jezus wees hierop toe hij zei: 
Indien gij niet gelijk de kinderen word, zult gij het Koninkrijk 
Gods niet binnentreden.  Dus als je je weer nederig opstelt 
naar het leven en je niet meer verzet tegen de natuurlijke 
stroom van het leven, door op alles en iedereen je persoonlijke 
stempel van oordeel en verwachting te willen drukken, dan 
word je weer gevoed en gedragen door die natuurlijke stroom 
van het leven, waar je een onlosmakelijk onderdeel van bent. 
Elk orgaan en cel in mijn lijf heeft deze wijsheid begrepen en 
stelt zich ondergeschikt op ten opzichte van het grotere geheel 
van mijn lichaam. Elk deel levert vanuit zijn talenten zijn 
unieke bijdrage aan het geheel, en in ruil daarvoor wordt het 
liefdevol gedragen en gevoed door het grotere geheel en kan 
het onbelemmerd gedijen naar zijn eigen aard.   

Die natuurlijke staat toont zich dus pas, als je stopt met jezelf 
te zien als persoon die zich zelfstandig tegenover of boven het 
leven opstelt en stopt met het continu zoeken naar bevestiging 
van de persoon die je meent te zijn maar niet Bent. Want al de 
tijd en energie die je besteedt aan het in standhouden van jouw 
zelfbeeld en wereldbeeld, doet je het simpele feit vergeten, dat 
alles eenvoudigweg ‘is zoals het is’ en dus dat ook jij gewoon 
‘bent die je bent’. Toen Mozes op de berg aan God vroeg: Wie 
bent u?, zei God niet ‘ik ben de Vader in de Hemel’ of ‘ik ben 
de schrijver van de Tien Geboden’, maar hij zei simpelweg 
‘IK BEN DIE IK BEN’. Hij gaf hiermee aan dat de Natuurlijke 
Staat van Zijn onnoembaar en onbegrijpbaar is, omdat deze 
non-duale dimensie van het bestaan voorbij het denken ligt, 
het denken dat slechts grip heeft op dualiteiten. De natuurlijke 
staat is volkomen vrij, omdat hij nooit beïnvloed is geweest 
door alle conditioneringen van je denken en daardoor is hij 
nooit gevangen geraakt in de denkbeelden en emoties van je 
psyche. 
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Zoals eerder is gezegd, is de natuurlijke staat van het 
universum er altijd geweest en zal er altijd zijn. Hoewel deze 
absolute en eeuwige dimensie niet gevangen is in tijd en 
ruimte, en dus niet met het verstand begrepen kan worden, 
kun je hem wel kennen door directe ervaring. 
Die natuurlijke staat is zo dichtbij, dat we hem continu over het 
hoofd zien. Je hoeft hem eigenlijk alleen maar te her-kennen. 
Je kunt deze natuurlijke staat van ‘wat jij bent’ niet bereiken 
en je hoeft die Ware Natuur ook niet te verdedigen, want je 
bent al wat je bent en je bent ook al compleet zoals je bent en 
precies zoals je op dit moment moet zijn. Ik raad je aan om 
hier even bij stil te blijven staan. Als je hart dit werkelijk als 
De Waarheid her-kent, dan heeft dit een immense impact op 
jouw leven.

Na het ont-dekken van jouw eigen Ware Natuur en de 
Natuurlijke Staat van het Bestaan, wordt het leven weer 
moeiteloos en letterlijk eenvoudig, omdat het geen tweeheid of 
dualiteit meer bevat. Je leeft in de Natuurlijke Staat wanneer je 
leeft in het Helder Zijn in het Hier en Nu, zonder over alles en 
iedereen in je hoofd verhalen te maken en oordelen te vellen. 
Je leeft dan niet langer vanuit je hoofd met zijn commentaar 
op alles, maar je bent je vanuit je hart oordeelloos gewaar van 
alles. Zo leef je in overeenstemming met de Natuurlijke Orde 
der Dingen en daardoor is er geen enkele wrijving meer tussen 
jou en de wereld. Dit is wat bedoeld wordt met non-dualiteit, 
eenheidsbewustzijn of hartbewustzijn, dat in andere tradities 
ook wel Christusbewustzijn of Boeddhanatuur wordt 
genoemd.

Eigenlijk vond jouw leven altijd al plaats binnen de natuurlijke 
staat van het grote leven en was je altijd al vrij, je wist het 
alleen niet. Deze vrije staat van simpelweg Zijn, kun je altijd 
vinden op de plaats waar je NU bent, dus in het Hier en 

Nu. Besef namelijk dat het echte leven zich slechts afspeelt 
in dit Ene Moment. Gisteren en morgen bestaan slechts als 
een herinneringsbeeld en een toekomstbeeld, dus ook als 
denkbeelden in je hoofd en niet als ervaarbare realiteiten. 

Je was nooit gevangen, je ging nooit gebukt onder lijden, dat 
heeft het denken je slechts wijs gemaakt. Je was altijd al vrij. 
Omdat onze Ware Natuur altijd aanwezig is in elke situatie 
waarin we ons NU bevinden, hoeven we ons Zelf niet te zoeken 
en ook geen weg af te leggen om deze staat van Zelf Zijn te 
bereiken. We kunnen direct contact maken met die dimensie 
in ons, die nooit gevangen is geraakt in het web van verhalen, 
beelden en oordelen, dat ons denken heeft gesponnen. 

Jouw Ware Natuur is de vrijheid in je huidige toestand om 
precies ‘te Zijn wie je bent’. Jouw natuurlijke staat is dus dat 

59



wat er overblijft als je alle gedachten over wie je meent te zijn, 
kunt loslaten en je gewoon kunt overgeven aan 'wie je Bent'. 
Het Zelf dat je dan ont-dekt als wie je echt Bent, is helder 
aanwezig in elk moment en kan, kijkend naar de wereld, alles 
en iedereen in zijn natuurlijke staat laten Zijn. Dit Hogere 
Zelf wordt in andere tradities wel de Ziel genoemd, die in het 
hart gevestigd is. Dus als jij vertoeft in je natuurlijke staat, 
dus weer leeft vanuit je Ware Natuur of Zuivere Ziel, is er niet 
meer de behoefte om overal een persoonlijk etiketje of oordeel 
op de plakken of overal een verhaal van te maken of jezelf en 
anderen allerlei verwachtingen op te leggen. 

Dus dat Zelf wat jij in diepste wezen bent, bestaat uit puur 
Bewust-Zijn of Open GewaarZijn. Niets staat jou dan nog 
in de weg om NU vrij te zijn. Zie slechts in dat jij niet die 
persoonlijkheid bent als bundeltje gedachten dat we zelfbeeld 
noemen, maar dat jij simpelweg ‘bent die je bent’. 

Probeer dit alles niet met je hoofd te begrijpen, want dan 
wordt ook dat weer een denkbeeld. Het gaat er om dat je 
direct in het Hier en Nu ervaart dat jij ‘bent die je bent’ en dat 
dit helemaal goed is. Dit is de zogenaamde directe weg naar 
bevrijding of verlichting en binnen deze directe weg staat de 
vraag centraal: Hoe kan ik zien dat ik NU al vrij ben? Richt 
daarbij je aandacht rechtstreeks op de vrijheid die je BENT. 
Ga niet zoeken, nadenken, streven, veranderen, verbeteren of 
bereiken, maar zie op dit moment in één keer in, dat je al die 
tijd al vrij was.     

En als je op deze manier ervaart (niet begrijpt) wie of wat je 
in diepste wezen BENT, dan ben je vrij. Vanuit deze vrijheid 
ontwaakt in je hart een natuurlijke liefdevolle aandacht voor 
al het leven, waardoor je ook de mensen en situaties om je 
heen ‘simpelweg kunt zien zoals ze zijn’. Je hebt namelijk geen 
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behoefte meer om van alles en iedereen iets te vinden en er je 
eigen verhaal van te maken. 

En stel je voor dat je ooit weer terecht komt in een moeilijke 
levenssituatie of te maken krijgt met een echt levensdilemma, 
laat je daar dan niet door je emoties en je denken in meezuigen, 
maar blijf gevestigd in je verworven vrijheid van ‘Hier Nu Zijn’ 
en stel je hart, als jouw vrij en neutrale 'Stille Midden', open 
voor de stem van de Waarheid die je op elk moment de weg 
wijst. 
Want als we diep in ons hart onze Ware Natuur of onze 
Natuurlijke Staat van Zijn hebben ont-dekt, dan zijn we via 
ons hart als ons neutrale bewustzijnscentrum, weer verbonden 
met de eeuwige wijsheid van het Grote Leven als geheel, ofwel 
één met God die de Oerbron is van Alles.  

“This is the real secret of life -

to be completely engaged with what you are doing 

in the here and now. 

And instead of calling it work, realize it is play.”

 Alan W. Watts

"Het enige wat mij van jou scheidt, 
zijn mijn ideeën over jou."

Hafiz
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"Wat er gebeurt met bewustzijn na de dood?  

Niets...

Met bewustzijn is nog nooit iets gebeurd, en er zal ook nooit iets mee gebeuren, niet voor, tijdens of na de dood.

Bewustzijn is het enige waar nooit iets mee gebeurt. 

Het is de onaantastbare stille ruimte waarin alles wat ‘gebeurt’ plaatsvindt.

En zodra je beseft dat jij deze stille ruimte Bent, dan weet je dat ook jou niets gebeuren kan."

Erik van Zuydam 
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5. 
Breng jezelf in Flow 
Overgave aan de Natuurlijke Stroom van het leven

De surfer weet het, de paraglider weet het, maar ook de 
topsporter en de concertpianist weten het, en zelf de spreeuw 
in de zwerm en de sardine in de dansende school weten 
het. Maar weet jij het, als je een examen moet doen, een 
presentatie moet houden, een sollicitatiegesprek moet voeren, 
een medische ingreep moet ondergaan, een belangrijk besluit 
moet nemen of als het leven je op een andere manier uitdaagt 
om een topprestatie te leveren?

Hoe kun jij je laten dragen door de Natuurlijke Stroom van 
het Leven, zodat je activiteiten gewoon als vanzelf gaan en niet 
alles op jou persoonlijk aankomt? De oude Chinese meester 
Lau Tse noemt dat 'zi-ran', ofwel 'als vanzelf zo'. Doordat we zo 
vervreemd zijn geraakt van de natuurlijkheid van het bestaan, 
kosten de dingen ons veel energie en moeite, en desondanks 
gaat het toch nog niet zoals het voor ons gevoel zou moeten 
gaan. Dit komt omdat het echte, ofwel het natuurlijke leven 
zich alleen afspeelt in dit moment, Hier en Nu, en wij met ons 
denken bijna permanent vertoeven in de illusie van het Daar 
en Dan. Als de radio-ontvanger niet op de goede golflengte 
staat afgestemd, dan is de ontvangst op z'n minst verstoord, 
maar je kunt ook een heel ander programma te horen krijgen 
dan je bedoeling was. En waar zou de surfer of de wildwater 
kanoër zijn, als hij zich niet met hart en ziel afstemt op de 
stroom, precies Hier...Nu, maar slechts de weg wil volgen 
die hij vooraf met zijn denken heeft uitgestippeld? Ook hij 
is dan verkeerd afgestemd en kan alleen door een zeer grote 
inspanning te leveren, nog wel iets bereiken. Maar hij zal toch 
nog teleurgesteld raken, omdat hij op deze manier onmogelijk 
zijn geplande resultaat zal halen. Niet alleen water en lucht 
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stromen, maar ook geluid en licht gedragen zich als een golf. 
En niet alleen dat, maar Alles in dit universum is in wezen 
energie, dus Alles Stroomt.

Zelfs alles wat vast lijkt, dus ook de materiële objecten 
om ons heen, is in wezen stromende energie die constant 
in beweging is en steeds verandert, ook als wij dat niet 
kunnen waarnemen. En ook wij als mens, net als elke 
andere levensvorm, zijn in wezen een energetisch systeem, 
zwemmend is een onmetelijke oceaan van energieën met 
oneindig veel frequenties, waarbinnen alles met elkaar in 
wisselwerking staat. Zo beschouwd staat niets op zichzelf 
en heeft ook niets een onveranderlijk bestaan, dus ook ik en 
jij als menselijk wezen niet. Alles is in zijn oorspronkelijke 
natuurlijkheid onderling verweven met alles en dus constant 
in beweging. En zodra ik aan jou of aan een ander verschijnsel 
een naam geef, een eigenschap toeken of er een oordeel over 
uitspreek, dan bevries ik jou of het levende verschijnsel als 
het ware. En daarmee doe ik aan de oorspronkelijke levende 
natuurlijkheid van jou of van het verschijnsel waar ik naar 
kijk, geweld aan. Want voortaan zie ik dan alleen nog via mijn 

hoofd het denkbeeld of etiket dat ik aan jou of het verschijnsel 
heb toegekend. De natuurlijke levende heelheid van het 
verschijnsel of de mens tegenover me, die slechts met het hart 
kan worden gekend, zal mij dan ontgaan.

Als wij naar de natuur kijken, dan kunnen we leren hoe 
daar alles, in interactie met de omringende omgeving, zijn 
natuurlijke weg volgt. Alles gedijt op een natuurlijke wijze 
en bereikt zijn hoogste bloei moeiteloos, zonder dat daar 
denken, plannen maken en doelen stellen aan te pas komt. 
Waarom maken we het ons niet gemakkelijker en volgen we 
in ons leven niet dezelfde natuurlijke weg? Alles is energie, 
alles stroomt in het universum, en wij denken dat wij daar 
los van staan en het dus alleen moeten klaren. Maar dit is een 
collectief misverstand van de mens. Waarom laten ook wij ons 
niet dragen door de Natuurlijke Stroom van het Leven? Echt, 
dan wordt alles makkelijker. 

Maar om dit te laten gebeuren, moeten we voldoen aan één 
zeer belangrijke voorwaarde. Als de zeiler of paraglider zijn 
eigen wil laat prevaleren boven de 'Wil' van de natuurlijke 
stromingen van het water en de wervelingen in de lucht, dan 
zal hij het niet redden. Ook de spreeuw en de sardine moeten 
hun individuele wil loslaten, als ze zich willen laten dragen 
door de dansende collectieve energie van de zwerm of de 
school. Elke topsporter en concertpianist weet dat hij, op het 
moment dat het er op aankomt, zijn voorbereidingen en zijn 
verwachtingen over het resultaat moet loslaten. Het komt er 
dan op aan, om zich open te stellen voor en moet overgeven 
aan de magische energiestroom die door hem heen wil werken 
en hem op een natuurlijke wijze zal dragen naar zijn hoogste 
prestatie. De Chinese meester raad ons aan om ons af te 
stemmen op en ons over te geven aan TAO, als de Natuurlijke 
Orde der Dingen. 
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Panta rhei

"Alles stroomt en niets blijft.

Men kan niet tweemaal dezelfde stroom afdalen, 

het water wisselt immers steeds.

Het wezen der werkelijkheid is verandering."

Heraclitus 

(Griekse natuurfilosoof 535 - 475 v.Chr.)



66 67

Dan zal alles moeitelozer gaan, dus 'als vanzelf zo'. 

Doordat we ons in het dagelijkse leven laten sturen vanuit 
het hoofd, zijn we vervreemd geraakt van het oorspronkelijke 
natuurlijke leven. Dat is de stroom die zich alleen laat sturen 
vanuit het Hart als ons zogenaamde ‘Stille Midden’ waar ons 
individuele bewustzijn woont. 

Niet het directe ervaren van de werkelijkheid, Hier ....Nu, 
maar de denkbeelden die we daarover hebben gemaakt, zijn de 
bakens geworden waarop wij ons leven richten. We hebben de 
oorspronkelijke natuurlijke wereld langzamerhand onbewust 
ingeruild voor een kunstmatige, ofwel denkbeeldige wereld. 
Zonder dat we ons daarvan bewust waren, zijn we dus uit de 
natuurlijke modus gestapt en hebben ons een kunstmatige 
modus eigen gemaakt. En in deze kunstmatige modus zijn 
we het contact met de Natuurlijke Stroom van het Leven, die 
alles veilig draagt en voedt, verloren. Los van deze natuurlijke 
stroom, moeten we nu onszelf als vermeend zelfstandige 
persoon of ego zien te redden, en dat lukt ons maar zeer ten 
dele. Al onze stress, angsten, frustraties en crises, dus al ons 
menselijk lijden, zijn het gevolg van deze vervreemding. Diep 
in het hart van elk mens is er nog een onbewust verlangen om 
één te worden met het Natuurlijke Bestaan, dat simpelweg 'is 
zoals het Is'. 

We weten, dat als we in een bos verdwaald zijn geraakt, het 
ook weer mogelijk moet zijn om de weg terug te vinden. Dus 
lijkt het logisch dat, als we de natuurlijke weg van het leven 
zijn kwijtgeraakt, ook deze weer terug gevonden moet kunnen 
worden. Maar daarvoor moeten we uit ons hoofd en ons weer, 
via ons Hart als ons bewustzijnscentrum, ofwel het ‘Stille 
Midden’ van ons wezen, afstemmen op het natuurlijke leven 
dat gewoon is 'zoals het Is'.

Wat voor dat teruggaan allereerst nodig is, is dat we 
herkennen dat dit onbewuste vervreemdende proces in 
ons heeft plaatsgevonden. Ook moeten we ons beseffen dat 
daarin de grondoorzaak ligt van het feit dat ons leven vaak 
zo moeizaam gaat. Wat vervolgens nodig is, dat we de moed 
hebben om het roer van ons leven over te geven aan de Grote 
Natuurlijke Stroom. En hier ligt het grote obstakel, want 
'het ego' met zijn kompaan 'het rationele denken', zullen zich 
hier met hand en tand tegen verzetten. Ze zullen je constant 
influisteren dat je door deze overgave je zelfbeschikkingsrecht 
opgeeft, grote risico's loopt en allerlei onzekerheden op je hals 
haalt. Maar als je goed kijkt, dan zijn de zekerheden die zij jou 

verkopen, schijnzekerheden en dan zie je ook dat alle ellende 
in je leven juist voortkomt uit het feit, dat jij je leven in de 
verkeerde handen van het ego hebt gelegd. Heb de moed om 
de weg terug te gaan, te vertrouwen op en je over te geven 
aan de Natuurlijke Stroom van het Leven die je dragen en 
voeden zal. Waar zou de spreeuw en de sardine zijn, als zij hun 
individuele wil laten prevaleren boven de collectieve wil van 
de stroom. Precies, ze zouden zich buiten de stroom plaatsen, 
zich eenzaam gaan voelen en er voortaan alleen voor staan. 
En dit is de situatie waar wij onszelf onbewust en ongewild in 
hebben gebracht, door ons ego te laten prevaleren boven de 
grote Stroom van het Natuurlijke Leven.

'Niet mijn wil maar Uw Wil geschiede' zei Jezus tegen God en 
dat zegt ook de spreeuw tegen de Natuurlijke Stroom die de 
zwerm draagt. En als je God ziet als de Grote Levensstroom 
die alles omvat, dan is dat ook de uitnodiging die Het Leven 
ofwel God aan mij en jou doet. 
Maar hoe doe je dat, vraag je je misschien af. Je zult deze weg 
met grote wakkerheid moeten gaan, want voor je het weet, 

Ook elke spreeuw en de sardine weten wat het is om in 'Flow' te zijn, dus in harmonie te zijn met de grote Natuurlijke Stroom. Ze 
weten ook dat ze daarvoor hun individuele wil moeten loslaten, maar wat ze er voor terug krijgen is vele malen groter, namelijk 
een veilig gedragen worden door deze Grote Stroom.

"Overgave is prachtig.

Als we ons overgeven,

zien we de schoonheid van onze ziel

weerspiegeld in de stroom van ons leven."

Bentinho Massaro

neemt het ego weer onbewust het roer over en plaats je jezelf 
weer buiten de natuurlijke energiestroom die ook de school en 
de zwerm draagt. 

Bij het terugvinden van de 'Flow' gaat het er om, dat de 
harmonie tussen de energie van jouw eigen energiesysteem en 
jouw activiteiten enerzijds, en de energie van het universum 
anderzijds, weer wordt hersteld. En als deze harmonisatie 
heeft plaatsgevonden, word je weer veilig gedragen door de 
Natuurlijke Stroom van het Universum, die dus ook wel God 
of TAO wordt genoemd. Dus met het terugvinden van de 'Flow' 
stem je jezelf af op TAO, als de 'Natuurlijke Orde der Dingen'.
Voor het terugvinden van de 'Flow' in je dagelijkse leven, 
zul je dus bewuste stappen moeten zetten en deze veelvuldig 
moeten herhalen. Net als elke topsporter of concertpianist, zul 
je eindeloos moeten trainen en repeteren, voordat het zo in 
je systeem is gezakt, dat het 'als vanzelf zo' gaat. Maar deze 
beoefening blijft niet onbeloond. Want het weer terugvinden 
van en je verbinden met de Natuurlijke Stroom van het Leven, 
ofwel de Natuurlijke Flow, zal je weer in harmonie brengen 
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met het universum. En dat gaat gepaard met een gevoel van 
grote vreugde, voldoening en vervulling, een gevoel dat het 
allemaal 'precies klopt', dat alles 'goed is'.    

Als jij besluit om 'Flow' te beoefenen, besef dan het volgende:

Als jij een eerste stap wilt zetten, breng je dan elke dag, bij de 
start van minimaal één belangrijke activiteit in de Natuurlijke 
Flow. Natuurlijk kun je dat na verloop van tijd uitbreiden en 
er een vaster ritueel van maken. 

Je zult dan, net als de topsporter of de concertpianist, op 
het moment dat het er op aankomt, enerzijds alle noeste 
voorbereiding en anderzijds elke gedachte over een te bereiken 
resultaat, kunnen loslaten. Dan zak je als het ware vanuit je 
hoofd in je hart als je neutrale ‘Stille Midden’. En vanuit dit 
geopende hart als jouw bewustzijnscentrum, ben je afgestemd 
op TAO, als de Grote Stroom van het Leven en dan zal alles 
veel moeitelozer blijken te gaan. Prachtig als dat gebeurd. Dus 
ook wij kunnen gebruik maken van deze magische energie, 
door onszelf vlak voor het moment van de prestatie, in 7 
stappen (in minder dan een minuut) in ons ‘Stille Midden’ te 
brengen en van daaruit de activiteit te starten. 

Hierna volgen de 7 stappen om jezelf in 'Flow' te brengen, 
dus in de juiste spanning voor een bijzondere prestatie, zoals 
bijvoorbeeld een tentamen, presentatie of optreden. Het is 
een ritueel van focussen en positie innemen voor de start van 

zo'n activiteit. Je brengt je aandacht alleen bij de uitvoering, je 
maakt je dus los van de voorbereiding (studeren, repeteren) en 
los van het eindresultaat (winnen, een goed cijfer of resultaat 
halen). Dit ritueel van de 7 stappen brengt je op natuurlijke 
wijze, vanuit de Resultaat-focus (hoofd) in de Proces-focus 
(hart). Na deze 7 stappen volgt ook nog de verkorte versie, de 
zogenaamde  'Quick-Tune'

Voordat je de 7 stappen zet, is het van belang om te kijken 
welke intentie ten grondslag ligt aan de activiteit die je gaat 
uitvoeren. Hoe heilzaam (bevorderend of helend voor het 
leven) is jouw intentie? Als je namelijk met deze activiteit 
alleen maar focust op je eigen belang, dan kan dat schade 
berokkenen aan het leven om je heen. Dat is dus geen heilzame 
intentie en gaat ook in tegen de Natuurlijke Stroom van het 
Leven die de heelheid dient. 

Hoe heilzamer de intentie van jouw activiteit, hoe makkelijker 
het zal zijn om je te harmoniseren met het universum en 

hoe krachtiger de Natuurlijke Stroom van het Leven in jou 
zal resoneren, dus jou in 'Flow' zal brengen. Deze 7 stappen 
volgen namelijk de Goddelijke Weg, en die is niet behulpzaam 
voor activiteiten die het leven schade berokkenen. 

Vanuit een angst voor misbruik, behoorden dit soort rituelen 
eeuwenlang tot de 'geheime leer' van mysteriescholen, waar 
slechts de ingewijdene toegang toe had. Omdat de tijd daar 
nu rijp voor lijkt te zijn, hebben veel van deze scholen en 
genootschappen hun geheime kennis wereldkundig gemaakt.  

Hartmeditatie
Volg nu de 7 stappen om jezelf in 'Flow' te brengen. Doe dit ter 
voorbereiding op de start van een activiteit die moet leiden tot 
een bijzondere prestatie:

Stap 1. Plant je voeten. 
Maak contact met de aarde. Plant je voeten stevig op de grond 
en voel ook (als je zit) het raakvlak van je billen op de stoel. 
Deze eerste stap zorgt er voor, dat je stevig verbinding maakt 
met de aardse energieën die je dragen en zo een gevoel van 
stabiliteit en veiligheid geven.

Stap 2. Ontspan je spieren.
Recht je rug en kom lichamelijk helemaal tot rust. Ontspan 
de spieren in je lijf, begin met de spieren in je gezicht en voel 
dat er na deze ontspanning een subtiele glimlach achterblijft. 
Laat dan de spieren van de schouders, hals en nek los en 
ontspan vervolgens de spieren van je borstkas en buik. Geef 
alle lichamelijke spanning via enkele uitademingen weer 
terug aan de ruimte buiten jouw energieveld (aura). Voel of er 

dan nog spanning in je lijf achterblijft en laat ook deze laatste 
spanning bij elke uitademing langzaam wegvloeien naar de 
grote ruimte die jou omringt. 

Besef dat spanning overtollige of afgewerkte levensenergie 
is en dat jij deze energie met jouw aandacht kunt afvoeren, 
want 'energie volgt aandacht'. Naast het meegeven van je 
spanning met een uitademing, kun je de spanning dus ook 
met je aandacht afvoeren, via je benen, je voeten de aarde in. 
Neem echt even de tijd voor deze lichamelijke ontspanning. 
Ga pas verder als je lichaam werkelijk ontspannen en tevreden 
aanvoelt. 
 
Stap 3. Verlaag en verdiep je ademhaling.
Haal een keer diep adem. Breng nu je ademhaling bewust 
omlaag, naar je buik en ga over op een iets diepere ademhaling, 
circa 5 tellen (ongeveer 4 seconden) in en ook weer circa 5 
tellen uit. 

Adem wel normaal door. Door je ademhaling iets te vertragen 
en te verdiepen, zorg je er voor dat je verder ontspant en dat 
ook je hartritme weer regelmatig en harmonisch (coherent) 
wordt.

Stap 4. Focus je op je hart.
Wordt stil. Laat nu ook al je denken los. Switch van het 
Denken over 'daar en dan' naar het Zijn in het 'hier en nu'. 
En steeds als er toch weer een nieuwe gedachte in je geest 
verschijnt, pak deze dan niet meer vast met je aandacht, dus 
maak er geen nieuw verhaal van, maar laat deze gedachte 
gewoon overdrijven als een wolk tegen de blauwe lucht. Zoals 
de gedachte spontaan opkwam, zal hij nu ook weer vanzelf 
verdwijnen. 
Laat ook de gedachte los over de voorbereiding op jouw 

"De reis van duizend mijlen begint 
met één eerste stap." 

Lao Tse (5e eeuw v. Chr.)
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prestatie (verleden) en laat ook de gedachte los over het 
resultaat (toekomst). Wees helemaal aanwezig in het Hier en 
Nu. Want dit moment is de enige plek waar het Natuurlijke 
Leven zich afspeelt, en dus ook de enige plek waar de 
afstemming op de Natuurlijke Stroom van het Leven kan 
plaatsvinden.

Om je focus nog krachtiger te maken, wordt je nu uitgenodigd 
om je rechterhand op het midden van je borst te leggen, dus 
op je hartstreek als je bewustzijnscentrum. Ga met je aandacht 
naar je energetische hart in het gebied rond je fysieke hart. 
Dat is het neutrale centrum of nulpunt van jouw energieveld, 
dus de plek waar je bewustzijn woont. Terwijl je je aandacht 
blijft richten op dit 'Stille Midden' van je wezen, visualiseer 
je dat jouw iets verdiepte ademhaling in en uit dit hartgebied 
stroomt. Blijf zo rustig ademen, totdat je een natuurlijk 
innerlijk ritme ervaart dat comfortabel aanvoelt. 

Kom op deze manier langzaam uit de denk en doe-modus, 
naar de zijns-modus, dus vanuit de kunstmatigheid van het 
denken naar de natuurlijkheid van het simpelweg 'zijn' vanuit 
je hart. Ervaar de heerlijke vrede in het Hier en Nu.

Stap 5. Verbind je nu met de Liefdesenergie.
Deze stap vraagt een wat uitgebreidere toelichting: In het 
universum zijn twee oerkrachten werkzaam, die door hun 
onderlinge wisselwerking alle leven in gang houden. Deze 
twee krachten worden in China 'Yang' en 'Yin' genoemd, maar 
elke wijsheidstraditie heeft daar zijn eigen benamingen voor. 
De Scheppingskracht Yang zorgt voor een steeds grotere 
differentiatie, variatie en complexiteit van het leven. Denk 
aan het beeld van een boom en volg innerlijk het proces 
van steeds verdere vertakking. De tegenpool van Yang is de 
Liefdeskracht Yin, en die zorgt er juist voor dat alles weer tot 

zijn oorspronkelijke eenheid terugkeert. Volg nu innerlijk in 
het beeld van de boom het proces vanuit de uiterst vertakte 
kruin, langzaam weer omlaag. En ervaar hoe steeds twee of 
meerdere takken weer één worden in een grotere tak, totdat 
uiteindelijk alles samenkomt in de ene stam. Dus dit is de 
werking van Yin als de Universele Liefdeskracht die weer 
zorgt voor de natuurlijke verbinding en samenhang in het 
leven. 

Deze twee oerkrachten wisselen elkaar op alle niveaus van het 
leven, in een natuurlijke dans steeds af, net als de slinger van 
de klok. In deze stap gaat het er om, dat jouw energie (als takje 
in de boom) weer in harmonie moet worden gebracht met de 
energie van het universum (de stam waar alles uit voortkwam 
en waaruit alles wordt gevoed (dus ook jij als takje) en alles 
uiteindelijk weer in terugkeert). Om je weer af te stemmen op 
deze Grote Stroom van het Leven, moet je dus de Universele 
Liefdesenergie in je hart activeren. Dit is de energie die alles 
weer heel maakt en ook jou weer in harmonie kan brengen 
met de onmetelijke oceaan van dynamische energieën die jou 
draagt, doorstraalt en voedt. 

Om deze energie van Universele Liefde te activeren, kun je 
jezelf als het ware een 'Liefde-shot' geven. Dat doe je door een 
fijn, rustig en liefdevol gevoel naar je hart te brengen. Voel 
een subtiele glimlach op je gezicht komen en laat die weer 
naar binnen, naar je hart uitstralen. Het kan helpen om je een 
beeld, mens of plek te herinneren dat/die jou ooit een heel 
goed gevoel gaf. Dat goede gevoel ontstond waarschijnlijk, 
doordat jij in die situatie werd erkend en geliefd, en volledig 
jezelf (ofwel 'heel') kon zijn. 

Deze herinnering bevat harmoniserende liefdesenergieën. En 
door je daar op te richten, laat je deze liefdesenergie van toen 

nu in je hart stromen en dat geeft je nu opnieuw een gevoel 
van welbehagen, dus dat alles gewoon goed is 'zoals het Is'. 
Experimenteer hier maar mee en observeer wat dit innerlijk 
bij jou teweeg brengt.

Stap 6. Vertrouw op de Stroom.
Voel een immens vertrouwen dat de grote Natuurlijke Stroom, 
nu je daar op bent afgestemd, je zal dragen naar waar jij moet 
komen. Laat elke ego-controle los, dus ook je streven naar 
een bepaald resultaat. Geef je over aan de Natuurlijke Stroom 
van het Universum die foutloos stroomt, want hoe zou deze 
fout kunnen stromen? Bedenk dat elke rivier foutloos zijn 
eigen weg gaat, omdat hij precies stroomt zoals hij vanuit zijn 
natuurlijkheid moet stromen. Aan deze natuurlijke beweging 
komt geen ego, geen denken, geen plan en geen doel te pas. 
Nogmaals, laat alle gedachten los en geef je over aan het 
grote natuurlijke gebeuren waar jij deel van bent en dat jou 
zal dragen en voeden, als jij de durf hebt om je eraan over te 
geven. 

Stap 7. Wacht op de Natuurlijke Start.
De voorgaande stappen waren dus allemaal nog een 
voorbereiding, om je in 'Flow' te brengen voor de start van je 
activiteit.

Als je door deze Liefdevolle Hart-focus, in volledige overgave 
helder aanwezig bent in Dit Moment, dan kun je in jezelf het 
allereerste moment opmerken van een natuurlijke actie die 
zich spontaan wil gaan uitdrukken. 

Het is te vergelijken met de eerste, nauwelijks waarneembare 
rimpeling aan de oppervlakte van de oceaan, die op een 
natuurlijke wijze de geboorte van een nieuwe golf aankondigt. 
Wacht in uiterste concentratie en kom in beweging, zodra deze 
beweging zich als een eerste subtiele impuls van binnenuit, al 
dan niet geactiveerd door een startschot van buiten, aandient. 
Doe dit alles zonder je persoonlijke wil daarin te betrekken.

Bij het uitvoeren van deze 7 stappen hoef je je natuurlijk niet 
te beperken tot de start van een bijzondere activiteit, die een 
topprestatie van je vraagt. Je kunt er namelijk ook je dag mee 
beginnen. Op den duur wordt het je nieuwe natuur en pas je 
het onbewust toe bij de start van elke activiteit. Dit noemt 
de Chinese meester 'Wei Wu Wei', wat letterlijk betekent 
'Handelen door niet te handelen', maar ook wel wordt vertaald 
als 'moeiteloos handelen'.

Van deze stappen kun je een vast ritueel maken, zodat ze als 
een gewoonte inslijten en je er niet meer zo over na hoeft te 
denken. Hoe meer je dit ritueel in je leven toepast, hoe meer 
je het effect zult gaan voelen van leven vanuit je Natuurlijke 
Staat van Zijn. Langzaam zal het hele leven moeitelozer en 

"Ik zit stil, doe niets.

De lente komt en het gras groeit vanzelf."

Confucius (551 - 479 v. Chr.)
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vreugdevoller worden.

Maar bedenk wel, dat het leven niet moeitelozer wordt, omdat 
je geen obstakels meer zult tegenkomen, want voor de kanoër  
die de rivier bevaart, zullen de stroomversnellingen niet 
verdwijnen. 

De verandering zit hem in de houding van de kanoër, die 
soepel meebeweegt met de turbulentie van het water en het 
wel uit zijn hoofd laat om tegen de stroom in te varen of zijn 
persoonlijke wil aan de rivier op te leggen. Juist door deze 
overgave, dus door zijn persoonlijke wil ondergeschikt te 
maken aan de Wil van de Kosmos, komt de vaardige kanoër 
ongeschonden door de stroomversnelling. 

 

Je kunt er dus voor kiezen om jezelf in 'Flow' te brengen, bij de 
aanvang van elke activiteit die een topprestatie van je vraagt, 

"En zoals elke levensvorm, weet ook de boom het.

Bomen zijn heiliger en meer geestelijk

dan sommige mensen.

Hun doel is, iets bij te dragen aan het leven,

en zij zijn aanhoudend bezig hun doel te vervullen.

Zij voelen die vreugde en bevrediging,

die de mens niet kan voelen,

tenzij hij hun graad van stilte en vrede bereikt."

Hazrat Inayat Khan 

(Soefi-mysticus 1882 - 1927)

maar het kan ook een levenshouding worden. Door te leven 
in harmonie met het universum, zul je niet alleen door de 
Grote Stroom van het Leven naar je natuurlijke bestemming 
worden gedragen, maar tevens zul je op een natuurlijke 
wijze je Zielsmissie vervullen binnen het Grote Geheel dat 
universum heet.

Je kunt dus elke dag aanvangen met jezelf op deze manier 
af te stemmen op de grote Natuurlijke Stroom van het Le-
ven. En zodra je gedurende de dag voelt dat je weer uit balans 
raakt, breng je dan weer opnieuw in harmonie met het univer-
sum door de 7 stappen in stilte te herhalen. 

Soms heb je misschien niet de tijd of de gelegenheid om het 
ritueel van de 7 stappen helemaal te doorlopen. In dat geval 
kun je de verkorte versie, de zogenaamde 'Quick Tune', toe-
passen. Deze verkorte oefening om jezelf in de 'Natuurlijke 
Flow' te brengen, vraagt slechts een paar seconden. En deze 
kan de topgolfer voor elke slag toepassen.

De 4 stappen van de ‘Quick Tune’:
Stap 1.   Breng je ademhaling omlaag

Stap 2.  Wordt stil en breng je aandacht van je hoofd naar    

              het gebied rond je hart en wees helemaal in het Hier      

              en Nu  

Stap 3.  Geef jezelf een liefde-shot (fijne herinnering)

Stap 4.  Maak vanuit deze Liefdevolle hart-focus een 

              natuurlijke start met je activiteit 

En als je meester bent geworden in het meebewegen op de Natuurlijke Stroom van het Leven, ontdek dan het plezier van de para-
glider, die geleerd heeft om met de natuurlijke stroming te spelen.

"Geef je over aan 'dat wat Is'.

Zeg 'ja' tegen het leven 

en zie hoe het leven plotseling voor je begint te werken 

in plaats van tegen je."

Eckhart Tolle
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In dit verhaal van Tswang Tse is het onstuimige water 
een metafoor voor de woelingen van het leven. De 
manier waarop de oude man zich in het water beweegt, 
staat voor de levenshouding van de wijze. Hij weet de 
wispelturigheden van het leven spontaan en op volmaakte 
wijze te volgen. 

Als je in je leven vrede en harmonie nastreeft, dan raadt 
het Taoïsme je aan om je zowel individueel als collectief 
aan te passen aan de wet van eeuwige verandering, ofwel 
de Wet van de Heilge Cirkel. Dus het Taoïsme nodigt je uit 
om je over te geven aan de spontaniteit van de natuurlijke 
processen. Daarvoor zul je afstand moeten doen van al 
het bewuste willen en handelen vanuit je ego of persoon, 
in de zin van krampachtig doelen nastreven, want, zo zegt 
Lau Tse: 'Forceren leidt tot verlies van krachten. Dit is 
niet de weg van Tao'.

Ik wens je vrede, harmonie en veel plezier, gedurende je 

onderdompeling in de Natuurlijke Stroom van het Leven.

"Op een dag maken de wijsgeer Confucius en zijn volgelingen een wandeling bij een waterval die 
van honderdvijftig meter hoogte naar beneden stort. Het schuim drijft over een afstand van vele 
kilometers voort.

Geen schildpad, vis of krokodil kan zich in de kolkende massa handhaven.

Dan ziet het gezelschap tot zijn verbijstering een oude man in het kolkende water. Het kan niet 
anders of hij verkeert in doodsnood.

De wijsgeer stuurt zijn volgelingen erop af om hem te redden. 

Als ze dichterbij komen, loopt de man echter alweer zingend op de kant. 

Zijn haar hangt los en hij geniet van de zon en de prachtige omgeving.

Confucius spreekt hem aan en zegt:

'Ik zag u aan voor een geest, maar nu zie ik dat u gewoon een mens bent. Mag ik vragen: heeft u 
soms een bijzondere techniek om door dit woeste water te gaan?'

De man antwoordde: 'Nee, een bijzondere kunstgreep heb ik niet. Maar ik begon het te leren op 
jeugdige leeftijd en toen ik opgroeide, werd het mijn tweede natuur. Nu is de goede afloop zo zeker 
als het lot. Ik ga erin en kom met het water omlaag tot aan het middelpunt van de draaikolk. Ik 
kom weer boven als de kolk de andere kant uitdraait. Ik volg slechts de natuurlijke loop van het 
water en doe niets uit mijzelf dat daar tegenin gaat. 

Aldus is de manier waarop ik er doorheen kom.' "

Tswang Tse  (369 - 286 v. Chr. Naast Lau Tse de grondlegger van het Taoïsme in China)
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samensmelting kan worden gezien van enerzijds de klassieke 
soefie-traditie en anderzijds de eeuwenoude Berber-wijsheid 
van vóór de islamisering van Marokko. Vandaar dat de  
marabouts van dit broederschap zich niet strikt laten leiden 
door de dogmatische islam, maar een sterke verbondenheid 
voelen met de oude Berber-cultuur van hun voorvaderen. 
Sinds zijn inwijding in 1949 heeft ook opa Izil zich ontwikkeld 
tot een gerespecteerd marabout. Hij heeft jarenlang een 
bloeiende praktijk gehad, eerst in Marrakech en later in 
Amsterdam, waar vele van zijn landgenoten hem voor wijze 
raad wisten te vinden. Verder zijn, volgens de traditie van het 
broederschap, ook de vader van Siman, als het oudste kind 
van opa Izil, en weer vele jaren daarna ook Tivul, de oudste 
zus van Siman, ingewijd in de oude mystieke wijsheden van 
het soefie-broederschap. Ook zij mogen zich marabout of 
murshid noemen.

Ter voorbereiding op zijn reis, krijgt Siman van zijn opa diens 
dagboek. Hierin bewaarde opa Izil zijn herinneringen aan zijn 
bijzondere inwijdingsreis van destijds. In het laatste deel van 
het dagboek beschrijft Izil een betekenisvol visioen dat hij in 
de Sahara kreeg, toen zijn reis ten einde was gekomen. Siman 
was gefascineert door dit bijzondere verhaal van zijn opa.

Het visioen uit het dagboek van opa Izil:

(Ook op YouTube te beluisteren, zie einde van het verhaal)

Vrijdag 23 december 1949, Marokko, nabij het Saharadorp 

Khemliya

De slotopdracht van mijn Spirituele Gids Amazzal
We zijn gisterenochtend weer teruggekeerd in het Berberkamp 
nabij het kleine Saharadorp Khemliya. Gisterennacht 

verbleef ik in eenzaamheid bij de prehistorische graven van 
Taouz de Chamin in de zwarte Sahara. Met het opkomen van 
de zon kwam een enerverende nacht, die samenviel met de 
winterzonnewende, ten einde. Deze nacht was de afsluiting 
van een zeer indrukwekkende Inwijdingsreis van zeven 
weken, van de Atlantische kust van Marokko, via de Hoge 
Atlas tot in de Sahara. Volgens Amazzal, mijn spiritueel 
gids tijdens het tweede deel van mijn reis, stonden de eerste 
zonnestralen na de winterwende symbool voor het Goddelijk 
Licht, dat de duisternis in mijn hart verdreven heeft. 

Omdat met het Licht van deze bijzondere dageraad mijn 
spirituele reis ten einde was gekomen, gaf Amazzal mij een 
slotopdracht. Hij vroeg mij, om op basis van mijn ervaringen 
gedurende de inwijdingsreis van zeven weken, een parabel 
of gelijkenis te schrijven. 'Deze gelijkenis is bedoeld,' zo zei 
hij, 'om jouw toekomstige leerlingen, dus de mensen die jij nu 
op jouw beurt gaat begeleiden op hun Spirituele Pad, vooraf 
een soort routekaart te geven voor het gebied dat zij gaan 
betreden.' 

Op deze plek hier voor mijn tent in het Berberkamp, vanwaar 
ik uitkijk op de zandduinen van de Erg Chebi woestijn, heb ik 
lang nagedacht over de vraag van Amazzal. 

Ik moet hier in slaap zijn gevallen, want in mijn droom 
kreeg ik een betekenisvol visioen. Daarin werd mij het 
scheppingsproces getoond, als de breking van zeven 
bewustzijnsstralen, stralen die omlaag stroomden uit 
het Witte Licht van de centrale zon van het universum, en 
uiteindelijk de aarde raakten. 

Elke straal kreeg een kleur van de regenboog en kristalliseerde 
uit in een bestaanswereld met een unieke trillingsfrequentie. 

Deze zeven bestaansdimensies bestonden in elkaar en 
vormden samen de gelaagde schepping waarbinnen al het 
leven zich afspeelde. En deze gelaagde werkelijkheid omvatte 
alles, dus ook mij en iedereen om mij heen. En omdat ook 
ik een bewoner was van de zeven werelden, werd ik gehuld 
in een gelaagd kleed in zeven kleuren. En met dat prachtig 
gekleurde kleed bereikte ik aan het eind van de neergaande 
scheppingsweg, de aarde als de laagst trillende van de zeven 
werelden. 

Vervolgens verscheen voor mijn geestesoog, als in een film, 
een verhaal over een jonge prins. In dat verhaal werd voor 
de prins een groot rond paleis gebouwd dat de naam droeg 
'Paleis van Spirituele Verheffing'. En in dat verhaal werd mij 
de thuisreis van elke mensenziel getoond, de opklimmende 
weg terug naar de Goddelijke bron waaruit alles, dus ook ik, 
ooit voortkwam. 

Hoe het allemaal begon
Siman, een 21-jarige Nederlandse jongen van Marokkaanse 
afkomst, onderneemt een spirituele ontdekkingsreis, van de 
Marokkaanse Atlantische kust tot in de Sahara. Hij doet dit op 
aandringen van zijn 87-jarige opa Izil, die hem in 1949 voor 
ging. Voor opa Izil was dit destijds een inwijdingsreis van 
zeven weken. Tijdens deze bijzondere reis werd Izil begeleid 
door Amazzal, zijn spiritueel gids.

De familie van Siman behoorde tot de Ait Khabbach, een 
krachtige Berber-stam die eeuwenlang als nomaden door de 
Westelijke Sahara waren getrokken. Als geen ander waren 
zij thuis op de transsahararoute naar Mali en zij hadden het 
beheer over de Tafilalt oase bij Erfoud. In Marokko heten 
Berbers Imazighen, wat "vrije mensen" betekent.
Siman is dus Berber, maar ook telg van een geslacht van 
Gnawa-marabouts. Marabouts zijn wijzen, levensgidsen en 
genezers, die verbonden zijn aan een mystiek broederschap, 
meestal gebaseerd op het soefisme. De voorvaderen van 
Siman hadden zich ooit aangesloten bij de Gnawa, dat als een 
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verdieping de stille en neutrale overgang moest vormen 
tussen de drie lagere en de drie hogere verdiepingen, werden 
op deze vierde bouwlaag van het paleis in het geheel geen 
ramen aangebracht. Verder behoeft de zevende verdieping 
geen dak, zo bepaalde de murshid. 

Tot slot werd in de mooie binnentuin, tegen de muur van 
het nieuwe paleis, een vierkante toren gebouwd. En omdat 
de muur ter plaatse van de toren niet doorliep, vormde de 
toren een open verbinding tussen de zeven verdiepingen. 
De toren werd voorzien van een spits dak met in de nok een 
opening. Aan de binnenzijde van de toren werden aan één 
zijkant kleine open bordessen aangebracht, die steeds precies 
tussen twee verdiepingsvloeren waren gelegen. Vanaf zo'n 
tussenbordes kon je dus zowel in de lager gelegen, als in de 
daar boven gelegen verdieping kijken.  

Toen de bouw was voltooid werden de verdiepingen inwendig 
zorgvuldig geschilderd. De murshid had bepaald dat elke 
verdieping werd geschilderd in één van de kleuren van de 

regenboog. Zo werd de ronde binnenwand van de begane 
grond rood geschilderd, op de tweede bouwlaag kreeg deze 
wand de kleur oranje, de volgende geel, enzovoorts. 

Toen de binnenwanden van de verdiepingen waren 
geschilderd, werd bij de toegang naar elke verdieping, ter 
plaatse van de toren, een verdiepingsnummer aangebracht. 
Van de begane grond tot de bovenste verdieping werd de 
nummering: -3, -2, -1, 0 en vervolgens weer +1, +2, +3. De 
aanduidingen van de laagste drie verdiepingen werden 
in zwarte verf geschilderd, de drie aanduidingen van de 
hoogste verdiepingen in wit. De onderste helft van de '0' van 
de middelste verdieping werd ook zwart en de bovenste helft 
wit.

Toen de verdiepingsnummers op de toegangsdeuren 
waren geschilderd, gaf de murshid de opdracht om op 
elke verdieping, tegenover de toegang bij de toren, op 
de buitenwand, in grote letters met onzichtbare verf een 
sleutelwoord te schilderen. Van de laagste tot de hoogste 
verdieping werden de volgende woorden onzichtbaar op de 
wanden aangebracht: 'leef', 'voel', 'denk', en vervolgens in 
hoofdletters: 'HEB LIEF', 'SPREEK', 'LUISTER' en 'BEN'. 

Toen ook de sleutelwoorden waren geschilderd, werd 

"Over de grote cyclische weg van de mensenziel. 

Van haar geboorte uit de Oerbron, gevolgd door de neerdalende 

Scheppingsweg naar de aarde, 

en zich dan weer verheffend tijdens de opklimmende Weg van

 Inzicht, terug naar haar Thuis, 

terug naar de Vader/Moeder-God als de Oerbron

waarmee ze al die tijd via het Hart verbonden bleef."

De Oude Cheng

En dat grootse samenspel van die zeven kosmische stralen, 
die dus zowel de heenreis naar de aarde, als de thuisreis terug 
naar de Oerbron omvatte, werd mij getoond in een prachtig 
gekleurde bloem, die in mijn hart tot bloei was gekomen. 

Parabel: Paleis van Spirituele Verheffing
Er was eens een koning wiens rijk gedurende vele decennia 
steeds verder in verval was geraakt. Hij zag zichzelf niet 
meer in staat het tij te keren. Zijn enig geboren zoon was nog 
jong, maar toch had hij al zijn hoop op hem gevestigd. Hoe 
kon hij zijn zoon het best voorbereiden om het rijk vanuit 
wijsheid weer in een periode van nieuwe bloei te brengen? 
Het leek hem goed als zijn zoon alle aspecten van het leven 
zou ervaren, maar hij wist niet hoe hij dit moest aanpakken. 
Hij had behoefte aan wijze raad. Daarom gaf hij zijn 
dienaren de opdracht om de murshid (mysticus en spiritueel 
gids uit de Soefi-traditie) te zoeken die zich in de stilte van de 
woestijn had teruggetrokken om zich met geestelijke zaken 
bezig te houden. 

Toen de murshid in het paleis werd voorgeleid, legde de koning 
hem zijn probleem voor. De murshid verzocht de koning hem 
toe te staan om de jonge prins onder zijn hoede te nemen 
en hem te begeleiden op diens reis naar volwassenheid. De 
koning had groot vertrouwen in de murshid en stemde in met 
zijn voorstel. Toen vroeg de murshid aan de koning om voor 
de jonge prins een groot rond paleis te laten bouwen, met 
zeven verdiepingen rondom een prachtige binnentuin. Ook 
hiermee ging de koning akkoord en beval zijn bouwmeester 
een nieuw paleis op te trekken en daarbij de aanwijzing van 
de murshid strikt op te volgen. 

Op de onderste drie verdiepingen van het nieuwe ronde paleis 
werden de ramen in de buitengevel aangebracht, zodat ze 
uitkeken over alle windstreken van het rijk van de koning. 
Maar op de bovenste drie verdiepingen werden alleen ramen 
geplaatst die gericht waren op de paradijselijke binnentuin 
die door het ronde paleis werd omsloten. Omdat de middelste 

 
 
 

 Nummering bouwlagen 
 
+ 3   7e laag 
+ 2   6e laag 
+ 1   5e laag 

   4e of middelste neutrale laag als overgang 
- 1   3e laag 
- 2   2e laag 
- 3   1e laag 
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'De Heilige Wet van Zeven'

"Stel je Hart open voor 'De Heilige Wet van Zeven', de wet waaraan alles in het universum onderworpen is.

Hoor de zeven tonen van de toonladder, zie de zeven kleuren van de regenboog, tel de zeven dagen van de week,                  
de zeven wereldzeeën, de zeven planeten uit de klassieke oudheid en de zeven dagen waarin God de aarde schiep.

En verwonder je over de zeven groeistappen van de lotus.

Want deze stappen staan symbool voor de zeven stadia waarin het bewustzijn van de ziel zich opent.

Wanneer je Hart hierdoor is geraakt, zal op spontane wijze de schoonheid zich gaan openbaren van dit grootse                
proces van bewustwording.

Langs de trap met zeven natuurlijke treden, komen één voor één de chakra's als bewustzijnscentra tot bloei.

Van de laagste aardse trilling bij aanvang van de eerste dag, tot de hoogste hemelse vibratie aan het einde van de                
zevende dag.

En door het zich verder openen van het innerlijke zintuig van de ziel, ontvouwt zich in elk stadium een nog mooiere          
dimensie van het bestaan.

En zo komt via 'De Heilige Wet van Zeven' alles tot zijn Goddelijke Voltooiing.

De Oude Cheng
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verdieping voor verdieping de inrichting ter hand genomen. 
De begane grond werd sober ingericht met eenvoudige 
en degelijke objecten. De twee verdiepingen daarboven 
werden steeds wat meer uitgewerkt en verfijnder ingericht 
dan de voorgaande. Toen ze aan de inrichting van de 
vierde verdieping toe waren, werd de bouwmeester door 
de murshid naar huis gezonden. Hij bedankte hem, rekende 
met hem af en zei dat zijn werk was voltooid. Nog vele 
nachten werkte de murshid zelf in het grootste geheim aan 
de inrichting van de hogere verdiepingen. De lakeien van de 
koning werden nieuwsgierig en op een nacht klom één van 
hen, langs een regenpijp in de binnentuin omhoog om een 
glimp op te vangen van de inrichting van de hoger gelegen 
verdiepingen. Toen hij door de ramen keek, zag hij de 
murshid druk rondlopen, maar tot zijn verbazing zag hij dat 
deze hogere verdiepingen nog steeds leeg waren.  

Kort daarna keerde de murshid terug naar de koning en zei 
dat het paleis klaar was om zijn jonge zoon te ontvangen. De 
jonge prins nam met zijn bedienden en verzorgers zijn intrek 
op de begane grond van het nieuwe ronde paleis. Hij leefde 
daar de eerste jaren van zijn leven gelukkig en tevreden, met 
steeds de murshid, waarmee hij zich via zijn hart verbonden 
voelde, als zijn raadgever aan zijn zijde. 

Maar toen hij wat ouder werd en was uitgekeken op de 
begane grondverdieping, werd de prins nieuwsgierig en 
vroeg aan de murshid de wat er te zien was op de andere 
verdiepingen van het paleis. De murshid begeleidde de 
prins naar de vierkante toren, die op de binnenplaats was 
opgetrokken, de toren die de zeven verdiepingen van het 
paleis met elkaar verbond, en waarin aan één zijde steeds 
tussen twee verdiepingen een open bordes was aangebracht. 

De murshid toonde hem daar een blauw touw, dat vanuit 
het gat in het torendak verticaal in het open gedeelte van 
de toren omlaag hing. De murshid zei dat dit touw aan de 
bovenzijde was vastgeklonken aan het hart van de kosmos, 
de bron waaruit de hele schepping neerdaalt. Op de grond 
zag de prins ook nog een dikke tros touw liggen dat rood 
was gekleurd. En daarvan zei de murshid dat dit aan de 
onderzijde verbonden was met het hart van de aarde. 

De murshid vertelde de prins dat het hele paleis aan hem 
toebehoorde en dat hij vrij was om langs het rode touw 
omhoog te klimmen. Hij kon dat doen door dat touw steeds 
om een beugel te gooien op de hoger liggende verdieping. 

'Maar het blauwe touw hangt er al, waarom mag ik niet via 
dat touw omhoog klimmen?' vroeg de prins. 

'Dat is het touw van de neergaande Scheppingsweg naar 
de wereld toe. Langs dat touw daalt de mensenziel vanuit 
de Goddelijke Bron neer door de zeven verdiepingen, om 
uiteindelijk op de onderste verdieping, waar de vibratie het 
laagst is, als mens van vlees en bloed geboren te worden. 

En gedurende die neergaande weg, is er tijdens het 
passeren van de zeven verdiepingen, op elke verdieping in 
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jouw ziel een bewustzijnszaad geplant. En dat zaad heeft 
de trillingsfrequentie van de kleur waarin de betreffende 
verdieping is geschilderd. Deze zeven zaden die jij in je ziel 
met je meedraagt, hebben dus de vibratie van de zeven 
kleuren van de regenboog. En deze zeven gekleurde stralen, 
die ooit zijn gebroken uit het Witte Licht, vertegenwoordigen 
tezamen het complete Goddelijke Potentieel waarmee jij, 
bij jouw geboorte als ziel, de Goddelijke Bron verliet,' zei de 
murshid. 

Na een korte pauze vervolgde de murshid zijn verhaal. 'Om 
de zegeningen te verwerven waarmee jij het koninkrijk van 
je vader weer tot bloei kan brengen, dien jij op de zeven 
verdiepingen van het paleis de zeven zaden in jouw ziel te 
laten ontkiemen en tot bloei te brengen,' zei te murshid.

'Maar hoe doe ik dat,' vroeg de prins.

'Je zult met het rode touw de opklimmende Weg van Inzicht 
moeten gaan. Je wordt tijdens deze spiraalvormige weg 
geholpen door de aantrekkingskracht vanuit de Goddelijke 
Bron waarmee jouw hart nog steeds verbonden is,' zei de 
murshid.

'Tijdens de opklimming kan elk van de zeven zaden in 
jouw ziel, slechts ontkiemen, rijpen en tot bloei komen, 

op de verdieping waarop het zaad tijdens de neergaande 
Scheppingsweg is geplant. Bedenk wel, dat dit tot bloei 
komen van de zaden in je ziel pas zal geschieden, wanneer jij, 
tijdens je rondgang over de verdieping, het mysterie van de 
betreffende verdieping hebt opgelost. 

Elke verdieping van het paleis bevat namelijk een heel 
eigen mysterie, een mysterie met een bepaalde vibratie, dat 
verbonden is met één van de zogenaamde oude planeten. Op 
de begane grond met de rode wand wordt je geconfronteerd 
met het 'Mysterie van de Rode Straal' die de laagste 
trillingsfrequentie heeft. Op de volgende verdieping met de 
oranje wand, met het 'Mysterie van de Oranje Straal' die 
hoger vibreert en op de laag daarboven met het 'Mysterie 
van de Gele Straal' met een nog hogere trilling. De mysteriën 
op deze drie onderste verdiepingen die uitkijken op de 
buitenwereld, worden wel de Kleine of Aardse Mysteriën 
genoemd. De drie hoogste verdiepingen, die uitkijken op 
de mooie binnenplaats met de tuin, bevatten de Grote of 
Hemelse Mysteriën, beginnende met het 'Mysterie van de 
Blauwe Straal' op de vijfde verdieping, met een zeer hoge 
vibratie, gevolgd door het 'Mysterie van de Indigo Straal' op 
de zesde verdieping en tot slot het 'Mysterie van de Violette 
Straal', met de allerhoogste trilling op de zevende verdieping 
zonder dak. 

De middelste verdieping verbergt het meest wezenlijke 
mysterie, namelijk het 'Mysterie van de Groene Straal' die de 
poort vormt tussen het Aardse en het Hemelse of Spirituele 
Domein. Op deze middelste verdieping zal door de bijzondere 
frequentie daar, een wezenlijke transformatie plaatsvinden 
zonder dat jij je aardse lichaam hoeft te verlaten. Tijdens je 
verblijf op deze middelste verdieping, zul jij van een menselijk 
wezen, dat gewend is te leven in de lagere werelden, je 

"No matter what anyone thinks of me,

God knows my heart 

and that’s ALL that really matters."

Anonymous
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ontpoppen tot een Goddelijk wezen, dat thuis is in de hogere 
werelden. Daar ga je mee resoneren met de hogere trillingen 
van hogere rijken. Deze transformatie is te vergelijken met 
de aan de aarde gebonden rups, die zich via het stadium van 
de pop, omvormt tot een vlinder die vrij is in de lucht. 

En in deze nieuwe gedaante ontwikkelen zich in jou ongekend 
krachtige Goddelijke Vermogens. Tijdens het passeren van 
deze middelste verdieping, komt je persoonlijkheid of ego 
onder het gezag te staan van je ziel die in verbinding staat 
met het hogere.  

Het oplossen van al deze zeven mysteriën leidt tot 
Meesterschap over het gehele paleis en het bijbehorende 
rijk, over zowel de zichtbare als de onzichtbare dimensies 
daarvan.' 

Na deze woorden hield de murshid een korte pauze, om 
daarna zijn verhaal de vervolgen.    

'Besef ook dat je een nieuwe verdieping pas kunt betreden 
als je het mysterie van de lager gelegen verdieping hebt 
opgelost. Maar voor het oplossen van dat mysterie, bevat 
het sleutelwoord van de hoger gelegen verdieping steeds 

een belangrijke aanwijzing. Dat sleutelwoord verschaft jou 
een verruimde blik, die het oplossen van het mysterie op de 
lagere verdieping vergemakkelijkt. 

Je zult dus tijdens de opklimmende Weg van Inzicht, steeds 
een periode op een bepaalde verdieping moeten verblijven en 
daar moeten werken aan het oplossen van het mysterie van 
die verdieping,' zei de murshid.

´Maar hoe weet ik wat het mysterie van de verdieping 
waarop ik ben aangekomen precies inhoudt,´ vroeg de prins.  

'Op de lagere verdiepingen kom je de mysteriën op het spoor, 
door te kijken naar bijvoorbeeld de strijd, verwarring, 
frustratie, onvrede en angsten die je daar tijdens je rondgang 
over de verdieping zult ervaren, wat allemaal tekenen zijn 
van disharmonie. Terwijl je de uitwerking van de geheimen 
van de hoogste drie verdiepingen zult ervaren als gevoelens 
van vrede, vrijheid, geluk en liefde, ofwel in uitingen van 
harmonie,' zei de murshid. 

'De middelste verdieping is het rustpunt tijdens de je 
evolutiespiraal omhoog,' ging hij verder. 'Als je de disharmonie 
van de lagere verdiepingen achter je hebt gelaten, doordat je 
de Kleine Mysteriën hebt opgelost en op deze brug naar de 
hogere verdiepingen bent aangekomen, ervaar dan de stille 
neutraliteit, vrede, vreugde en vrijheid, die eigen is aan deze 
middelste verdieping die ik de kleur groen gaf, omdat hij 
onder invloed staat van de Groene Straal. De Groene Straal 
waarin het geel van de onderliggende straal en het blauw 
van de straal daarboven zich hebben vermengd. 

Binnen deze innerlijke ervaring van stilte en neutraliteit zal 
het mysterie van deze vierde verdieping ontmaskerd worden. 
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Het onzichtbare sleutelwoord op de wand van deze middelste 
verdieping, zal zich in deze stilte, helder aan je innerlijk oog 
gaan tonen, om vervolgens je hart te doorstralen. En dit zal 
het keerpunt zijn waar je zo naar uitkeek.'

'Wilt u mij nog wat meer aanwijzingen geven over het leven 
op de lagere verdiepingen?' vroeg de prins.

'De mysteriën van de lagere verdiepingen hebben dus 
betrekking op de onzichtbare werkingen achter de zichtbare 
fysieke buitenwereld en hoe wij daar door onwetendheid 
tegen zondigen en zo in de problemen geraken. Daarentegen 
slaan de mysteriën van de drie hoogste verdiepingen op 
de energiewerkingen binnen de onzichtbare geestelijke of 
innerlijke wereld. In beide gevallen, dus in het lagere en in 
het hogere domein, kan het leven binnen de verdiepingen 

je brengen tot inzicht in deze mysterieuze werkingen op 
energieniveau. Maar de weg waarlangs het inzicht in jouw 
geest zal ontstaan is dus op de lagere verdiepingen anders 
dan op de hogere verdiepingen.'  

De murshid hield even stil om zijn woorden de laten indalen 
in de geest van de prins. Daarna vervolgde hij zijn verhaal: 
'Zoals gezegd, zal het leven op elk van de drie lagere verdieping 
en jou het mysterie tonen in de levensdilemma's waarvoor jij 
daar geplaatst zult worden en in de moeilijkheden die je daar 
zult ondervinden,' zei de murshid. 

'Ga dus daar de moeilijkheden en de schijnbaar onoplosbare 
levensvragen die je tegenkomt niet uit de weg, maar zie ze 
onder ogen en durf hun energetische lading te doorvoelen. 
In elk probleem ligt namelijk een oproepende kracht 
besloten om inzicht te genereren en daarmee je bewustzijn 
te verheffen. Toon tijdens je opklimming moed en discipline, 
om verleidingen te weerstaan en om los te laten wat jou 
niet langer dient. Want steeds wanneer je, bijvoorbeeld 
vanuit angst of gehechtheid aan geloof, comfort of materie, 
geen gehoor geeft aan deze innerlijke oproep die in een 
bepaalde moeilijkheid besloten ligt, krijgt de spanning van 
het probleem geen kans om op te lossen in de grote veld van 
de kosmos. De spanning zal zich innerlijk vastzetten en jouw 
energieveld belasten en uit balans brengen. En deze last in 
jouw onderbewustzijn zal je geestelijke verheffing op den 
duur ernstig gaan belemmeren. 

Elke moeilijkheid die je op een lagere verdieping ervaart, 
komt voort uit een beperkte zienswijze of handelswijze die 
om ontmaskering vraagt. Vraag je daarom tijdens het 
doorleven van de problemen, dus tijdens het onvermijdelijke 
lijden op de lagere verdiepingen, steeds af welk geheim 
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deze moeilijkheden jou willen onthullen. Hoe pijnlijk en 
moeilijk dit alles misschien ook voor je kan zijn, besef 
steeds dat het doorleven van de lastige dingen gedurende je 
rondgang over de lagere verdiepingen en het ontmaskeren 
van hun geheimen, nodig is om vooruitgang te boeken op 
de opklimmende Weg van Inzicht. Wees je steeds bewust 
dat deze weg je uiteindelijk terug zal brengen naar de 
Oerbron, naar je Thuis. Alleen vanuit dit besef, zal het leven 
je op een natuurlijke wijze, als de tijd daar rijp voor is, in 
een evolutiespiraal dragen naar de hoger gelegen hemelse 
verdiepingen van harmonie, vrede en geluk. 

Ik raad je aan om, elke keer als je op één van de lagere 
verdiepingen verstrikt bent geraakt in de moeilijkheden 
daar, terug te gaan naar de toren en daar via het rode 
touw naar het iets hoger gelegen tussenbordes te klimmen 
voor bezinning. Dit zijn de Bordessen van Contemplatie 
waarop inzichten ontwaken die je kunnen bevrijden van de 
ketenen van het leven op de lagere verdieping. Op dat bordes 
aangekomen heb je overzicht over de verdieping waarop 
je in problemen verstrikt raakte, maar ook contact met de 
verdieping daarboven, waar op de wand in onzichtbare 
letters het sleutelwoord geschreven staat, dat een bevrijdend 

inzicht bevat. Dit bordes is de ideale plek om je te bezinnen op 
jouw lastige situatie. 

Sluit daar je ogen en wordt stil. Richt je dan in gebed tot 
de Goddelijke bron van wijsheid in je hart. Vraag of de 
innerlijke oorzaak, die achter de uiterlijke oorzaak van je 
moeilijkheden is gelegen, zich aan jou mag openbaren en of 
je het sleutelwoord van het hogere, bevrijdende inzicht mag 
zien. Het sleutelwoord van de hogere verdieping draagt 
namelijk de hogere energie in zich, die het leven op de lager 
gelegen verdieping weer in harmonie kan brengen. Besef dat 
de op deze wijze opeengestapelde inzichten, je uiteindelijk 
zullen leiden naar Meesterschap over het gelaagde leven.

Luister vervolgens in stilte naar de stem van je hart, want 
langs die weg zal duidelijk worden waarmee jij jezelf op 
de lagere verdieping in moeilijkheden hebt gebracht of 
gevangen zette. En als dat inzicht doorbreekt, vraag jezelf 
dan af, of je bereid bent om die zelf gecreëerde ketenen los 
te laten? 

Spreek tot slot je dank uit naar je innerlijke bron van 
wijsheid  in je hart en keer na elke contemplatie of bezinning 
weer terug naar de lager gelegen verdieping waarop je was 
gevestigd, om je rondgang daar af te maken. 

Besef dat de vitaliteit op de verdieping afneemt naarmate 
je daar langer vertoeft. En daarmee neemt de kans toe dat 
er nieuwe, zelfs grotere problemen gaan ontstaan, of dat je 
steeds meer gebukt zult gaan onder de beperkingen die op 
de betreffende verdieping heersen. En door dat alles wordt 
de druk opgevoerd om het mysterie te ontmaskeren door tot 
inzicht te komen, zodat je op een hoger level weer bevrijd 
verder kunt gaan.
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Dus wanneer je weer opnieuw in moeilijkheden verstrikt 
raakt op de verdieping waarop je woont, ga dan weer 
terug naar de toren en klim weer op naar dat hoger gelegen 
Bordes van Contemplatie. Voel je nooit schuldig als je weer 
in problemen geraakt, maar voel daarin de liefdevolle 
uitnodiging van God om tot een hoger inzicht te komen over 
jezelf en over het leven op de betreffende levensetage. Je zult 
merken dat na elk bezoek aan het bordes, de kleur van je 
innerlijke gewaad door harmonische resonantie, zich steeds 
meer afstemt op de vibratie van de gekleurde straal die de 
hoger gelegen verdieping domineert.

En als het mysterie of de innerlijke betekenis van de 
verdieping waarop je woont, zich jou uiteindelijk helder voor 
ogen staat, is de bevrijding nabij. Je zult dan de energetische 
kracht van het sleutelwoord van de hogere verdieping hebben 
ontdekt, die steeds helend bleek te zijn voor elke disbalans op 
de lagere verdieping waarop jij thuis was. 

Door het hogere inzicht dat op deze wijze in jou is gegroeid, 
zal het zaad in je ziel dat ooit tijdens de heenreis op deze 
verdieping werd gezaaid, ontkiemen en tot bloei komen. 
En dat zal zichtbaar worden, doordat je innerlijke gewaad 
geheel de kleur aanneemt van de hogere verdieping die je op 
het punt staat te betreden.

Dus als je bijvoorbeeld het 'Mysterie van de Rode Straal' van 
de onderste verdieping hebt doorgrond en opgelost, zal het 
bewustzijnszaad van die verdieping in je ziel tot bloei komen en 
als zintuig van je ziel open gaan. En daarmee zal je innerlijke 
gewaad de volgende kleur van de regenboog aannemen, 
in dit geval oranje dat een hogere trillingsfrequentie heeft 
dan rood. En met dat oranje gewaad krijg je toegang tot de 
tweede laag van het paleis met de oranje wand, alwaar het 
'Mysterie van de Oranje Straal' je uitnodigt om een nieuwe, 
dus hogere cyclus te doorlopen. 

Geef je geheel over aan de natuurlijke dynamiek van 
deze evolutiespiraal. Deze overgave zal er uiteindelijk toe 
leiden dat alle zeven, steeds gevoeliger wordende zintuigen 
van je ziel, zich in jou hebben geopend en daarmee zul jij 
als mensenziel geestelijke volwassenheid en goddelijke 
volmaaktheid bereiken.' De murshid hield hier even stil om 
dit laatste tot de prins te laten doordringen. 

'Laat mij verder gaan met mijn uitleg,' zei hij toen. 'Zodra 
je het bewustzijnszaad, dat ooit in je ziel werd gezaaid op 
de onderste drie verdiepingen, gedurende je rondgang over 
deze verdiepingen, hebt laten ontkiemen en tot bloei hebt 
gebracht, en je de moed hebt gevonden om al het oude los te 
laten, zijn je grootste zorgen voorbij. 

Met het tot bloei brengen van het bewustzijnszaad van 
de vierde verdieping, ga je door de poort naar het hemels 
paradijs terwijl je gewoon in je aardse lichaam blijft. Alles 
zal op deze middelste verdieping tot rust komen en in een 
dynamisch evenwicht geraken. En wanneer je op deze 
middelste verdieping de neutrale positie tussen het Aardse en 
Hemelse domein hebt ingenomen, zul je in staat zijn, direct 
de Waarheid van de dingen te zien, dus alles te zien precies 
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zoals het IS en niet langer zoals je denkt dat het is, of zoals 
het volgens jou had moeten zijn. En vanuit dat oordeelloos 
gewaarzijn, zullen de hogere verdiepingen je gaan lonken. 

Langzaam zullen dan ook de mysteriën van de hogere 
verdiepingen zich in je geest aandienen. En deze zullen zich 
tonen in de vorm van diepzinnige vragen over de  geestelijke 
en Goddelijke wereld, ofwel over de energetische werkingen 
achter alles. Ook vragen over jouw plek als mensenziel 
binnen het grote kosmische gebeuren zullen je gaan 
fascineren. En wanneer dit soort vragen tijdens je verblijf 
op de hogere verdiepingen in je geest opkomen, ga dan weer 
naar de toren en klim ook dan weer via het rode touw naar 
het eerstvolgende Bordes van Contemplatie dat je een hoger 
zicht kan verschaffen. 

Herhaal daar innerlijk de vraag die jou bezighoudt en 
richt je aandacht daarbij op de wand van de hoger gelegen 
verdieping waar het sleutelwoord in onzichtbare verf 
geschilderd staat. Weet dat daar het sleutelwoord staat 
waarin een hoger inzicht besloten licht. Sluit dan je ogen en 
wordt stil. Richt je dan met je vraag in gebed tot de Goddelijke 
Bron van wijsheid in je hart. Vraag of het antwoord of het 
hogere inzicht zich aan je mag openbaren. Luister vervolgens 

weer in stilte naar de stem van je hart, want van daaruit zal 
het antwoord of het verruimende of bevrijdende inzicht zich 
een weg zoeken naar jouw geest. 

Dit kan gebeuren, omdat deze hogere mysteriën direct 
verbonden zijn met het innerlijke leven. Daardoor kunnen ze 
zich direct tonen wanneer jij jouw aandacht verbindt met je 
ziel die in je hart woont. Want je ziel draagt in zijn kern alle 
Goddelijke Vermogens al in zich, die ooit bij zijn geboorte uit 
de Goddelijke Bron werden meegenomen en die zich nu op 
deze hogere verdiepingen aan jou willen openbaren.

Keer na elke bezinning weer terug naar de lager gelegen 
verdieping, maar klim bij elke nieuwe vraag die in je geest 
opkomt, opnieuw naar het Bordes van Contemplatie. Ook in 
dit Hemelse domein zal het ontstaan van een hogere inzicht, 
een hoger bewustzijnszaad in je ziel tot bloei brengen. 

En daardoor zal je gewaad ook hier, door harmonische 
resonantie, de kleur aannemen, waarin de hogere verdieping 
is geschilderd die je op het punt staat te betreden,' zei de 
murshid. 

Na een korte stilte zei de murshid: 'Denk niet te gemakkelijk 
over het gaan van deze Spirituele Weg. Sjoemel niet, 
want tijdens je opklimming, houdt op elke verdieping 
een poortwachter de wacht. Deze poortwachter toets 
of je het mysterie van de lager gelegen verdieping hebt 
opgelost. Maar met de afgestemde kleur van je gewaad, 
zul je de poortwachter van de hoger gelegen verdieping 
steeds moeiteloos kunnen passeren. Want uit de kleur van 
je gewaad blijkt dat jouw bewustzijn de hogere vibratie 
heeft aangenomen, waarmee je de hogere verdieping mag 
betreden' zei de murshid.
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En hij voegde daar nog aan toe: 'Het zal je duidelijk geworden 
zijn, dat dit cyclische proces, van ervaringen opdoen op 
een verdieping en die laten transformeren tot inzicht of 
bewustzijn, zich steeds zal herhalen bij het betreden van elke 
hoger gelegen verdieping. Daardoor krijgt deze weg de vorm 
van een spiraal. En deze opklimmende Weg van Inzicht zal 
eindigen, wanneer je op de zevende verdieping van het paleis 
bent aangekomen, waar geen begrenzingen meer zijn tussen 
jou en God. 

Omdat deze hoogste laag in open verbinding staat met de 
kosmos, zul je daar oog in oog staan met de Goddelijke Bron 
waaruit jij ooit als geestkiem of prille ziel voortkwam. Ofwel 
oog in oog staan met de Vader/Moeder-God waarmee je 
al die tijd via jouw hart verbonden was, en die door jou te 
scheppen en het bewustzijn in jou ziel te laten ontwaken, 
zichzelf wilde leren kennen. 

Besef dat het gaan van deze grote cyclische weg, die dus 
wordt gevormd door de neerdalende Scheppingsweg en de 
opklimmende Weg van Inzicht, in die zin de hoogste vorm 

van godsdienstigheid is, en dat in de letterlijke betekenis van 
het woord,' aldus de murshid.

'Nog een laatste praktische waarschuwing,' zei de murshid 
na een korte pauze. 'Laat het rode touw bij het klimmen naar 
de hogere verdieping niet schieten, want anders kun je niet 
meer terugkeren naar de lager gelegen verdiepingen die 
voor jou zo vertrouwd zijn geworden. 

Als je het rode touw toch laat schieten, zullen de tot dan 
toe verzamelde inzichten die zijn voortgekomen uit je 
onderzoek naar de mysteriën van de verdiepingen, uit je 
wakkere bewustzijn verdwijnen. Zij zullen wel als onbewuste 
zegeningen in je ziel worden opgeslagen. 

Je bent dan genoodzaakt om, als de tijd daar rijp voor 
is, weer via het blauwe touw omlaag te klimmen en je 
opklimmende reis opnieuw aan te vangen. Natuurlijk zal 
dan de opklimming sneller verlopen, omdat er al inzichten in 
je ziel latent aanwezig zijn. Luister in dat geval daarom goed 
naar de stem van je ziel die in je hart gehoord kan worden.'

Toen de murshid dit alles had gezegd, wees hij de prins nog 
eens op het vooruitzicht: 'Als jij de spiraalvormige Weg 
van Inzicht door de verdiepingen van het paleis omhoog 
hebt afgelegd, dan wacht jou op de bovenste verdieping 
een immense schat. Doordat het bewustzijn in je ziel op elke 
verdieping tot een hogere graad van trilling is gebracht, 
heb je op deze hoogste verdieping inzicht gekregen in het 
volledige mysterie van het universum. 

En daardoor wacht jou op de zevende verdieping 
'Meesterschap over de Zeven Werelden', dus Meesterschap 
over zowel de zichtbare materiële rijken van de aarde, 
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als de onzichtbare energierijken van de hemel. Omdat 
je bewustzijnspotentie daar volledig is ontwaakt, zijn de 
zeven gekleurde stralen weer samengevloeid tot die ene 
oorspronkelijke witte straal waaruit ze ooit voortkwamen. 

En deze witte straal met de hoogste vibratie staat symbool 
voor het Goddelijk Licht van Universeel Bewustzijn dat jij 
dan in je draagt. En dat betekent, dat je daar op de bovenste 
verdieping beschikt over het volle vermogen om het eeuwige 
Goddelijke Leven in al zijn dimensies te leven. 

En hiermee ben ook jij als mensenziel, via 'De Heilige Wet 

van Zeven', tot je hoogste voltooiing gekomen. En met de 
zegeningen die daarbij horen, zul jij met het grootste gemak 
het rijk van jouw dynastie weer tot grote bloei kunnen 
brengen.' 

Door deze uitleg van de murshid voelde de prins een immense 
verantwoordelijkheid op zijn schouders rusten, maar omdat 
de murshid hem beloofde om tijdens deze reis steeds zijn gids 
te zijn, aarzelde hij niet langer om de opklimmende Weg van 
Inzicht aan te vangen.

Tot zover het visioen uit het dagboek van opa Izil.

Je kunt dit verhaal ook op Youtube beluisteren!

Dit visioen is ook ingesproken op een Youtube-video. Ga naar het Youtube-kanaal van                                               
Jan Verhaar, onder de naam: deoudecheng, of klik op de link: https://www.youtube.com/user/deoudecheng                                                            

Andere gratis boeken, artikelen en video's van Jan Verhaar kun je ook bereiken via de website: www.chetana.net



Verhaal 7.

Bericht van jouw Engelbewaarder 
Over jouw Zielenreis door de 7 rijken



7. 
Bericht van jouw Engelbewaarder
Over jouw Zielenreis door de 7 rijken

Lieve mensenziel, 

Ik wil je vertellen over jouw reis door de zeven rijken of 
ervaringsdimensies, over de neerdalende Scheppingsweg 
naar de aarde, gevolgd door de opklimmende Inzichtweg terug 
naar God, ofwel naar het Oerveld waaruit je ooit voortkwam.

Allereerst over onze eerste ontmoeting
Al vanaf je ontstaan als geestkiem of prille ziel uit de Vader/
Moeder-God, ofwel uit het Oerveld dat alle leven voortbrengt, 
loop ik als jouw innerlijke gids aan je zijde. En ik zal je niet 
verlaten, voordat jij in Goddelijke Volmaaktheid jouw ultieme 
zielsbestemming hebt bereikt.

Over je reis door het Plantenrijk
Na een lange afdalende weg, bereikte jij vanuit de Goddelijke 
sferen, het plantenrijk als de levenssfeer op aarde met de 
laagste trilling. In dit plantenrijk trok jij je eerste aardse 
kleed aan en schaarde jij je bij het primitieve groen van de 
mosachtigen.

In vele aardse levens klom jij als ziel, in een spiraalvormige 
beweging op tot de hoogste regionen van dit groene rijk. 
Daarin maakte je kennis met de primaire levenskrachten van 
de aarde. Zo heeft het vegetatieve bewustzijn zich volledig 
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“I died as mineral and became a plant,

I died as plant and rose to animal,

I died as animal and I was human,

Why should I fear? When was I less by dying?

Yet once more I shall die human,

To soar with angels blessed above.

And when I sacrifice my angel soul

I shall become what no mind ever conceived.

As a human, I will die once more,

Reborn, I will with the angels soar.

And when I let my angel body go,

I shall be more than mortal mind can know.”

Rumi Jalal ad'Din (1207 - 1273 v. Chr.)

kunnen openen in het eerste chakra van jou als boom. De 
bomen als de hoogste groene vorm binnen dit vegetatieve rijk.

Over je reis door het Dierenrijk
De bewustzijnsoogst van het plantenrijk, dus de oogst van 
de eerste bewustzijnstrede in je meedragend, maakte jij je 
vervolgens op, om het instinctieve bewustzijn in je centrum 
tot ontwaken te brengen. En voor het tot ontwikkeling brengen 
van dit hogere bewustzijn, moest je een hoger rijk betreden.

Binnen het dierenrijk als de tweede ervaringsdimensie op 
aarde, maakte je kennis met de primaire gevoelskracht van 
het instinct. Je verkoos je allereerst te omhullen met het kleed 
van een primitieve sponsachtige. Opnieuw transformeerde je 
de ervaringen in de vele levens binnen dit animale rijk, tot 
hogere bewustzijnsgraden.

Uiteindelijk als opperdier of primaat geïncarneerd in de 
hoogste regionen van het dierenrijk, kwam ook het animale 

of instinctieve bewustzijn in het centrum van jouw tweede 
chakra tot volledig ontwaken. 

Over je reis door het Mensenrijk
In het zielendomein maakte jij als ziel je vervolgens op, om 
een nog hoger rijk te leren kennen. Zo verkoos jij het om de 
laagste regionen van het aardse mensenrijk te betreden en 
maakte kennis met de primaire mentale krachten.

Als jonge mensenziel kreeg jij je eerste beproevingen en deed 
je ervaringen op in dit complexe en duale ervaringsgebied 
van de mens. Door de omvorming van de talloze ervaringen 
gedurende de vele levens binnen dit hoger trillende aardse rijk, 
ontsloot zich in het centrum van je derde chakra het menselijke 
bewustzijn, ofwel het egobewustzijn of ik-bewustzijn.

En nu aangekomen op het einde van de derde bewustzijnstrede, 
nodig ik je uit om te ontwaken op de vierde bewustzijnstrede 
van je hart. 
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Vanaf het allereerste begin was ik het, die je te hulp schoot 
en je opmerkzaam maakte voor de lokroepen van de Vader/
Moede-God. Deze lokroepen om tot hogere inzichten te 
komen, zaten verborgen in je momenten van verwarring, in 
je beproevingen en in de soms pijnlijke ervaringen binnen 
de drie aardse rijken, die je uitnodigde om je bewustzijn te 
verheffen naar steeds hogere trillingsgraden.

Over je kennismaking met de Geestelijke Wereld, via 
het overgangsrijk van de Goddelijke Liefde
Op deze vierde bewustzijnstrede zal het geestelijke onder-
scheidingsvermogen in je hart tot ontwikkeling komen. Dit 
kan plaatsvinden door stil te worden en je aandacht naar 
binnen te richten. Door dit nieuwe vermogen wordt in elke 
levenssituatie het onderscheid tussen waar en onwaar steeds 
duidelijker. En zo zal de waarheid omtrent de zichtbare 
dimensie van het aardse bestaan zich langzaam aan je gaan 
openbaren. 
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Je zult je steeds bewuster worden van de vertroebelingen die 
zich gedurende je verblijf in het aardse mensenrijk, vanuit 
onwetendheid, in je onderste drie chakra’s of bewustzijns-
centra hebben vastgezet. Het gaat hier om de drie vergiften 
die tot nu toe je groei als mensenziel naar de geestelijke 
gebieden hebben belemmerd. Op de eerste plaats gaat het om 
je gehechtheid aan de materie in je 1e bewustzijnscentrum, 
vervolgens om je verslaving aan begeerten en je negatieve 
emoties in je 2e bewustzijnscentrum en tot slot om je 
vereenzelviging met je ego, met zijn denkbeelden, dogma's 
en overtuigingen in het 3e chakra.

Nu deze vertroebelingen je helder voor ogen staan, neem jij 
je heilig voor om je te ontdoen van deze negatieve werkingen 
die zich lang in je onderbewustzijn verscholen hielden. Als 
jou gids zal ik je steeds opnieuw uitnodigen om je van deze 
drie vergiften te zuiveren. Op deze wijze zul jij je stap voor 
stap ontdoen van de onbewuste karmische patronen uit het 
verleden, die jouw verdere groei in de weg stonden. 
En als deze zuivering zijn einde nadert, zul jij als rijpe 
mensenziel de dingen en gebeurtenissen kunnen gaan zien, 
zoals ze waarlijk zijn, dus niet langer zoals je altijd hebt 
gedacht of vreesde dat het was. Zo wordt op deze vierde 
bewustzijnstrede Aards Meesterschap bereikt. En deze 
bewustzijnsgraad wordt gesymboliseerd door de rode roos.

Eenmaal innerlijk gezuiverd, zult jij weer de harmonie 
gaan ervaren, die onlosmakelijk met het Natuurlijke Leven 
verbonden is. Je word je weer bewust van de fundamentele 

"Sometimes God doesn’t change your situation 
because He is trying to change your heart."

Anonymous
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Eenheid binnen alle leven. Een Eenheid die ook jou draagt 
en voedt, en die wordt samen gehouden door de kracht van 
de Goddelijke Liefde die de schepping vanuit het Oerveld 
doorstraalt. 

Op deze vierde bewustzijnstrede krijg je besef van de 
onzichtbare geestelijke dimensies van het bestaan en daarmee 
ook besef van je hart als de bron van echte vrede en geluk. 

Als een ‘wetende’ maak je nu de overgang tussen de twee 
werelden. Want wanneer in jouw hart op deze trede het 
eenheidsbewustzijn of hartbewustzijn volledig tot bloei is 
gekomen, zul je door de poort kunnen gaan, die de doorgang 
vormt tussen de drie aardse rijken waar je reeds doorheen 
trok, en de drie geestelijke rijken die nog voor je liggen.

Dan zullen zich langzaam ook de hogere vermogens van de 
onzichtbare geestelijke rijken voor jou als mensenziel gaan 
ontsluiten. Ook in jouw doorgang door deze hogere hemelse 
dimensies, zal ik jouw gids zijn. Ik zal er zijn totdat jij 
uiteindelijk op de zevende trede je Goddelijke Bestemming 
hebt bereikt.

Over je reis door het Eerste Hemelse rijk, het rijk van 
de Goddelijke Wil
Allereerst zul je op de vijfde trede het rijk betreden van de 
Goddelijke Wil, dat het thuis is van de engelen. Binnen dit 
eerste hemelse rijk, zul je de Universele Levenswetten 
als uiting van de Goddelijke Wil leren kennen. Dit zijn de 
levenswetten die het leven binnen het universum vanuit het 
onzichtbare energiedomein beheersen. 



Op deze bewustzijnstrede zal zich in het centrum van je vijfde 
chakra het creatieve en expressieve vermogen ontwikkelen 
om in gedachten, woord en daad, te scheppen via geestkracht. 
En met dit scheppersbewustzijn wordt je Gods co-creator.

Over je reis door het Tweede Hemelse rijk, het rijk 
van de Goddelijke Wijsheid
Op de zesde bewustzijnstrede in het centrum van je zesde 
chakra ontsluit zich het derde oog. En daardoor zal het 
tweede hemelse rijk zich voor dit geestesoog gaan openen. 
Met dit intuïtieve bewustzijn word je een kanaal voor de alom 
aanwezige Universele Wijsheid binnen de kosmos. Vanaf nu 
zul je in je hart de stem van de Heilige Geest kunnen horen. 
En met dit licht van de Universele Wijsheid, ben je niet alleen 
in staat om je eigen pad, maar ook het pad dat je broeders en 
zusters gaan, te verlichten.

Omdat jij nu ook een ‘wijze’ genoemd mag worden, kunnen jij 
en ik met elkaar uitwisselen op voet van gelijkheid. 

Over je eindbestemming in het derde Hemelse rijk, 
het rijk van de Goddelijke Volmaaktheid
Als tot slot, op de zevende trede het Goddelijke Bewustzijn 

in jouw zevende energiecentrum of kruinchakra ontwaakt, 
zul je daarmee toegang krijgen tot het derde hemelse rijk. En 
dat verheven rijk wordt ook wel de zevende hemel genoemd. 
Op deze hoogste van de zeven bewustzijnstrede, bereik je 
als mensenziel Spiritueel Meesterschap. En deze hoogste 
bewustzijnsgraad wordt gesymboliseerd door de witte roos. 

Op deze hoogste bewustzijnstrede zult je deelgenoot worden 
aan de Goddelijke Volmaaktheid. Dan spreek je de woorden 
die ook Jezus sprak: ‘God en ik, Wij zijn Eén’.

Dan heb jij als mensenziel in Geestelijke Volwassenheid je 
eindbestemming bereikt. Met de bewustzijnsoogst, die je 
gedurende vele levens in de zeven rijken vergaarde, ben je 
dan teruggekeerd in de schoot van de Vader/Moeder-God, die 
ook wel het Oerveld wordt genoemd. Het Veld dat je ooit als 
geestkiem of prille ziel verliet, om je grote Zielenreis door de 
zeven sferen aan te vangen. 

En lief mensenkind, met het bereiken van jouw eind- 
bestemming, zal ook mijn heilige missie zijn vervuld. Vanaf 
dan kan ook jij als Spiritueel Meester je aansluiten bij ons 
Grote Witte Broederschap. Het spirituele broederschap dat 
de goddelijke taak kreeg, om vanuit de aardse of geestelijke 
wereld, zielen te begeleiden op hun grote bewustwordingsreis 
door de zeven rijken.
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"In stilte en rust gedijt de godvruchtige ziel 

en leert zij doorzien de verborgenheden van de schriften. 

Al wie zich dus van bekenden en vrienden terugtrekt en stil wordt: 

tot hem nadert God met zijn heilige engelen." 

Thomas a Kempis 

(uit: 'Mysteriën en symbolen van de ziel')
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Niet jij kiest de weg, de weg kiest jou

"Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen

is er één die jij hebt te gaan.

Die éne is voor jou. Die ene slechts.

En of je wilt of niet, die weg heb jij te gaan.

De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.

De keuze is de wijze hoe die weg te gaan.

Met onwil om de kuilen en de stenen,

met verzet omdat de zon een weg

die door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.

Of met de wil om aan het einde van die weg

milder te zijn, wijzer en bewuster dan aan het begin.

De weg koos jou, kies jij ook hem?"

Dag Hammarskjöld  (1905 - 1961 n. Chr.)

(tweede secretaris-generaal Verengde Naties)



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 onder-
staande boeken verschenen: (bestellen via www.blurb.
com). Een gratis PDF-versie van deze boeken is ook te 
downloaden vanaf de eerder genoemde website van

Chetana: www.chetana.net.
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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, begon De Oude Cheng zijn wijsheden met mij te delen.

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.
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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’ in 
overeenstemming leeft 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. 

De Natuurlijke Orde der Dingen
Over de 7 Kosmische Levenswetten die op energieniveau al het leven binnen het 
universum regeren. Tijdens het bewandelen van ‘De Weg van het Stille Midden’, het 
open en eigentijdse spirituele pad voor de westerse mens dat naar bevrijding leidt, toon 
ik je de drie levels van het ‘Grote Levensspel’, elk met zijn eigen spelregels/wetten. Op 
energieniveau zijn dat de 7 Kosmische Levenswetten.

Bestaat een leven zonder lijden?
Zeven inspirerende verhalen over Spiritueel Ontwaken 
“Stel dat ik je zou vragen: ‘Bestaat een leven zonder lijden?’ Zou je dan nieuwsgierig worden 
of zou je denken ‘Wat een onzinnige vraag’? Waarschijnlijk zul je zeggen dat zo’n leven niet 
kan bestaan, omdat jij er van uitgaat dat lijden nu eenmaal onlosmakelijk met het menselijke 
bestaan verbonden is. Maar stel je de volgende situatie eens voor..."

De Geestelijke Ontwikkelingsweg van de mens
In de derde grote levensfase van de mens staat de Geestelijke Ontwikkeling centraal. Door 
de vele cyclische levens door de twee werelden heen, zal de ziel, door de omvorming van 
aardse ervaringen tot geestelijke inzichten, in een opklimmende spiraal, innerlijk groeien 
naar steeds hogere bewustzijnstreden. En op elke hogere trede zal voor de rijpende ziel een 
steeds mooiere en meer harmonische ervaringsdimensie worden ontsloten. En uiteindelijk 
zal de ziel op de 7e bewustzijnstrede, die met het hoogste chakra verbonden is, Geestelijke 
Volwassenheid ofwel Goddelijke Volmaaktheid bereiken.

Een Spiritueel Licht op Schepping 

Beeldverhaal over de Torus als grondpatroon of energieblauwdruk van elke schepping

“Dit beeldverhaal werpt een nieuw spiritueel licht op het universele scheppingsproces. Hierin is de mystie-
ke kennis van veel oude wijsheidstradities, de kennis van de nieuwe wetenschappen, de kennis uit de heilige        
geschriften van de grote religies en de kennis vanuit mijn eigen innerlijk weten, samengebracht. Hecht geen 
geloof aan dit verhaal, maar slechts aan dat wat jouw hart als De Waarheid herkent.”

De Oude Cheng

Een discipel vraagt aan Jezus: “Meester vertel ons over het einde.”                                                                                                  
Jezus antwoordt: “Waarom over het einde vertellen als je het begin nog niet kent?”

Jezus

Jan Verhaar (geïnspireerd door De Oude Cheng) 

                 

                

Een Spiritueel Licht op Schepping 
Beeldverhaal over de Torus als grondpatroon of energieblauwdruk van elke schepping

J
a

n
 V

er
h

a
a

r 
   

   
   

   
   

   
  E

en
 S

pi
rit

ue
el

 L
ich

t o
p 

Sc
he

pp
in

g

Een Spiritueel Licht op Schepping
Beeldverhaal over de Torus als grondpatroon of energieblauwdruk van elke schepping 
Dit beeldverhaal werpt een nieuw spiritueel licht op het universele scheppingsproces. 
Hierin is de mystieke kennis van veel oude wijsheidstradities, de kennis van de nieuwe 
wetenschappen, de kennis uit de heilige geschriften van de grote wereldreligies, de kennis 
van de gidsen vanuit de andere oever en de kennis vanuit innerlijk weten, samengebracht. 
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"Waarheid lijkt de pijnlijkste weg,

maar is het pad van het minste lijden

en de grootste vrijheid."

Patrick Mundus



Bestaat een leven zonder lijden?
Zeven inspirerende verhalen over Spiritueel Ontwaken

“Stel dat ik je zou vragen: ‘Bestaat een leven zonder lijden?’ Zou je dan nieuwsgierig worden of zou je denken ‘Wat 
een onzinnige vraag’? Waarschijnlijk zul je zeggen dat zo’n leven niet kan bestaan, omdat jij er van uitgaat dat lijden 
nu eenmaal onlosmakelijk met het menselijke bestaan verbonden is. Maar stel je de volgende situatie eens voor. 
Je droomt en in die droom wordt je achterna gezeten door een grote enge wolf. Je rent en zoekt vergeefs naar een 
plek waar je je kunt verstoppen. Maar het dier komt steeds dichterbij en nu raak je echt in paniek. En dan passeer je 
plotseling iemand die langs de kant van de weg zit, en die tegen je roept: ‘Je hoeft niet bang te zijn, er kan je niets 
gebeuren, want dit is maar een droom.’ Zul je hem geloven? Nee natuurlijk niet, want je ziet toch die bloeddorstige 
kop van het dier en je voelt de paniek in je lijf, en dus blijf je rennen. En net als het dier zijn scherpe tanden in je been 
wilt zetten, schrik je wakker. Op dat moment realiseer je je dat je toch droomde. En hoewel de schrik nog in je lijf 
zit, slaak je een zucht van verlichting. Ondanks het feit dat het in de droom allemaal heel levensecht voelde, besef je 
nu dat de persoon die jij in de droom meende te zijn, niet echt bestaat en dat dus ook die enge ervaring niet echt kan 
zijn. Of misschien is het juister om te zeggen, dat zowel de droompersoon als de droomervaringen alleen echt waren 
binnen die beperkte droomwereld en geen realiteitswaarde meer hebben, nu je op een hogere bewustzijnstrede bent 
ontwaakt. Deze betrekkelijkheid van de droom wordt dus alleen gezien vanuit deze bewustzijnstrede hoger, dus vanuit 
de waaktoestand, niet als je nog in de droom zit.

Zou niet hetzelfde kunnen opgaan voor je wakkere leven? Dus dat je ook uit deze waaktoestand kunt wakker worden 
op een nog hogere bewustzijnstrede. En dat je dan tot de ontdekking zult komen dat ook dit waakleven een soort 
droom is. Ook dan heeft de persoon die je nu meent te zijn en jouw soms pijnlijke ervaringen in dit aardse leven, 
alleen realiteitswaarde binnen deze waaktoestand, maar niet meer op de hogere bewustzijnstrede waarin je ontwaakte. 
In India wordt deze vierde toestand, die volgt op de droomloze slaap, de droomtoestand en de waaktoestand, ‘Turiya’ 
genoemd.” 

De Oude Cheng


